
Potleskem vestoje ocenil v Novém diva-
dle J. K. Tyla Eugene Chaplin balet inspi-
rovaný životem jeho slavného otce. Auto-
rem libreta, choreografie i režie ojedinělé 
inscenace je šéf souboru plzeňského ba-
letu Jiří Pokorný. „Bylo to hezké, půso-
bivé, zajímavé a velmi pozitivní předsta-
vení.  Pan Pokorný zabalil do baletu celý 
otcův život, všichni ostatní tvůrci se vždy 
věnovali jen jeho určité části,“ uvedl po 
představení Eugene Chaplin. Dodal, že 
jeho otce by balet Jiřího Pokorného velice 
potěšil, protože balet stejně jako cirkus 
a další žánry miloval. 

Eugene Chaplin před představením 
besedoval s diváky ve zcela zaplněném 
sále o otcově a svém životě. „Tatínek byl 
přísný a přímý, perfekcionalista. Říkal, 
že nikdo mu neudělá věci lépe než on 
sám. Proto filmy produkoval, hrál v nich, 
režíroval je, komponoval k nim i hudbu 
a také je distribuoval.  Ale byl to člověk 
jako každý jiný, dodneška mě udivuje, že 
je tak známou osobností,“ vyprávěl  Eu-
gen Chaplin, který má ještě sedm souro-
zenců. Všichni se věnují herectví, jen on 
sám je mužem v pozadí.

„Nikdy jsem nechtěl být hercem. Miluji 
zákulisí, takže jsem pracoval například jako 
jevištní manažer,“ vzpomínal  Eugene Cha-
plin.  V Plzni byl úplně poprvé a prohlédl 
si v ní několik budov včetně pivovarských. 
„Měl jsem možnost prohlédnout si obě di-
vadla. Staré je velmi hezké. Zapůsobilo na 

mě, že takové město, jako je Plzeň, má dvě 
krásné divadelní budovy,“ říkal Chaplinův 
syn, který žije nedaleko svého rodného 
domu ve Švýcarsku. „Když se otec rozho-
dl, že se nevrátí do Ameriky, maminka mě 
zrovna čekala a nechtěla rodit v hotelu. Tatí-
nek koupil ve Švýcarsku dům a tam jsem 

se narodil. Žili jsme tam s celou rodinou 
naplněný život a myslím, že to bylo velmi 
šťastné období. Otec pracoval od devíti do 
sedmnácti hodin, my ho nesměli rušit, ale 
vždy přesně v 18.15 byla společná večeře 
a na ní se nás ptal, co jsme dělali ve škole 
a proč jsme se na některé věci nepřipravili. 
Vzdělání považoval za strašně důležité, byl 
by rád, kdyby se některé z jeho osmi dětí 
stalo právníkem nebo lékařem, ale jeho sen 
se nenaplnil. Vždycky říkával, že se máme, 
když můžeme chodit do školy.  To on ne-
mohl a všechno se naučil sám z knih. Teď už 
jeho slova chápu,“ svěřoval se Eugene Cha-
plin.  Na závěr přidal historku s Albertem 
Einsteinem. „Otec se s ním setkal v Berlíně 
po zhlédnutí  filmu Světla velkoměsta a Ein-
stein mu tehdy řekl, jak je podivuhodné, že 
ve filmech nemluví a všichni mu rozumějí. 
Otec opáčil, že on zase mluví hodně, ale ne-
rozumí mu nikdo.“ 

Jednání Divadla J. K. Tyla o návštěvě 
trvala skoro rok. „Začali jsme o ní jednat 
současně s premiérou baletu Chaplin, 
která se uskutečnila loni v březnu,“ upo-
zornil asistent ředitele divadla Michal 
Lieberzeit.   (an)

Zpravodaj města Plzně 

Nová trasa vyžaduje baterku 
Plzeňské historické podzemí se rozšířilo o dalších téměř sto čtyřicet metrů
Baterku do ruky, ochrannou síťku na vla-
sy, helmu na hlavu, vyslechnout si varo-
vání od průvodce, že v podzemí je vlhko, 
kluzko, nízké stropy, a můžeme vyrazit 
na prohlídku nově otevřené 134 metrů 
dlouhé prohlídkové trasy v Plzeňském 
historickém podzemí. 

Nejdříve jdeme starou cestou. Po 
mnoha schodech, chodbami, kolem sta-
rých studen, vitrín se středověkým ná-
dobím, zbraněmi, lebkou koně a množ-
stvím dalších věcí. Občas musíme sklonit 
hlavu, občas dřeme helmou o strop a za 
chvíli jsme v nových prostorách. Jsou 
zhruba devět metrů pod Rooseveltovou 
ulicí. 

Ozve se podivný zvuk. „Nestraší tu. 
Tohle dělají auta, která nad námi projíž-
dějí,“ usmívá se průvodce Jan Hus. Vyso-
ko nad námi je vidět úzký proužek světla. 
„To je kanál a propadl se sem i vajgl,“  
slyším za sebou. U zdi pískovcová lavice, 
nedaleko studna. „Její dřevo je původní 
ze středověku, je velmi zachovalá,“ upo-
zorňuje průvodce.

Středověké sklepení je vysekané v pís-
kovci, ale částečně je v něm použitý beton 
a cihly. „Dostaly se sem během velké sa-
nace v letech 1967 až 1985. Nebyla zrov-
na nejcitlivější, ale dá se říci, že podzemí, 

které už bylo z velké části v havarijním 
stavu, zachránila,“ říká Jan Hus  

Podle Pavly Máškové z oddělení roz-
voje turismu a péče o historické dědic-
tví Plzeňského Prazdroje, který spolu 

s městem novou trasu otevřel, má pod-
zemí celkem třináct kilometrů. Z toho 
je přístupný zhruba kilometr, který má 
v nejužším místě 60 centimetrů a v nejniž-
ším 140 centimetrů. 

Zatímco původní okruh podzemím 
je otevřen celoročně, do nové části se lidé 
dostanou pouze výjimečně a budou tam 
chodit potmě vybaveni baterkou. „Otevře 
se pouze při významných příležitostech. 

Další termín otevření podzemí bude 23. až  
31. března. Plzeňané, kteří už dole kdysi 
byli, teď mohou poznat další prostory, a to 
v trochu jiné atmosféře,“ říká Pavla Máš-
ková. 

Do podzemí se pouští po skupinkách 
maximálně 20 lidí. Podzemní prostory 
byly budovány s výstavbou prvních měš-
ťanských domů ihned po založení města, 
tedy od konce 13. století, a původně slou-
žily ke skladování potravin, následně je 
využívali pivovarníci ke zrání a ležení piva. 
Je tam zhruba dvě stě studní a voda z ně-
kterých z nich se používala na výrobu piva. 

Historickým podzemím projde při-
bližně 37 tisíc turistů ročně, z toho je 
66 procent Čechů. Plzeňské historické 
podzemí bylo veřejnosti zpřístupněno 
v květnu 1985 a roku 2009 jej do správy 
převzal od města Plzeňský Prazdroj, kte-
rý jej provozuje dodnes. 

Podařilo se mu vybudovat nový vstup 
do historických chodeb z Pivovarského 
muzea ve Veleslavínově ulici a nyní při-
chází s rozšířením návštěvnické trasy. 
Na jejím otevření a zpřístupnění veřej-
nosti se Prazdroj dohodl s městem Plzní 
a v loňském roce se tato iniciativa stala 
součástí společné deklarace o spolu- 
práci.   (an)
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Nová trasa v historickém podzemí.     Foto: Plzeňský Prazdroj

Exkluzivně  Do krajské metropole zavítal slavný 
Chaplin úplně poprvé

Město rozdělí 
stamiliony,
i na vývařovnu

Celkem 590 milionů korun z volných 
zdrojů rozdělí město mezi několik 
akcí. Nejvíce peněz, 233 milionů ko-
run, poputuje na kompletní výstavbu 
vodovodu a kanalizace v Koterově, 
která se napojí na Úslavský kanali-
zační sběrač. Dalších 70 milionů ko-
run je určeno na výstavbu centrální 
vývařovny jídel pro městská zařízení 
pečující o seniory. Vznikne v Kotíkov-
ské ulici na Košutce v areálu Domo-
va se zvláštním režimem Čtyřlístek. 
Bude se v ní vařit dva tisíce jídel den-
ně. Za 50 milionů korun město vy-
buduje v Prostřední ulici 48 na Nové 
Hospodě, kde má domov pro seniory, 
z nevyužívaných nebytových prostor 
20 bytů a pobočku mezigeneračního 
centra Totem. Další stavbou pod-
pořenou z fondu rezerv bude opra-
va Rooseveltova mostu v centru za  
29,5 milionu korun. Na záchytné 
parkoviště Park & Ride na konečné 
tramvaje číslo 4 na Borech poslouží 
20 milionů korun. Peníze poputují 
i do oblasti školství.    (red)

Eugene Chaplin u  vizuálu k baletu Chaplin s Karlem Audym.                       Foto: Martina Root



Výchova je záležitostí rodičů
Psycholog radil ředitelům škol v Plzni, jak jednat ve stresových situacích

  

V pořadí pátý městský sběrný dvůr vznik-
ne letos na území Městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. Bude se nacházet 
v ulici Na Bořích na křižovatce s ulicí 
U Seřadiště a vyžádá si pravděpodobně 
38 milionů korun bez DPH. „Město na 
jeho výstavbu získalo dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí ve výši 
85 procent uznatelných nákladů. Zbylé 
náklady uhradí ze svého rozpočtu,“ říká 
František Sýkora z Technického úřadu 
Magistrátu města Plzně.

Sběrný dvůr bude splňovat současné 
moderní potřeby podobných zařízení, 
které na ostatních plzeňských sběrných 
dvorech chybí. Bude disponovat váhou 
při vjezdu a výjezdu pro přesnou eviden-
ci odevzdaného odpadu či zastřešenou 
pojízdnou mimoúrovňovou rampou, ze 
které bude snazší a pohodlnější odložit 
odpad do jednotlivých velkokapacitních 
kontejnerů rozdělených podle druhů od-
padů a umístěných pod rampou. Provo-

zovatelem nového sběrného dvora bude 
společnost Čistá Plzeň, která už spra-
vuje stejná zařízení v ulicích Úněšovská  
a Edvarda Beneše.

Na území Plzně se nachází celkem 
čtyři městské sběrné dvory (Úněšovská, 
Edvarda Beneše, Vejprnická a Jateční), 
kde je možné zdarma odložit odpad. „Jsou 
otevřené každý den, kromě Vejprnické, 
vyjma státních svátků. Přijímají veškerý 
komunální odpad podle katalogu odpadů, 
který nepatří nebo se nevejde do klasických 
popelnic na směsný komunální odpad a tří-
děný odpad. Je to zejména objemný odpad, 
nebezpečný odpad, biologicky rozložitel-
ný komunální odpad, vyřazená elektrická 
a elektronická zařízení, ale i papír, sklo 
či plast. Podle obecně závazné vyhlášky 
města lze na sběrný dvůr odvézt zdarma 
i stavební suť. Ale pouze metr krychlový na 
osobu a měsíc je zdarma. Další množství 
stavební sutě je potřeba zaplatit podle plat-
ného ceníku jednotlivého sběrného dvora,“ 

upozorňuje František Sýkora. Dodává, že 
v Plzni panuje nešvar odkládat objemný 
odpad, jako jsou kusy nábytku a vyřazené 
elektrospotřebiče, k popelnicím na směsný 
komunální odpad či tříděný odpad. „Lidé 
se domnívají, že tak činí správně, protože 
to po čase někdo odveze. Ano, odveze, je to 

však špatně, dokonce se jedná o porušení 
už uvedené vyhlášky města a město musí 
vynakládat další finanční prostředky na 
uklízení těchto nepovolených skládek. 
Správně má tento druh odpadu končit 
na sběrném dvoře,“ uzavírá František  
Sýkora.   (an)

Město vybuduje nový sběrný dvůr

Lhota se dočká 
nové sokolovny
Novou bezbariérovou sokolovnu 
postaví město na místě nynější nevy-
hovující klubovny u fotbalového hři-
ště v ulici Kolem Zahrad v Městském 
obvodu Plzeň 10 – Lhota. Budou v ní 
šatny pro fotbalová družstva, klu-
bovna se 40 místy k sezení, která po-
slouží sportovcům i návštěvníkům. 
„Součástí sokolovny budou sociální 
zařízení, sklady a klubový bar,“ uvá-
dí  Jaroslav Petrák z Odboru investic 
Magistrátu města Plzně. Počítá se 
s 25 parkovacími místy, novou deš-
ťovou kanalizací a přístupovými ko-
munikacemi. Druhá etapa stavby by 
měla zahrnout vznik multifunkčního 
cvičebního sálu, jehož součástí bu-
dou dva sklady pro cvičební pomůcky 
a nábytek.   (red)

Studentskou 
čeká generální 
oprava
Generální oprava čeká Studentskou 
ulici, čtyřproudovou výpadovku na 
Karlovy Vary, po které denně projede až  
14 tisíc vozidel. Opravovat se bude 
zhruba kilometr dlouhý úsek mezi 
Gerskou ulicí až po vjezd do Ice Are-
ny Plzeň. Začalo se stavbou Bolevec-
kého sběrače, to si vyžádá úplnou 
uzavírku Studentské v úseku Gerská 
– Žlutická v obou směrech po dobu 
tří měsíců. Bude se tam ukládat nové 
potrubí o průměru až 1,4 metru do 
hloubky osm metrů. Objízdná trasa 
povede po Karlovarské ulici v obou 
směrech, pro nákladní dopravu přes 
Město Touškov, Kozolupy a Křimice. 
Stavba, na níž se podílí Ředitelství sil-
nic a dálnic ČR, město a Vodárna, bude 
trvat do června 2020. Celková cena je  
195 milionů korun.   (red)

Město 
představí 
návrh využití 
Chlumu a okolí 

Nová cyklostezka, ohniště, prostor pro 
odpočinek a pro dětské hry, to vše by 
mohlo vzniknout v okolí rozhledny na 
Chlumu. Nově navržené cyklostezky 
a stezky pro pěší navíc propojí zajíma-
vé oblasti jako například park Potoční, 
Bukovec či Chrást. Vyplývá to z archi-
tektonicko-krajinářské studie nazva-
né Bukovec-krajina, která se zabývá 
návrhem využití okolí vrchu Chlum 
a Bukovce jako rekreačního a krajinné-
ho zázemí města. „Veřejné představe- 
ní architektonicko-krajinářské studie 
se koná 12. března 2019 od 17 hodin 
v sále doubraveckého D-klubu, Zá-
bělská 54B, Plzeň. Občané se dozvědí, 
jaké úpravy jsou ve studii navrženy. 
Zveme místní i obyvatele ze vzdáleněj-
ších částí Plzně, kteří také často vyu-
žívají Chlum a jeho okolí k rekreaci,“ 
uvádí Irena Vostracká, ředitelka Útva-
ru koncepce a rozvoje města Plzně. Po 
seznámení se studií bude následovat 
diskuze s občany.   (red)

Druhé plzeňské mládě indického no-
sorožce Růženka oslavilo 5. února dva 
roky.  Ošetřovatelé jí připravili třiceti-
kilogramový dort ze sena, ovoce a ze-
leniny a oslavu sledovali její fanoušci 
na webkameře. „Narodila se půlmetrá-
ková, v roce měla 602 kilogramů, nyní 
necelou tunu. Její starší sestra Maruška, 
která je pětiletá a žije v Touroparcu ve 
Francii, měla v tutéž dobu 1100 kilogra-
mů,“ říká mluvčí plzeňské zoologické 
a botanické zahrady Martin Vobruba. 
Růženka už dostává skoro denní dávku 
pro dospělé zvíře, což je sedmdesát až 
osmdesát kilo potravy. Krmí ji dvakrát 
denně, ráno a večer, zeleninou. Seno má 
k dispozici průběžně. Každý den jí ošet-
řovatelé dopřávají koupel a péči o nohy 
i kůži. Také ji pouštějí ven. Plzeňská zoo 
chová nosorožce indické jako jediná 
v České republice. Rodiče Růženky jsou 
samice Manjula, která váží 1680 kilo-

gramů, a samec Baabuu s váhou 2 150 ki- 
logramů. Jejich první mládě Maruška 
putovalo do Francie, letos čeká cesta do 
zahraničí i Růženku. O přesném termí-
nu a místě ještě není rozhodnuto.

Ale i další obyvatelé zoo slavili. 
V lednu oslavil 9. narozeniny i úspěš-
ný šéf početné lví rodiny samec Mates. 
Se svými družkami z Hannoveru nyní 
pečují o pět různě starých lvíčat. A rov-
něž v rodině šimpanzů měl narozeniny 
šéf samec Bask. Tomu je nyní 26 let. 
Leden je také tradiční měsíc narozenin 
medvědů hnědých, obvykle v tu dobu 
hibernujících, a tudíž neslavících, 30. ledna  
bylo 26 let samci Mikymu, 4. ledna bylo 
16 let Elišce a Honzovi. Ovšem rekord-
manem je Pišta, kterému je už neuvě-
řitelných 38 let, přijel v září roku 1981 
jako půlroční. Je „služebně“ (délkou 
pobytu) i věkově nejstarším savcem 
v plzeňské zoo.  (red)

Růženka slavila druhé narozeniny, 
letos ze zoo odcestuje
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Situační plán nového sběrného dvora. 

Řešené území studie Bukovec-krajina. 

Růženka si pochutnává na zeleninovém dortu. Foto:  Kateřina Misíková

Rady, jak zacházet s problémovými 
klienty, dával v Plzni na semináři ře-
ditelům plzeňských škol renomovaný 
psycholog Jan Konečný, který spolu-
pracuje s Magistrátem města Plzně 
a má svou praxi v Německu. Dlouhodo-
bě se věnuje analýze konfliktu, mobbin-
gu a bossingu v pracovních kolektivech 
ve školství a sociálních službách. Semi-
nář uspořádalo město v rámci Místního 
akčního plánu II pro obce s rozšířenou 
působností. „Je velmi přínosný. Pan 
psycholog popisuje příklady z praxe 
a to je cenné,“ pochvalovali si ředitelé.

 Mění se v průběhu doby vztahy mezi pe-
dagogy a rodiči?

V průběhu doby se v tomto vztahu ob-
jevilo více nedůvěry. A to oboustranné. Ro-
dina není jediným místem výchovy dítěte, 
ale přesto stále primárním. Škola také není 
jen místem vzdělávání, ale přesto zůstává 
jejím primárním posláním. Pod tlakem 
času, nejistoty mohou tyto kompetence 

splývat. Rodiče pak často paušálně připi-
sují vinu učiteli. Avšak i pedagog může na-
opak paušalizovat nevhodné chování žáka 
jako selhání výchovy rodiny. 
Máte zkušenosti i z Německa. Jak to vy-
padá tam?

Situace není nijak diametrálně odlišná. 
Větší rozdíl pozoruji na soukromých ško-
lách. Tam kde by rodiče „mohli“ mít pocit 
nadvlády vzhledem k placení školného, je 
to paradoxně jinak. Rodiče pedagogy více 
respektují a podporují je.
Proč přestali někteří rodiče své děti vy-
chovávat?

Rodiče určitě nepřestali své děti vycho-
vávat. Spíše se při negativním projevu své-
ho dítěte snaží stále častěji přenést zodpo-
vědnost na někoho jiného, nejčastěji pak 
na instituci školy. 
Vypozoroval jste, jak se zvýšený stres po-
depisuje na pedagozích?

Na jejich větší fluktuaci. Má to však 
i paralelu s celkovým vývojem společnos-
ti a partnerským životem. Zvykli jsme si 
namísto vstupu do konfliktu a jeho řešení 
zvolit „útěk“. Konflikty nechceme řešit 
a raději odcházíme za jiným pracovním 
místem či partnerem v naději, že to bude 
lepší a bezkonfliktní. Ale konflikty se dají 
jen minimalizovat, nikoliv eliminovat. 

 Poradíte nějaký rychlý a účinný trik, jak 
zvládnout vyhrocenou situaci s klientem 
či partnerem?

Uvědomit si, že přenos záporných 
emocí je snazší než pozitivních. Nepodleh-
nout a nepřistupovat na agresivní styl pro-
tějšku. A pokud pocítím silný, paralyzující 
vliv stresu na svém těle, tedy stáhne se mi 
hrdlo, začnu mít špatný pocit v žaludku 
nebo další projevy, je dobré jednání odložit 
a připravit se na něj. Je to snadnější, pro-
tože již víme, jak se protějšek bude chovat.
A jak se dát po krizové situaci sám do 
pořádku?

Univerzální rada neexistuje. Často 
se dáme do pořádku přirozenou cestou 
sami. Důležité ale je nepotlačovat emoce, 
připustit si, že jsme se v krizové situaci 
ocitli, a případně vyhledat pomoc. Hlavně 
nezasouvat problémy takzvaně do šuplíku 
a tvářit se, že neexistují, protože ony ne-
zmizí, ale snižují naši odolnost vůči stresu 
do budoucna. A ovlivňují celkovou kvalitu 
našeho prožívání.  (an)

Jan Konečný. Foto:  Martin Pecuch



Třináctiletá Lucie Machová leží na zemi ve 
speciálním kabátě. Řemenem podpírá le-
vou ruku a snaží co nejlépe zasáhnout terč 
výstřelem ze vzduchové pušky. A poslouchá 
bedlivě rady trenérky Kateřiny Kolaříkové, 
mistryně světa ve střelbě z malorážky na 
50 metrů. Tak vypadají Lucinčiny tréninky, 
v současnosti trénuje na Mistrovství ČR 
mládeže ve sportovní střelbě ze vzduchové 
pušky. Je jednou z velkých nadějí střelecké-
ho sportu v České republice. Blýskla se na-
příklad loni, kdy na Duklácké mládežnické 
lize nastřílela 316,9 bodů.

Jak je možné nastřílet takové množství 
bodů?

Kdysi se počítaly zásahy v terči za de-
set kruhů (bodů), ale dneska se už zásahy 

do terče hodnotí na desetiny a výsledky 
se sčítají v desetinných číslech, takže je 
možné nastřílet 30 ranami podstatně 
více bodů. Lze prostě trefit horší nebo 
lepší desítku.
Jaký je váš cíl pro nadcházející mist-
rovství?

Moc bych si chtěla zlepšit osobní re-
kord alespoň o bod, tedy na 317. Pokud 
se mi to podaří, budu moc spokojená. 
Můj soupeř je terč, na ten se musím sou-
středit.
Co vás sportovní střelba naučila?

Trpělivosti a naprostému soustředění. 
Ale bolí z ní celé tělo, hlavně ruce a ra-
mena. Jak s bolestí bojujete?

Dělám kompenzační cvičení, prota-
huji záda a posiluji břicho.

Kdo vás ke střeleckému sportu přivedl?
Tatínek, byl v roce 1996 na olympiádě 

v Atlantě a skončil ve střelbě z malorážky 
na pátém místě. Střílet jsem začala v dese-
ti letech, což je pro začátek optimální věk. 
A pořád mě to moc baví. A chystá se mě ná-
sledovat i mladší sestra, bude jí devět.

Chtěla byste se v budoucnu střelbou živit?
Myslím si, že střelba je a bude můj ko-

níček. Uživit se jí mohou jen ti nejlepší. 
A takových je v naší republice možná 15, 
objíždějí světové střelecké závody, mají 
profesionální zabezpečení a tenhle krás-
ný sport je uživí.   (an)
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Sedmdesátiletý senior pobýval osm let 
v bytě, kde nebyl hlášen.  Žil s rodinou, 
k níž neměl žádný vztah, ale odevzdával 
jí značnou část důchodu. Byl zanedba-
ný, zmatený a zvyklý pouze na studenou 
stravu. Neměl žádné oblečení, osobní 
věci a ani doklady. Nepoužíval domácí 
spotřebiče, tvrdil, že se o to vždy stara-
la jeho žena nebo lidé, u nichž pobýval. 
V bytě ho objevili sociální pracovníci pl-
zeňského Úřadu práce ČR. Kontaktovali 
policii a nechali ho převézt do městské 
ubytovny. To umožnila dohoda se sociál-
ními pracovníky oddělení sociální práce 
a metodiky sociálního bydlení magistrát-
ního odboru sociálních služeb a bytové-
ho odboru. Tak začala záchrana seniora.  

„Týmová součinnost je základem 
efektivního řešení složitých lidských osu-
dů. V sociální oblasti to platí dvojnásob. 
Příkladem je právě zmíněný neradostný 
příběh z nedávné doby, který má díky 
spolupráci několika složek šťastný ko-
nec,“ zdůrazňuje Alena Hynková, vedoucí 
odboru sociálních služeb. Převozem se-
niora celý případ v podstatě začal. Ujal se 
ho zkušený sociální pracovník a řešil jeho 
sociální a finanční situaci, poskytl mu 
podporu při zajištění výplaty dávek hmot-
né nouze, základních životních potřeb, 
jako jsou potraviny, oblečení a hygienic-
ké potřeby, a pomáhal mu v řadě dalších 
věcí.  „Spolupráce se seniorem byla velmi 
intenzivní, komplikoval ji fakt, že pán vy-
kazoval známky stařecké demence, zapo-
mínal, ztrácel orientaci v čase i prostoru. 
Kdykoliv opouštěl ubytovnu, potřeboval 

doprovod. Pokud by odešel sám, nebyl by 
schopen vrátit se zpět,“ přibližuje osud 
seniora Karolína Vodičková, vedoucí od-
dělení sociálního bydlení magistrátního 
odboru sociálních služeb. Senior později 
potřeboval i pomoc s osobní hygienou. 
Začala mu tedy pomáhat pracovnice pečo-
vatelské služby Městské charity Plzeň.  „Je 
příjemcem důchodu ve standardní výši, 
tedy zcela jistě pracoval. Nebyl omezen na 
svých právech, a mohl se tak volně pohy-
bovat. Jednoho dne se však nevrátil zpět 
na ubytovnu. V momentě, kdy už sociální 
pracovníci zvažovali možnost uvědomit 
Policii ČR, zavolal jeho spolubydlící, že 

je zpět, ale s obrovskou modřinou na hla-
vě a značně zmatený. Sociální pracovníci 
ihned kontaktovali lékařskou pomoc, byl 
hospitalizován a poprvé zazněla diagnóza 
stařecká demence.  Bylo jasné, že sám na 
ubytovně dále bydlet nemůže,“ popisuje 
Karolína Vodičková.

Odbor sociálních služeb proto začal 
intenzivně hledat zařízení sociálních slu-
žeb, kde by mohl senior důstojně dožít. 
Ujala se ho organizace Domovinka – so-
ciální služby, kde se jeho zdravotní i psy-
chický stav stabilizoval. Poprvé po dlouhé 
době se cítí v bezpečí. „Sluší se poděkovat 
všem, kteří mají podíl na šťastném konci 

jednoho životního příběhu, sociálním pra-
covníkům plzeňského Úřadu práce ČR 
a magistrátního odboru sociálních služeb, 
pracovníkům magistrátního odboru byto-
vého, Policii ČR, záchranářům ZZS Plzeň, 
lékařům FN Plzeň, pečovatelkám Městské 
charity Plzeň a organizaci Domovinka – 
sociální služby, kteří v rámci svých kom-
petencí učinili vstřícně mnohem více, než 
měli,“ uvádí Alena Hynková. Připomíná, 
že navázání vztahu s klientem, který je za-
ložen na důvěře, je v podobných situacích 
klíčové. „Pak se dostáváme k takovým 
informacím, které velmi často překračují 
rámec zákona a mohou být podnětem pro 
podání trestního oznámení. V tomto kon-
krétním případě měl senior panický strach 
z ‚kamarádů a rodiny‘, u které byl nalezen. 
Hovořil o strachu z opětovného fyzického 
napadení, spojeného s odebráním všech 
peněz, co má právě u sebe,“ říká Alena 
Hynková. 

Senioři a osoby se zdravotním postiže-
ním jsou jednou z nejohroženějších sku-
pin občanů města z hlediska zranitelnosti 
v oblasti bytové a pochopitelně nejen v ní. 
Sociální pracovníci se čím dál častěji se-
tkávají se seniory, kteří končí na ulici. 
Z různých důvodů je jim ukončen nájem, 
jiné bydlení v tržním prostředí neseženou 
a rodinu již nemají nebo o ně nejeví zá-
jem. Přesto sami od sebe jen sporadicky 
kontaktují složky, které by jim mohly po-
moci. Jen od roku 2017 prošlo městskou 
ubytovnou a krizovým bytem 20 seniorů. 
„Klíčovým záměrem města je, aby senio-
ři, kteří přišli o zázemí, v co nejkratší době 
získali adekvátní a důstojné bydlení urče-
né seniorům,“ uzavírá Karolína Vodič-
ková.   (red)

Zrakově 
postižení mají 
kuchyň
V nové cvičné kuchyni, jejíž vybudování 
podpořilo i město, se zrakově postižení 
lidé naučí obsluhovat mikrovlnnou 
troubu, lednici a další zařízení. Pomo-
hou jim v tom lektoři. Zároveň se tam 
mohou vyučovat nové postupy kráje-
ní, vaření, pečení, smažení, stolování 
a podobně. Kuchyň funguje pro kurzy 
i jednorázové konzultace. Navrhla ji 
designérka Veronika Loušová.  Vznikla 
v sídle Tyfloservisu, který pomáhá ne-
vidomým a slabozrakým,  v Tomanově 
ulici 5. „Kuchyně také nabízí inspiraci 
pro příbuzné, přátele a další zájemce 
o problematiku zrakově postižených, 
pro architekty a projektanty, kteří se 
zabývají návrhy bezbariérových inte-
riérů,“ uvádí vedoucí zařízení Marti-
na Hrdonková.  V České republice je 
pouze šest takových zařízení, nejmo-
dernější je právě v západočeské met-
ropoli.  (red)

Vydřík Bonifác
se představí 
na Dnu vody

Nový vodárenský maskot Bonifác bu- 
de patřit mezi atrakce oslav Světové-
ho dne vody ve Vodárně Plzeň. Areály 
úpravny vody v Malostranské a čis-
tírny odpadních vod v Jateční ulici se 
malým i velkým návštěvníkům otevřou 
30. března mezi 10. a 16. hodinou. 
Budou se v nich konat zdarma zhru-
ba hodinové prohlídky. „Vzhledem 
k velkému zájmu a k tomu, že každé 
prohlídky se může zúčastnit maxi-
málně 25 lidí, je nutná předchozí re-
gistrace zájemců. Hlásit se mohou na 
registrace.vodarna.cz, a to do poledne  
29. března,“ upozorňuje mluvčí vo-
dárny Dana Veselá. V Malostranské 
ulici je připraven i zábavný program, 
představí se v něm vydřík Bonifác, děti 
se mohou pobavit v laboratoři výroby 
slizu, zkusit malování na obličej, pro-
jít vodní stezkou nebo využít skákací 
hrad. Všem bude k dispozici vodní bar 
i promítání krátkých filmů o tom, čím 
vším musí voda projít, než se dostane 
z Úhlavy do vodovodních kohoutků 
a přes čistírnu odpadních vod zpátky 
do přírody.  (red)

Povodí Vltavy 
otevírá dveře
Své laboratoře ukáže u příležitosti 
Světového dny vody návštěvníkům 
Povodí Vltavy v Plzni.  Součástí akce, 
která se koná 23. března od 9 do  
14 hodin, budou také přednášky nebo 
možnost seznámit se s prací vodohos-
podářského dispečinku. Pro nejmenší 
návštěvníky bude připraven dětský 
koutek se soutěžemi. Představí se také 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 
se svými projekty Hospodaření s deš-
ťovou vodou a Adaptace na změnu 
klimatu ve městech pomocí přírodě 
blízkých opatření.   (red)

 

Týmová práce zachránila 
zneužívaného seniora
Staří lidé a osoby se zdravotním postižením patří mezi nejohroženější 

Pomáhající

 Ilustrační foto

Rozhovor  Lucie Machová je velkou nadějí 
střeleckého sportu

Mladí sportovní střelci se sjedou  
29. a 30. března do Plzně. Na Armád-
ním střeleckém stadionu Dukly Plzeň 
se totiž koná Mistrovství ČR mládeže ve 
sportovní střelbě ze vzduchové pušky. 
Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích 
– jednotlivci do 12 let, do 14 let, v rozli-
šení chlapci a děvčata, a pak družstva do  
12 let a do 14 let. Ještě před mistrov-
stvím, 16. března, Sportovně střelecký 
klub Dukla Plzeň pořádá střeleckou 
soutěž ze vzduchové pušky vleže. „Je 
to taková možnost vyzkoušet si mist-
rovství nanečisto,“ říká Petr Černoch, 
předseda Sportovně střeleckého klu-
bu Dukla Plzeň. Je největším klubem 
v republice a intenzivně se věnuje za 
podpory města Plzně a dalších institucí 
právě mládeži. „Zájem je obrovský, ne-
stačíme uspokojit poptávku. Děti mají 

ve střeleckém kroužku tréninky dvakrát 
v týdnu. Ti starší pak třikrát v týdnu. Ro-
dič za ně platí jenom členský příspěvek 
a všechno potřebné, pušku, kabát, ná-
boje, mají k dispozici. Když jsou hodně 
dobří, odměnou jim je, že se dostanou 
do Armádního oddílu Dukly Plzeň, kte-
rý se o jejich přípravu kompletně posta-
rá,“ popisuje Petr Černoch. Tak začínal 
například puškař David Hrčulák, který 
je nyní v olympijské přípravě. Armád-
ní oddíl reprezentovala i olympionička 
Lenka Hyková Marušková, olympionik 
Miroslav Varga a první československý 
olympijský vítěz ve sportovní střelbě 
Jan Kůrka, který přivezl zlatou medaili 
z olympiády v Mexiku v roce 1968. V roce 
1991 se stal velitelem armádního střelec-
kého stadionu v Plzni Bohumír Pokorný. 
A v jeho čele stojí dodnes.  (an)

Armádní střelecký klub Dukla 
vychovává olympioniky

Lucie Machová v plném soustředění. Foto:  Armádní klub Dukla Plzeň



Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program 4. ZŠ Pl-
zeň“
Profilace: Škola se zaměřením na sport 
(všeobecný, florbal, hokejbal, judo, plavání, 
bruslení, aerobic) 1.–9., matematicko-pří-
rodovědné 6.–9. ročník, jazyky 1.–9. ročník
Počet žáků: 679, průměr na třídu 25, před-
pokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník (ja-
zykové zaměření od 6. ročníku)
Vybavení školy: 3 tělocvičny, hřiště s umě-
lou trávou na pozemní hokej nebo na fotbal, 
atletický ovál, sektor skoku do dálky a hřiště 
na streetball, tenis, volejbal a střeliště na 
hokejbal
Provozní doba družiny: 6 až 17 ho-
din, škola provozuje i školní klub od  
6 do 17 hodin 
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina do 
škol“, „Mléko do škol“

7. základní škola 
a mateřská škola Plzeň 
Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Blanka Hránková

Tel.: 378 027 200
E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
 www.zs7.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro všechny“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace, ve škole 
fungují kroužky zaměřené na přírodo-
vědu a zdravovědu, moderní tanec, ke-
ramiku, zpěv a další aktivity. Ve škole je 
přípravná třída.
Počet žáků: 552, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, posilovna,  
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem 
na házenou, volejbal, nohejbal, tenis 
a basketbal, atletická dráha, sektor pro 
skok do dálky
Provozní doba družiny: 6 až16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“, stravování 
pro cizí strávníky

10. základní škola Plzeň
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Krausová

Tel.: 378 027 251
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz
www.zs10.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„ŠVP ZV Sluníčko“
Profilace: Škola je zaměřena na rozšíře-
nou výuku cizích jazyků a informatiky. Učí 
i  finanční gramotnost a zdravý životní styl, 

robotiku a je zapojena do projektu Sazka  
Olympijský víceboj a přírodovědného pro-
jektu GLOBE
Počet žáků: 439, průměr na třídu 24, před-
pokládaný počet 1. tříd:  2
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 6. – 9., FJ 6.–9. 
ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umě-
lým povrchem – tartan na házenou, koší-
kovou, kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, 
streetball, atletický ovál, sektor skoku do 
výšky, dálky a vrh koulí, keramická dílna, 
učebny mediální  a informatiky
Provozní doba družiny: 6 až 16.45 hod. 
Stravování: zajišťuje 10. školní jídel- 
na, (nabídka ze 3 jídel), projekty „Ovo- 
ce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“, 
„Zdravá svačina“

11. základní škola Plzeň
Baarova 31, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Vladimíra Holá

Tel.: 378 028 602
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz
www.zs11.plzen.eu.
Název školního vzdělávacího programu: 
„Barevné vzdělávání“
Profilace: Ve škole jsou vedle běžných 
tříd i třídy od 1. do 9. ročníku pro vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Od 6. ročníku mohou být 
žáci zařazeni do sportovních tříd se vše-
obecným sportovním zaměřením. Výuka 
cizích jazyků probíhá i formou zájmové 
činnosti.
Počet žáků: 595, průměr na třídu 22, před-
pokládaný počet 1. tříd: 2 běžné a 1 speciální
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká drá-
ha, sektor skoku do dálky, víceúčelové 
hřiště s umělým povrchem na nohejbal, 
volejbal, streetball, hřiště s umělou trá-
vou na pozemní hokej, nohejbal a další 
sporty.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování za-
jištuje 11. školní jídelna, bufet firma „Mož-
nosti tu jsou“ a projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

13. základní škola Plzeň
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Odloučené pracoviště: Táborská 28, Plzeň
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Vrátníková

Tel.: 378 028 700
E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz
www.13zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání Škola – cesta k poznání“
Profilace: Škola se všeobecným za-
měřením bez konkrétní specializace,  
v 1. a 2. ročnících je pro zájemce plavec-

ká a florbalová průprava, od 6. ročníku 
pohybové hry. V ZŠ je přípravná třída.
Počet žáků: 480, průměr na třídu 23, před-
pokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9.,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umě-
lým povrchem, běžecká dráha s doskoči-
štěm, výuka s iPady, počítačové učebny, 
výuka s podporou ICT - LCD panely a in-
teraktivní tabule v kmenových třídách
Provozní doba družiny: 6 až 17 (pátek do 
16.30) hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Lišková

Tel.: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevře-
ná“
Profilace: Škola se zaměřením formou voli-
telných předmětů na cizí jazyky (AJ od 1. r., 
NJ, RJ od 6. r.), matematicko-přírodovědné 
(od 6. r.). Škola podporuje rozvoj tvořivos-
ti žáků zvýšenou hodinovou dotací už od  
1. ročníku.
Počet žáků: 588, průměr na třídu 25, před-
pokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, hřiště s umě-
lým povrchem na odbíjenou, házenou, po-
zemní hokej, tenis, minifotbal, nově rekon-
struované fotbalové hřiště a atletický ovál
Provozní doba družiny:  6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, svačiny pro žáky, projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do 
škol“ a „Zdravá školní jídelna“, 2x týdně 
salátový stůl

15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33 - 35, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: Průkopníků 290, 
Plzeň-Křimice
Ředitelka: Mgr. Soňa Pavelková

Tel.: 378 027 351
E-mail: skola@zs15.plzen-edu.cz
www.zs15plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola plná života“
Profilace: 4 vzdělávací moduly: výtvarný 
– posílena VV předmětem Užité výtvarné 
techniky, hudební – posílena HV předmě-
tem Hlasová výchova a možnost účasti 
v dětských pěveckých sborech, přírodo-
vědný – posíleny předměty matematika, 

Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních 
škol, v nichž se letos v dubnu konají zápisy 
do prvních tříd. Konkrétní termíny jsou na  
www.plzenskeskoly.cz/Aktuality. Radniční 
listy ve spolupráci s odborem školství, 
mládeže a tělovýchovy plzeňského magist-
rátu připravily ucelený přehled škol s jejich 
profilací, se speciálním vybavením nebo 
zájmovými činnostmi, včetně webových 
adres, na nichž jsou veškeré informace. 

1. základní škola Plzeň
Západní 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel:  Mgr. Bc. Radek Dolenský

Tel.: 378 028 211
 E-mail: 1zs@plzen.eu 
www.zs1plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání“
Profilace: I. stupeň – program Za-
čít spolu, Hejného matematika a na  
II. stupni je rozšířená výuka jazyků nebo 
tělesné výchovy, výuka s podporou iPa-
dů. Na škole působí organizace volnoča-
sových aktivit nejen pro žáky školy (KoŠ 
– Komunitní škola).
Počet žáků:   941, průměr na třídu 24, 
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9., NJ 
6.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, 1 pohy- 
bové studio, bazén 25x8 metrů, 2 více- 
účelová hřiště s umělým povrchem na 
házenou, volejbal, nohejbal a univerzální 
sporty, atletický ovál – 400 metrů, 4 dráhy, 
běžecká rovinka, sektor pro skok do dál-
ky a výšky, hřiště pro uchycení sítě, fotba-
lové hřiště s umělou trávou
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování:  dietní stravování, nabídka ze  
3 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovo- 
ce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

2. základní škola Plzeň
Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Kuklová

Tel.: 378 027 116
E-mail: zs2@zs2.plzen-edu.cz
 www.zs2.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základ-
ní vzdělávání 2. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním bez konkrétní specializace. Na I. stupni 
probíhá zdravotní tělesná výchova a cvičení 
výslovnosti. 
Počet žáků: 598, průměr na třídu 25, před-
pokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: atletický ovál – 4 drá-
hy včetně cílové rovinky, umělý povrch,  
2 sektory skoku do dálky, umělý povrch,  
sektor pro skok vysoký v kombinaci 
s menším univerzálním hřištěm (volej-
bal, nohejbal), umělý povrch, hřiště na 
minikopanou s umělou trávou, 3 teniso-
vé kurty s umělou trávou, sektor pro vrh 
koulí, tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, zapojení do nadačního fondu 
„Obědy pro děti“, projekty „Ovoce a zeleni-
na do škol“ a „Mléko do škol“

4. základní škola Plzeň
Kralovická 12, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Jitka Mejcharová

Tel.: 378 028 352
E-mail: skola@zs4.plzen-edu.cz
www.zs4.plzen.eu

Školy nabízejí sporty, jazyky i výběr z jídel

Zápis z loňského roku na 1. základní škole Plzeň. Foto: 1. ZŠ Plzeň

fyzika, chemie, informační technologie, 
základní – posíleny předměty český jazyk, 
TV, matematika, domácnost, informatika. 
Na škole pracují 3 dětské pěvecké sbory, 
je zde široká nabídka zájmových kroužků, 
škola poskytuje zázemí sportovnímu klubu 
(dívčí volejbal).
Počet žáků: 1060, průměr na třídu 23, 
předpokládaný počet 1. tříd: 5 ve Skvrňa-
nech a 1 v Křimicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, víceúčelo-
vé hřiště s umělým povrchem
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina do 
škol“, „Mléko do škol“,  „Zdravá školní jí-
delna“ a „Skutečně zdravá škola“

16. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Americká třída 30, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň-Radči-
ce, součástí jsou i MŠ (Radčice, Malesice)
Ředitelka: Mgr. Eva Peisarová 

Tel.: 378 028 420
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz
www.duhovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Duhová škola“
Profilace: Škola se všeobecným zaměře-
ním, formou volitelných předmětů se navíc 
vyučují výtvarné techniky, přírodovědný 
klub, etická výchova, sportovní a pohybové 
hry a zdravý životní styl. Škola má příprav-
nou třídu
Počet žáků: 379, průměr na třídu 20, před-
pokládaný počet 1. tříd: 2 na Americké  
a 1 v Radčicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem na házenou, volejbal, nohej-
bal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: Americká 6 až 
16.30 hod., Radčice 6.30 až 16.45 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní stra-
vování, objednávkový systém, zapojení do 
fondu „Obědy pro děti“, projekt „Ovoce 
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

17. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Malická 1, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Bohdan Franc 

Tel.: 378 028 511
E-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz
www.zs17.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivá škola pro každého“
Profilace: Na 1. stupni škola uplatňu-
je prvky inovativního programu „Začít 
spolu“, na 2. stupni posiluje cizí jazyky 
a informatiku, zvýšený důraz je kladen 
na finanční gramotnost žáků. Ve škole 
bývá zřízena přípravná třída.
Počet žáků: 350, průměr na třídu 21, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 2.–9., NJ 7.–9.,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“, školní bufet

20. základní škola Plzeň
Brojova 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Bc. Pavel Kocián

Tel.: 378 028 531
E-mail: skola@zs20.plzen-edu.cz
www.20zsplzen.cz
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Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola JIStoty – Jazyk, Informatika, 
Sport“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením, 
kopaná – FC Viktoria, volejbal – TJ Loko-
motiva (po vyučování), žáci mají možnost 
navštěvovat specializovanou výtvarnou 
výchovu – spolupráce se ZUŠ. AJ se učí od  
1. ročníku formou volitelného předmětu.
Počet žáků: 507, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umělou 
trávou 3. generace schválené ČMFS na mis-
trovská utkání, 3 víceúčelová hřiště s umělou 
trávou pro kopanou, házenou, malou kopa-
nou, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, flor-
bal, lakros, hokejbal, běžecká dráha tartanová 
se sektorem pro skok do dálky, hřiště pro těles-
ně postižené – umělý kazetový povrch,  
beachvolejbalové hřiště
Provozní doba družiny a klubu: 6 až 16.30 
hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, elektronický 
objednávkový systém, projekt „Ovoce a zele-
nina do škol“ a „Mléko do škol“

21. základní škola Plzeň
Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Martin Prokop

Tel.: 378 028 441
E-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz 
www.21zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Brána jazyků otevřená“
Profilace: Škola je zaměřena na roz-
šířenou výuku jazyků (hlavně na AJ, NJ, 
FJ), formou nepovinného předmětu se 
vyučuje i RJ. Škola je zapojena do mezi-
národního projektu Cambridge English 
School
Počet žáků: 785, průměr na třídu 25, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9.,  
NJ 6.–9. , RJ 7. ročník
Vybavení školy: tělocvičny, 2 více- 
účelová hřiště s umělou trávou, basket-
balové hřiště s asfaltovým povrchem 
(basketbal, inline brusle), atletický ovál 
s umělým povrchem 200 metrů a doskoči-
štěm pro skok daleký, dětské hřiště, rela-
xační zahrada
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zeleni-
na do škol“, „Mléko do škol“, školní bufet

22. základní škola Plzeň
Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Božena Světlí-
ková 

Tel.: 378 028 731
E-mail:skola@zs22.plzen-edu.cz
 www.22zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Radost z vědění, radost ze života“
Profilace: Od 3. ročníku se zaměřuje na 
výuku cizích jazyků, od 6. ročníku má  
rozšířenou výuku informatiky a TV se za-
měřením především na atletiku. Ve škole 
je přípravná třída.
Počet žáků: 761, průměr na třídu 25, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 6.–9.,  
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, 2 spojená hřiš-
tě o rozměrech 16x28 merů a 13x24 metrů, 
umělý povrch na míčové hry, na košíkovou, 
volejbal, nohejbal, tenis. Disponuje i atle-
tickým oválem, běžeckou dráhou, víceúče-
lovým hřištěm s umělou trávou s křemiči-
tým vsypem na softbal, malou kopanou, 
cvičnou tenisovou stěnou, sektorem skoku 
do dálky, sektorem vrhu koulí, pohybovou 
učebnou se zrcadlovou stěnou a dětským  
hřištěm.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní, objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“, „Mléko do škol“ a svačiny pro žáky.

25. základní škola Plzeň
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Eliška Syřínková

Tel.: 378 028 471
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz
 www.zs25plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola Fair Play – školní vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání“
Profilace: Sportovní (v 6. – 9. ročníku je vždy 
1 třída s rozšířenou výukou TV se zaměřením 
na badminton, basketbal a golf). Umělecké 
(v 6. – 9. ročníku je vždy 1 třída s rozšířenou 
výukou HV a VV). V 1.–5. ročníku jsou třídy se 
zaměřením na TV, HV nebo VV
Počet žáků: 923, průměr na třídu 25,  před-
pokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9., RJ 7.–9. 
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny s horole-
zeckou stěnou, golfový simulátor, víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem
Provozní doba družiny:  6 až 17 hod.
Stravování: nabídka ze 3 jídel,  objed-
návkový systém, projekty „Ovoce a zele-
nina do škol“ a „Mléko do škol“

26. základní škola Plzeň
Skupova 22, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň  3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň-Liti-
ce, Přeučilova 12
Ředitelka: Mgr. Eva Švolbová

Tel.: 378 028 631
E-mail:skola@zs26.plzen-edu.cz
 www.zs26plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivě pro život“
Profilace: Škola bez konkrétní speciali-
zace se všeobecným zaměřením. Zajiš-
ťuje bezplatnou přípravu výuky českého 
jazyka pro žáky cizince ze zemí EU.
Počet žáků: 614, průměr na třídu 25, 
předpokládaný počet 1. tříd: 2 ve Skupo-
vě a 1 v Liticích
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., FJ 7.–9.,  
NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny (v ZŠ Sku-
pova a v ZŠ v Liticích), 2 víceúčelová hři-
ště s umělou trávou s křemičitým vsypem 
na malou kopanou, volejbal, nohejbal, 
tenis s umělým povrchem na házenou, 
volejbal, nohejbal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin, 
čipový docházkový systém
Stravování: školní, závodní stravování  
a prodej svačin zajištuje 11. školní jídel-
na, projekt „Ovoce a zelenina do škol“, 
„Mléko do škol“ 

28. základní škola Plzeň
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň  4
Ředitelka: Mgr. Bc. Pavla Jedličková

Tel.: 378 028 880
E-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
 www.zs28plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Tvořivá škola pro všechny“
Profilace: Rozvoj matematicko-logického 
nadání žáků od 1. r., estetika a umění (před-
měty keramika, komunikativní výchova 
a dramatická výchova na 2. stupni). Výuka 
ICT (informační a komunikační techno-
logie), v 6. ročníku robotika, v 8. ročníku 
počítačová grafika. Sport – rozšířená výuka 
TV o pohybové hry a sportovní hry, realiza-
ce projektu „Děti na startu“. 
Počet žáků: 652, průměr na třídu 26, 
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, moderní odbor-
né učebny s interaktivními tabulemi a i-Pady, 
venkovní „zelená“učebna
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový 
systém, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ 
a „Mléko do škol“, „Solme s rozumem“, 
zajištění zdravých svačinek

31. základní škola Plzeň
E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Miluše Kurzová

Tel.: 378 028 762
E-mail: skola@zs31.plzen-edu.cz
 www.zs31.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro 21. století“
Profilace: Škola se sportovním zaměře-
ním na házenou, judo, gymnastiku, lední 
hokej, lehkou atletiku (na 1. stupni třídy 
se všeobecným sportovním zaměřením, na  
2. stupni sportovní třídy s rozšířenou vý-
ukou TV. Škola úspěšně integruje tělesně 
postižené žáky.
Počet žáků: 840, průměr na třídu 24, 
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, gymnastický 
sál, sportovní hala pro házenou, futsal, florbal, 
košíkovou, odbíjenou, tenis, posilovna, kurt,  
3 hřiště, atletický ovál a sektor pro skok do dál-
ky a výšky s umělým povrchem, dětské hřiště 
s in-line dráhou, herními prvky a výukovým 
altánem, moderní odborné učebny a dílny
Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekt „Ovoce a zelenina do 
škol“ a „Mléko do škol“

33. základní škola Plzeň
T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitel: Mgr. Radek Růžička

Tel.: 378 027 411
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz
 www.zs33plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání 33. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením, 
vedle běžných tříd se všeobecným zaměřením 
jsou i sportovní třídy převážně se zaměřením 
na fotbal (Regionální fotbalová akademie Pl-
zeň), florbal, plavání a aerobní pohybové for-
my. Mohou být zastoupeny i další sporty.
Počet žáků: 592, průměr na třídu 23, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 8.–9.,  
RJ 8.–9. ročník
Vybavení školy:  2 tělocvičny, fotbalové hři-
ště (součást fotbalového stadionu) s umělou 
trávou a EPDM granulátem, fotbalové mi-
nihřiště s UMT a mantinely, atletická dráha 
s umělým povrchem, víceúčelové hřiště na 
tenis a volejbal s umělým povrchem, hřiště na 
streetball, plavecký bazén, dopravní hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednávko-
vý systém, svačiny pro žáky, projekt „Ovoce 
a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ 

34. základní škola Plzeň
Gerská 32, 323 23 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Václav Křivohlavý

Tel.: 378 028 801
E-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz
www.zs34.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Vaše děti“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením, 
v některých ročnících je rozšířená TV, možnost 
výběru z mnoha zájmových činností prostřed-
nictvím kroužků a školní družiny „Sluníčka“ 
pro žáky 1.–4. r. a školního klubu „Klub mla-
dých“ pro žáky 5.–9. r. (zejména stolní tenis, 
kroužky přírodovědný, filmový, sport. hry aj.)
Počet žáků: 450, průměr na třídu 23, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9., RJ 8.–9. 
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, 4 víceúčelová 
hřiště s umělým povrchem EPDM urče-
ná pro tenis, volejbal, házenou, basketbal 
a malou kopanou, streetball, atletický ovál,  
3 dráhy, sprinterská rovinka, 4 dráhy, hřiště 
na kopanou s umělým trávníkem, sektor sko- 
ku dalekého, skoku vysokého a vrhu koulí

Provozní doba družiny: 6–7.40, 11.40–
16.30  hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednáv-
kový systém, projekty „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“

Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Iveta Žižková

Tel.: 378 028 560
E-mail: skola@benesovazs.plzen-edu.cz
 www.benesovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola nejen hokejová“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením na 
lední hokej (v těchto třídách mají žáci navýše-
ny hodiny tělesné výchovy), škola spolupracu-
je s HC Plzeň 1929 a s FBŠ Plzeň. Škola nabízí 
vzdělávání i žákům bez sportovního zaměření, 
řadu zájmových kroužků, nově školní klub.
Počet žáků: 400, průměr na třídu 22, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 7.–9., NJ 
7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, posilovna,  
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem na 
házenou, volejbal, malou kopanou, florbal, 
tenis a basketbal
Provozní doba družiny: 6 až17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový 
systém, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ 
a „Mléko do škol“, bufet zajišťuje Café Restau-
rant Kačaba

Bolevecká základní 
škola Plzeň
nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Helena Brunclíková

Tel.: 378 028 915
E-mail: brunclikovahe@bzs.plzen-edu.cz 
www.boleveckazs.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Školní vzdělávací program Bolevecké zá-
kladní školy Plzeň pro základní vzdělávání“
Profilace: Škola má sportovní zaměření (há-
zená, volejbal), v rámci doplňkové činnosti 
nabízí jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, RJ)  a kera-
miku pro žáky i dospělé zájemce. Každoročně 
je na škole otevřen kurz pro získání základního 
vzdělání dálkovou formou. Ve škole jsou zříze-
ny 2 přípravné třídy.
Počet žáků: 389, průměr na třídu 22,  předpo-
kládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ  7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, baletní sál, 
nafukovací hala pro házenou, malou ko-
panou, 4 víceúčelová hřiště s umělým po-
vrchem na tenis, futsal, házenou, malou 
kopanou, volejbal, nohejbal, streetball, 
běžecká dráha se sektorem pro skok do 
dálky, tenisová stěna, asfaltové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednáv-
kový systém,  svačiny pro žáky, zapojení do 
nadačního fondu „Obědy pro děti“, pro-
jekty „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko 
do škol“ a „Solme s rozumem“

Masarykova základní
škola Plzeň
Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: PaedDr. Antonín Herrmann

Tel.: 378 028 683
E-mail: herrmannan@mzs.plzen-edu.cz 
www.masarykovazs.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Evropu“
Profilace: Škola přispívá k rozvoji informač-
ní gramotnosti a technického vzdělávání for-
mou rozšíření výuky informatiky od 4. r., za-
vedením předmětu základy robotiky 1.–5. r. 
a 6.–9. r. a pracovních činností od 1. r. 
Počet žáků: 390, průměr na třídu 23, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 7.–9.,  
NJ 7.–9. ročník

Vybavení školy: tělocvična, PC učebny, učeb-
na robotiky, cizích jazyků, školní dílna, zahrada
Provozní doba družiny:  6 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, pro-
jekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mlé-
ko do škol“ 

Tyršova základní škola
a mateřská škola Plzeň
U Školy 7, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Věra Šimečková

Tel.: 378 027 000
E-mail: simeckovav@tzs.plzen-edu.cz 
www.tyrsovazsams.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: 
„Začít spolu od začátku“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky  
I. stupně (1. až 5. ročník) se vzdělávacím 
programem „Začít spolu“, který využívá 
moderní pedagogické směry (Hejného 
matematika, čtení genetickou metodou, 
centra aktivit a týmové práce). Do 3. roč-
níku slovní hodnocení, důraz kladen na 
sebehodnocení žáků a spolupráci s rodiči.
Počet žáků: 144, průměr na třídu 24,  
předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy:  tělocvična, keramická 
dílna, výtah
Provozní doba družiny:  6. 30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, sva-
činy pro žáky, projekt „Ovoce a zelenina 
do škol“ a „Mléko do škol“ 

Základní škola a mateřská 
škola Plzeň–Božkov
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Hana Stýblová

Tel.: 378 027 021
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
 www.zsplzenbozkov.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro všechny“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro 
žáky I. stupně (1. až 5. ročník) se zamě-
řením na všeobecný rozvoj, pro nadané 
žáky je v rámci daných vzdělávacích ob-
lastí připravena čtenářská a matematická 
dílna. Výuka anglického jazyka od 1.roč-
níku navazuje na výuku v mateřské škole. 
Počet žáků: 110, průměr na třídu 22, předpo-
kládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká 
dráha, sektor skoku do dálky, umělý po-
vrch, menší univerzální hřiště (volejbal, 
nohejbal, házená), školní hřiště, školní 
dvůr pro učení a volné hry
Provozní doba družiny: 6.30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava bez výběru 
z jídel pro ZŠ a MŠ,  svačiny pro žáky, projekty 
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ 

Základní škola Plzeň–Újezd
Národní 1, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Fenclová

Tel.: 378 027 040
E-mail:fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz
www.zsujezdplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: 
„Škola pro Tebe“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky  
1. stupně (1. až 5. ročník) se všeobecným 
zaměřením. Škola využívá různých me-
tod práce, prvků Tvořivé školy a Hejného 
metody.
Počet žáků: 114, průměr na třídu 23,  předpo-
kládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umělou 
trávou na míčové hry, nová školní družina 
a jídelna – výdejna, školní zahrada
Provozní doba družiny: 6.30 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování 
zajišťuje 22. základní škola Plzeň, pro-
jekt „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko 
do škol“   (red)
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Boj o Zlatého ledňáčka  
vypukne na Finále v dubnu
Filmovým festivalem Finále provedou herci Jan Cina a Petr Vančura

Čtyřletý 
dotační  
program má 
dvě kategorie
Čtyřletý dotační program v oblasti 
kultury na léta 2020–2023 schválila 
rada. Jeho prostřednictvím město 
podporuje nejvýznamnější lokální sub-
jekty a kulturní akce. Je vyhlášen ve 
dvou kategoriích. 

„Budou preferovány zejména špič-
kové kulturní a umělecké projekty a vý-
znamná kontinuální kulturní a umělecká 
činnost v oblastech hudba, tanec, litera-
tura, divadlo, výtvarné umění a podobně 
a činnosti a projekty podporující místní 
regionální tradice, uměleckou tvorbu 
dětí a mládeže a začínajících autorů. 
Bude kladen důraz na otevřenost novým 
přístupům, míru spolupráce s ostatní-
mi kulturními subjekty a profesionalitu 
subjektů,“ říká vedoucí magistrátního 
odboru kultury Květuše Sokolová. Více 
na webu www.plzen.eu v sekci Granty 
a dotace či na Odboru kultury Magistrá-
tu města Plzně.   (red)

Trnkova paleta 
je v galerii  
Originální paleta plzeňského rodáka 
a výtvarníka Jiřího Trnky a plaketa s jeho 
portrétem od sochaře Jaroslava Veselá-
ka jsou od 21. února k vidění v Galerii 
Jiřího Trnky v Plzni. Instalovala je tam 
Unie výtvarných umělců Plzeň. Paletu 
objevili manželé Ludvík a Hana Tureč-
kovi v roce 1969 při procházce pražskou 
Kampou na hromadě suti před do- 
mem, kde výtvarník před smrtí bydlel.

„Neodolal jsem a paletu sebral. Měli 
jsme ji doma padesát let a opatrovali ji 
jako oko v hlavě. Když jsme se dozvě-
děli, že si budou v plzeňské galerii při-
pomínat 50 let od úmrtí Jiřího Trnky, 
rozhodli jsme se, že paletu galerii věnu-
jeme,“ říká Ludvík Tureček.     (red)

Zájem o step 
se zvyšuje 
Plzeňské Step by Step studio Kamily 
Borovské slavilo v Divadle Alfa už osmé 
narozeniny. Podle organizátorů zájem 
o tento druh tance roste. „Máme žáky 
od čtyř do 70 let. Step pomáhá rozvíjet 
cit pro rytmus a hudbu obecně,“ vysvět-
luje Kamila Borovská. Studio Step by 
Step je také spolupořadatelem Plzeň-
ského festivalu stepu, jehož 6. ročník se 
bude konat od 16. do 19. května 2019 
a podporuje ho město Plzeň.    (an)

Oblíbený filmový festival Finále Plzeň 
se letos bude v západočeské metropoli 
konat od 11. do 16. dubna. Je jediným 
festivalem v České republice, který před-
stavuje českou filmovou, televizní a in-
ternetovou tvorbu. 

„Pro řadu lidí je dnes čím dál tím důleži-
tější podporovat české suroviny a výrobce, 
my podporujeme české filmy. Snažíme se 
divákům během jednoho týdne za přízni-
vou cenu nabídnout co nejvíce zajímavých 
projektů, které za poslední dobu vznikly 
a stojí za povšimnutí. Často se stává, že 
některé snímky proběhnou kiny tak rychle, 
že na ně diváci ani nestihnou zareagovat, 
nebo se jedná o televizní či internetové 
seriály, které se na velká plátna vůbec ne-
dostanou. U nás si to mohou vynahradit,“ 
upozorňuje ředitelka festivalu Eva Veruň-
ková Košařová. 

Těšit se můžete i na setkání s těmi, 
kteří za vznikem českého filmu stojí, tedy 
s tvůrci a herci. Souboj o hlavní ocenění, 
Zlatého ledňáčka, budou svádět audiovi-

zuální počiny v pěti soutěžních kategori-
ích. Osobitým průvodcem celým festiva-
lem se stejně jako v loňském roce stane 
sehraný talentovaný herecký tandem Jan 
Cina a Petr Vančura.

Součástí programu Finále Plzeň 2019 
budou kromě snímků uplynulého roku 
i premiéry a předpremiéry nebo filmy na-
točené s českou koprodukcí. Pohled na to 
nejlepší, co se natočilo u našich sousedů, 
nabídne sekce ZOOM, nebude chybět 
ani platforma pro filmové profesionály 
a studenty filmových škol INDUSTRY 
DAYS. Nově na festivalu dostanou pro-
stor mladé herecké hvězdy, které budou 
moci divákům představit filmy, které je 
v uplynulém roce nejvíce zasáhly.

Hlavním festivalovým centrem bude 
tradičně Měšťanská beseda s promítací-
mi sály i odpočinkovou zónou a kavár-
nou včetně venkovního kina. Festivalové 
dění zaplní i prostory DEPO2015, An-
děl Music Bar, Café Regner či sady před 
Měšťanskou besedou.    (red)

Festivalem  budou provázet Jan Cina a Petr Vančura.                                       Foto: Festival Finále

Rozhovor  Pianistickou štafetu 
převzala laureátka po prababičce
O dvaadvacetileté Michaele Augustino-
vé, která pochází ze Staňkova, vystudo-
vala Konzervatoř v Plzni a nyní studuje 
skladbu a klavír na AMU, hovoří odbor-
níci jako o multitalentu. Prosadila se 
totiž už ve skladbě, je vynikající klavíris-
tka, vítězka mezinárodní klavírní Sme-
tanovské soutěže. V minulosti získala 
v rámci hudební ceny Plzeňský Orfeus 
zvláštní ocenění za rok 2010 za mimo-
řádnou propagaci Plzně v oblasti váž-
né hudby. A letos obdržela Plzeňského 
Orfea za své skladatelské umění. Stej-
ně jako ostatní nominovaní na ceny se 
představí na koncertě 11. září v Domě 
hudby v Plzni.

Koncertujete, skládáte, vydáváte kníž-
ky se svými skladbami a stále se vzdělá-
váte. Máte mezi svými činnostmi něja-
kého favorita? A proč?

Snažím se rovnoměrně dělit čas mezi 
hru na klavír a komponování. Obojí mě 
baví stejně a navzájem se ovlivňuje – 
zkušenost s klavírními skladbami se 
promítá do kompozice a hledání tvůr-
čích skladatelských řešení leckdy na-
pomůže najít interpretační cestu, lépe 
pochopit autorův záměr. Obě činnosti 
potřebuji střídat, abych si uchovala svě-
ží přístup.
Četla jsem, že hře na klavír se věnujete 
už od pěti let, kdo vás k ní přivedl?

V naší rodině se zaujetí pro hudbu 
dědí již po několik generací. Prababička 

Anna z matčiny strany byla ředitelkou 
základní umělecké školy a hrála na klavír, 
právě po ní jsem převzala pianistickou 
štafetu i některé noty.
Kdo je váš oblíbený skladatel?

U skladatelů vždy ocením hluboký 
filozofický přístup, křesťanské hodnoty 
a romantickou zvukovost. Kandidátem 
na mého ideálního komponistu, v jehož 
díle se pojí všechny zmíněné požadavky, 
se stal například Johannes Brahms nebo 
Antonín Dvořák. Dobře se mi interpretu-
jí skladby nesoucí patos, s chutí si zahraji 
Sergeje Rachmaninova i Ference Liszta. 
Poslouchám hudbu Čajkovského, De-
bussyho, Arvo Pärta, Samuela Barbera 
a současných autorů vážné hudby.

Co si zahrajete, když je vám skvěle 
nebo naopak smutno?

Když se cítím plná energie a spokoje-
ná, automaticky upřednostňuji virtuózní 
kusy, rychlejší tempa, náročnější úkoly. 
Ve chvílích smutku si spíš než skladby 
pro sólový klavír přehrávám transkrip-
ce svých oblíbených orchestrálních děl 
a učím se zpaměti další.
Kolik hodin denně musíte cvičit?

Nemám stanovený žádný časový li-
mit, který se musí naplnit, před každým 
hraním si však sestavím plán, co všechno 
chci ten den nacvičit. Nástroj neopustím, 
dokud nesplním předem určené cíle. Je-
jich zvládnutí v průměru zabere tři hodi-
ny denně, před soutěžemi a důležitými 
koncerty samozřejmě více.
Jak relaxujete? Sporty asi nepřipadají 
moc v úvahu? 

Na odpočinek většinou ani nepomýš-
lím, ale když nastane vzácná příležitost, 
věnuji se četbě odborných knih a poezii. 
Ráda se také procházím v přírodě, jejíž 
zvuky mě inspirují.
Účastníte se tuzemských i zahranič-
ních soutěží. Co vás čeká v letošním 
roce?

Co se týče účasti v letošních sou-
těžích, nacházím se zatím ve fázi vý- 
běru.  (an)

Laureáti Plzeňského Orfea 2018
Michaela Augustinová – skladba   
Eliška Dedková – hra na kytaru 
Kryštof Kohout – hra na housle 
Všichni jsou z Konzervatoře Plzeň

Laureáti Plzeňského Orfea junior 2018
Daniela Holá ze Základní umělecké školy B. Smetany v Plzni – hra na akordeon  
Emma Jančová ze Základní umělecké školy T. Brzkové v Plzni – hra na kytaru, 
flétnu a zpěv 

Hledá se Stavba 
roku Plzeňského 
kraje

Začíná boj o titul Stavba roku Plzeň-
ského kraje 2018. Mohou se o něj 
ucházet stavby, které byly loni uve-
deny do provozu nebo zkolaudová-
ny. Veřejnou soutěž vyhlásilo město 
a kraj ve spolupráci s Krajskou hos-
podářskou komorou v Plzeňském 
kraji. 

Soutěží se v sedmi kategoriích 
– novostavby, rekonstrukce, stavby 
pro bydlení, stavby dopravní a in-
ženýrské, průmyslové, sportovní 
a volnočasové a veřejná prostran-
ství. Přihlášená díla bude posuzovat 
sedmičlenná odborná porota, jejímž 
zahraničním členem letos je česko- 
vlámský architekt a urbanista Jiří 
Klokočka. 

Nominované stavby se budou 
ucházet také o Cenu poroty, Cenu pri-
mátora města Plzně nebo Cenu hejt-
mana Plzeňského kraje a také o Cenu 
veřejnosti, o níž bude rozhodnuto na 
základě internetového hlasování. In-
vestoři, projektanti, zhotovitelé nebo 
vlastníci mohou své stavby do sou-
těže přihlašovat do 29. března 2019. 
Více informací je na webu www.stav-
barokupk.cz.   (red) 
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KULT – Č:  Dotace na celoroční 
provoz a činnost kulturních práv-
nických osob, jejichž hlavním 
předmětem činnosti není podni-
kání a které poskytují významnou 
veřejnou službu a realizují konti-
nuální činnost na území města.
KULT – P: Dotace na význam-
né kulturní a umělecké projekty, 
které jsou dlouhodobé nebo se 
pravidelně opakují a uskutečňují 
na území města.

Na snímku jeden z vítězů loňského roku 

KINONEKINO v Plané.     Foto: archiv

Zleva Emma Jančová, Eliška Dedková, Kryštof Kohout, Michaela Augustinová a Daniela 

Holá.                                                                                                                                           Foto: Ivan Štefko

Trnkova paleta.     Foto: Marie Fialová



Divadlo 
hledá tváře 
na plakáty
Ženy a muže na plakáty hledá mezi 
svými abonenty Divadlo J. K. Tyla. Mají 
pomoci s propagací divadla v příští se-
zoně. Výzva divadla se jmenuje Staňte 
se tváří kampaně předplatného pro 
rok 2020 a hledá abonenty ve věku od 
35 let, kteří své tváře propůjčí čtyřem 
uměleckým souborům divadla. Fo-
cení reklamní kampaně se uskuteční 
v květnu. Zájemci mohou portrétní 
fotografie zaslat na e-mailovou adresu 
djkt-reditelstvi@plzen.eu, případně 
poštou na adresu Konkurz Předplatné 
2020, Divadlo J. K. Tyla, Palackého 
náměstí 30/2971, 301 00 Plzeň, nebo 
je předat uvaděčkám před představe-
ními. „A to nejpozději do 30. března 
2019,“ upozorňuje vedoucí obchodní-
ho útvaru divadla Edita Laštovková. 

„Při přípravě současné kampaně 
jsme spolupracovali s návštěvníky na-
šich scén a s lidmi, kteří se podíleli na 
projektech typu Noc s operou,“ informu-
je ředitel divadla Martin Otava o tvářích, 
které jsou na plakátech divadla k vidění 
v této sezoně. Divadlo má 10 150 abo-
nentů. „Vybírali si z celkem padesáti 
abonentních skupin, které nabízíme,“ 
dodává Edita Laštovková a připomíná, 
že prodej abonmá na představení, která 
bude divadlo uvádět do června letošního 
roku, ještě pokračuje.   (an)

Alfa uvedla 
hororovou 
pohádku
V české premiéře uvedlo Divadlo Alfa 
v Plzni hororovou pohádku Jako knoflík 
v hlavě na motivy slavné knihy Koralína 
o tom, že zlo se často skrývá za nesmír-
ně přívětivou tváří. Do Divadla Alfa se 
tak po čase vrátil dětský horor, který řeší 
i důležité vztahy v rodině. Koralínu na-
psal Neil Gaiman, velmi populární brit-
ský autor žánrů sci-fi a fantasy. Filmová 
animovaná verze Henryho Selicka byla 
nominována na Oscara. Pro Divadlo 
Alfa ji nastudovala hostující režisérka 
Linda Dušková, která pracuje v Česku 
a ve Francii.   (an)

Ewa Farna 
bude v Besedě

Málo se známe se jmenuje letošní 
turné zpěvačky  Ewy Farne. Do Plzně 
přijede  14. května a své umění před-
vede v Měšťanské besedě. Organizá-
toři slibují, že na energii a naléhavosti 
neubere, dá hodně prostoru svým vy-
nikajícím muzikantům a posluchači si 
ji budou moci zároveň vychutnat v ko-
mornějším prostředí. Předskokanem 
plzeňského koncertu Ewy Farne bude 
Nelly.  (an)

Festival světla Blik Blik 29. a 30. března 
už popáté  rozsvítí ulice Plzně. Návštěv-
níci uvidí instalace českých i zahranič-
ních umělců. „Pro diváky je zdarma, jen 
interiérové instalace jsou zpoplatněny  
50 korunami. Vstupenka platí na oba 
dny festivalu a je k dispozici na portálech 
Plzeňská vstupenka a GoOut,“ říká Pet-
ra Krákorová, která festival organizuje 
a velmi ji to baví.

Na kolik světelných instalací se mohou 
letos návštěvníci festivalu těšit? 

Na 13 instalací včetně čtyř interié-
rových, umístěných nejen v prostorách 
DEPO2015. 
Kde budou a kdo je vytvořil?

Trasa povede právě z DEPO2015 ulicí 
Antonína Uxy, takzvanou Myší dírou pod 
tratí, Škroupovou ulicí, přes Kopeckého 
sady, na náměstí Republiky a končit bude 
v Pivovarském muzeu. Poprvé do České 
republiky zavítá impozantní dílo Muzeum 
Měsíce od světoznámého umělce Luke 
Jerrama z Velké Británie. To je sedmime-
trová koule s kopií měsíčního povrchu 
a v hale DEPO2015 bude působit magicky. 
DEPO2015 rozzáří i neonové Klikyháky 
z dílny Michala Škapa aka Tron, instalaci 
speciálně vytvořenou pro festival předsta-
ví Mantu Das z Indie a studenti Fakulty 
designu a umění Ladislava Sutnara Zápa-
dočeské univerzity v Plzni připravují dvě 
instalace. Do Plzně se s videomappingem 
vrací AV Exciters z Francie, RaumZeitPi-
raten z Německa nás zavedou do tajemné 
zahrady, Kopeckého sady rozsvítí Fény-
festés z Maďarska spolu s Janines Jansen 

z České republiky a nebude chybět blikající 
bar. Z hloubi oceánu se na náměstí Re-
publiky vynoří pohyblivé svítící loutky od 
Jakuba Vedrala a Eriky Čičmanové. Krásný 
dvůr anglické a německé knihovny Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje bude 
intimním prostorem pro svítící objekty 
od Evy Nečasové a pivní monument od 
Bena Tolara nemůže stát jinde než v Pi-
vovarském muzeu.
Která z nich si vyžádala největší přípravu 
a proč?

Nejnáročnější je příprava expozice Mu-
zeum Měsíce. Je to dílo, které jede tour po 
celém světě. V současné chvíli už navštívilo 
20 zemí a vidělo jej více než 2,5 milionů lidí. 
Pro představu – z DEPO2015 Měsíc putu-

je do Austrálie, pak do USA, následně zpět 
do Evropy. Bylo třeba vejít se do náročného 
časového harmonogramu, zajistit přepra-
vu, správnou instalaci díla. Mimochodem, 
přiložit ruku k instalaci Měsíce přijede i sám 
autor Luke Jerram, což je pro nás pocta.
Dočkají se návštěvníci nějakého speciál-
ního překvapení?

Doufáme, že letošní ročník se bude lišit 
hlavně lepším počasím, než jaké bylo vloni. 
Speciálním překvapením bude už zmíně-
ný Měsíc. Právě tato instalace bude navíc 
v DEPO2015 k vidění už v průběhu týdne, 
kdy ji doplní lákavý doprovodný program 
zaměřený na vesmír. Luke Jerram své dílo 
vytvořil ve spolupráci s organizací NASA 
UK, díky níž měl k dispozici obrázky poříze-

né jejich družicovým systémem. Představte 
si Měsíc o průměru sedm metrů, který visí 
přímo nad vaší hlavou, a vy se zblízka díváte 
na měsíční povrch, který je zobrazen v mě-
řítku 1:500 000. Měsíc od pradávna poutal 
lidskou pozornost, je inspirací pro básníky, 
byl předmětem soupeření mezi velmocemi. 
Letos si připomínáme 50 let od přistání člo-
věka na Měsíci. Zajímavostí je, že záložním 
velitelem posádky Apolla 11, které se zapsa-
lo do historie, byl James A. Lovell, který má 
kořeny v Dolní Lukavici na jižním Plzeň-
sku. V roce 1969 se J. A. Lovell na Měsíc 
nepodíval, ale povedlo se mu to v roce 1970 
s Apollem 13. O několik let později se podí-
val i do Dolní Lukavice.
Jak dlouho trvá realizace festivalu?

Já mám ráda takový příměr. Tvorba fes-
tivalu je jako natáčení filmu. Dva roky vy-
mýšlíte a natáčíte a pak jsou z toho dvě hodi-
ny. Příprava takového festivalu je v podstatě 
průběžná činnost, 365 dní v roce. Během 
příprav jedné akce se vám v hlavě honí ná-
pady, co a kde by šlo udělat příště. Pak se, 
jak už to v životě bývá, náhodou potkáte se 
zajímavým umělcem, který podnítí myšlen-
kou, na tu plynule naváže nápad, jaké téma 
by následující festival mohl mít, a začnou 
se nabalovat další a další nápady, lidi, tra-
sa. Samotná realizace pak trvá zhruba pět 
měsíců. Dnem, kdy pro veřejnost festival 
skončí, ovšem naše práce nekončí. Vše mu-
síme uklidit, díla odvézt, udělat vyúčtování, 
zpracovat fotografie a videa. A do toho už 
se pomalu vkrádá úvaha, co bude příš-
tě. Takže těch zmíněných 365 dní jsem,  
myslím, nepřehnala.
A co vás na přípravě festivalu osobně baví 
nejvíce?

Lidi. Tisíce jich na chvíli opustí světla 
televizních obrazovek a vyrazí za svět-
ly večerní procházky Plzní. A rozzářené 
oči dětí. Děti vám nic nedají zadarmo, jsou 
upřímné. Buď se jim něco líbí nebo ne. Pro 
mě osobně jedna z nejlepší zpětných vazeb,  
jestli ty měsíce práce měly smysl.  (an)

Dobře placená procházka 
opanovala Malou scénu
Legendární semaforský muzikál režíroval herec a moderátor Dalibor Gondík

Jedno z nejslavnějších a nejoriginálněj-
ších děl proslulé semaforské dvojice Jiří-
ho Suchého a Jiřího Šlitra Dobře placená 
procházka baví od poloviny února ná-
vštěvníky Malé scény Divadla J. K. Tyla 
v Plzni.

 S notnou dávkou komediálního nad-
hledu upozorňuje na působení peněz na 
lidské bytosti a jejich city prostřednic-
tvím běžného života mladých manželů 
Uliho a Vanilky v podání Pavla Režného 
a Charlotte Pščolkové. Jejich soužití za-
čnou narušovat absurdní události a pře-
kvapivé návštěvy advokáta, listonoše 
nebo mrtvé tetičky z Liverpoolu, kteří 
jejich osudům začínají v nečekaném oka-
mžiku udávat nový a zcela nenadálý 
směr.

  Režisérem inscenace je herec a mo-
derátor Dalibor Gondík, který v Plzni 
hraje v několika představeních a kraj-
skou metropoli si moc pochvaluje. Už 
se v ní i zabydlel. Říká, že je v ní více než 
v Praze, kam dojíždí odehrát jen několik 
představení v měsíci. „Do Plzně jsem 
se vlastně vrátil po třiceti letech. Kdysi 

dávno jsem se tady zamiloval,“ říká Da-
libor Gondík. 

Původní inscenaci Dobře placené 
procházky režíroval Ján Roháč. Premiéru 

měla 15. června 1965 v divadle Semafor 
a dočkala se tam 64 představení. O rok 
později byla s mírnými změnami v zá-
věru natočena jako televizní inscenace. 

Hrála se i v mnoha evropských zemích, 
jako jsou Finsko, Belgie či Jugoslávie,  
a  v roce 2007 byla uvedena v pražském 
Národním  divadle.  (an)

Rozhovor  Překvapením Festivalu světla 
Blik Blik bude Muzeum Měsíce  

Doprovodný program k hlavní 
expozici Muzeum Měsíce bude 
od 26. března do 1. dubna. Je 
možné ho sledovat na facebooku  
a webu.

Radniční listy  Březen 2019 | 7

Na fotografii je Martin Holec jako advokát a představitelka Vanilky, kterou hraje mladá a talentovaná členka muzikálu DJKT Charlotte  

Pščolková.                                                                                                                                                                                                                                                      Foto: Martina Root

Expozice Muzeum Měsíce.                                                                                             Foto: Festival Blik Blik



V novém seriálu Archivu města Plzně se 
mohou čtenáři seznámit s vývojem a pů-
vodem dalších tří názvů plzeňských ulic. 
Seriál vznikl v návaznosti na nový projekt 
Archivu města Plzně, jímž je internetová 
Encyklopedie Plzně, jež bude veřejnosti 
zpřístupněna během tohoto roku.

Dominikánská ulice
Název této ulice je starodávný a je od-
vozen od významné stavby, která stála 
na jejím konci, tedy od dominikánského 

kláštera vzniknuvšího pravděpodobně 
zároveň se samotným městem. Celý kom-
plex kláštera, včetně kaple sv. Ducha, byl 
však zbourán v souvislosti s výstavbou 
Justičního paláce na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Jak již bylo zmíněno, název této ulice 
je velmi starý, ale poprvé ho máme za-
chycený až na mapě z roku 1821, kde je 
ovšem uvedena jeho německá varianta 
– Dominicaner Gasse. Po celou dobu své 
existence zůstal název této ulice stejný.

Františkánská ulice
Podobně jako výše zmíněná ulice i tato 
svůj název odvozuje od kláštera stojící-
ho v ní. Tento klášter minoritů s koste-
lem Nanebevzetí Panny Marie byl také 
patrně založen současně s městem, ale 
na rozdíl od dominikánského kláštera 
františkánský přetrval dodnes. Stejně 
jako ostatní ulice v historickém jádru 
i tato je zachycena na mapě z roku 1821, 
ale její původ je jistě mnohem starší, je-
likož její název je odvozen od dominanty 

stojící v ní již od počátku Plzně. Němec-
ká varianta této ulice zněla – Francisca-
ner Gasse.

Dřevěná ulice
Na rozdíl od obou výše zmíněných ulic, 
jež od svého prvopočátku nesou stejné 
jméno, tato ulice svůj název změnila 
hned několikrát. První doložené ozna-
čení tohoto prostoru (k roku 1821) je 
odvozeno od stavby stojící blízko ní. 
V tomto případě se ovšem nejednalo 
o klášter, ale o masné krámy, a proto 
tato ulice dostala jméno Masokrámská 
(Fleischbank Gasse). V roce 1878 byla 
přejmenována a jako i jiné ulice v této 
době dostala jméno po významné osob-
nosti. V jejím případě to byl vojevůdce 
Petr Arnošt Mansfeld (1580–1626), 
který roku 1618 dobyl Plzeň a touto uli-
cí vnikl do města. Zatím poslední změ-
nu názvu přinesl konec druhé světové 
války, kdy hned po jejím konci byla tato 
ulice přejmenována na Dřevěnou, a to 
podle domácího nádobí, jež se zde kdysi 
prodávalo o trzích.

 Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně
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Seriál: Z Encyklopedie Plzně
Dominikánská a Františkánská jméno neměnily, Dřevěná ulice ano

PLZEŇŠTÍ PURKMISTŘI

3. díl: 
Jan Maschauer  

Jan Karel Maschauer (na snímku) se 
narodil v Plzni na říšském předměstí  
4. listopadu 1815 jako syn Krištofa 
a Viktorie.  Jeho otec držel dědičnou 
plzeňskou poštu, matka byla dcerou 
bývalého poštmistra ve Slaném.  Pro-
moval v roce 1841 ve Vídni na doktora 
veškerého lékařství a po nějaký čas 
v Plzni provozoval lékařskou praxi. 
Na přání otce praxe zanechal a vedl 
po něm poštovní správu. Mimoto byl 
honorovaným poštmistrem v Číhané. 
Oženil se s Klárou, dcerou Johanna 
Holzera z Vídně. Z manželství se na-
rodili synové Viktor a Bedřich.

Roku 1848 byl Jan Maschauer 
zvolen setníkem národní stráže při 
IV. setnině, 31. května 1848 se stal čle-
nem užšího výboru obecního. Byl čle-
nem kroužku mladých vlasteneckých 
měšťanů, kteří se scházeli k poradám 
o postupu české strany ve věcech 
veřejných v hostinci u Voglů (nároží 
dnešní Sedláčkovy a Prešovské ulice) .

Dne 21. února 1861 byl zvolen 
purkmistrem. Jeho prvním činem bylo 
povolení částky 100 zlatých z obec-
ního důchodu na zřízení Smetanova 
pomníku v Plzni. V době jeho půso-
bení byla povýšena česká městská 
škola na hlavní. Stavba západní dráhy 
podnítila stavební ruch zejména od 
pětatřicátých kasáren ke Klatovské 
silnici. V roce 1861 byly založeny sady 
před hostincem U Císaře rakouského, 
rozhodnuto o stavbě nové nemocnice 
v obecním dvoře, povolena stavba no-
vých jatek na Rychtářce. Bylo rozhod-
nuto o povolení vyučovat na plzeňské 
reálce v obou zemských jazycích, 
zavedeno odvážení popela obecním 
povozem a řada dalších věcí. V roce 
1862 zahájila činnost v domě Bela-
niho ve Wankově (dnes Jungman-
nově) ulici Měšťanská beseda, jejímž 
prvním předsedou byl Jan Maschauer. 
Při obnově obecní správy v roce 1864 
byl opět zvolen purkmistrem. V jeho 
druhém volebním období byly mimo 
jiné učiněny kroky k vybudování dráhy 
z Vídně do Chebu přes Plzeň,  k založe-
ní hasičského sboru, zřízen nový tržní 
řád pro město Plzeň a byla zasypána 
valchářská strouha vedle Mže.

Po roce 1866 se z obavy před kon-
kurencí radikálně česky smýšlejícího 
Emanuela Tuschnera začal přiklánět 
k německé straně. Roku 1866 byl vy-
znamenán rytířským křížem Františ-
ka Josefa. V následných volbách byl 
sice zvolen do obecního zastupitel-
stva, ale vzhledem k tomu, že věděl, že 
by nebyl zvolen ani do městské rady, 
tím méně do úřadu purkmistra, volbu 
nepřijal.  Přiklonil se na stranu němec-
kou a sehrál velkou úlohu při založení 
německého divadla v Plzni. Na jeho 
jmění byl 13. dubna 1869 vyhlášen 
konkurz. Po ukončení soudního řízení 
se odstěhoval do Vídně, kde roku 1873 
zemřel na následky srdeční choroby.  

 Štěpánka Pflegerová, 
Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME  
S DIVADLEM
V roli krásné a emancipované hra-
běnky Purmelende  byla na snímku 
v minulém čísle Radničních listů An-
drea Mohylová.  Správně odpověděla 
Klára Golčáková a vyhrává vstupen-
ky do divadla a drobné dárky. Soubor 
muzikálu DJKT obohatil 16. února 
svůj repertoár o muzikál Dobře pla-
cená procházka. 

Znáte jméno představitelky Va-
nilky na snímku? Nápovědu může- 
te hledat na webových stránkách 
divadla www.djkt.eu. Odpověď lze 
posílat do 15. března na adresu re-
dakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.        

 (red)

HC Škoda Plzeň oslavila 1. února  
90. výročí ledního hokeje v Plzni. Správ-
ná odpověď na minulou soutěžní há-
danku tedy byla tedy za c. Správně od-
pověděli a získavají ceny od HC Škoda 
Plzeň Zdeňka Poláková, Pavel Kubeš  

a Jaromíra Jílková. Podobné ceny obdr-
ží také ti, kdo správně odpoví na novou  
otázku a budou vylosováni. Odpověď lze 
posílat pod heslem HC Škoda Plzeň do 
15.  března  na  adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 

Kdo z hráčských legend plzeňského 
hokeje je na fotografiích? 
a) Vladimír Bednář, Jaroslav Rosický, 
Zdeněk Haber
b) Bohuslav Ebermann, Zdeněk Haber, 
František Černý
c) Vladimír Bednář, Zdeněk Haber, Josef 
Hovora   (red)

Chybějící Číňan ve křoví, tetování na krku 
Pačindy, záměna jména na Pačipači, chy-
bějící logo Keramiky Soukup a úprava loga 

F:L na F:I na rukávu druhého hráče, to je pět 
rozdílů, kterými se lišily snímky v minulém 
čísle. Správně odpověděli Anna Rohlová, 

Petr Lapský a Jiří Mařík. Získávají ceny 
od fotbalového klubu. Odpověď na novou 
hádanku mohou zájemci posílat pod hes-

lem Najdete pět rozdílů? do 15. března na 
adresu redakce Radničních listů či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  (an)

(purkmistrem plzeňským byl v le-
tech 1861–1868)
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SPRáVNý TIP  
S ALFOU
Tajemný hrad v Karpatech se jmenu-
je inscenace Divadla Alfa, z níž byl 
snímek v minulých Radničních lis-
tech. To je správná odpověď na sou-
těžní otázku. Výhercem se stal Petr 
Koukolík a získává dvě vstupenky do 
Divadla Alfa a další odměnu. 

Stejnou cenu obdrží také ten, 
kdo správně odpoví na novou otázku 
a bude vylosován. Stačí jen napsat, ze 
které hry je uveřejněný snímek. 

Odpověď lze posílat pod hes-
lem Správný tip s Alfou do 15. břez-
na na adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  

 (an)

SOUTĚŽ S HC ŠKODA PLZEŇ

SOUTĚŽ S FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLů?

Dominikánská ulice.   

Františkánská ulice.   

Dřevěná ulice.             Foto 3x: archiv města 


