
Špatný technický stav mostů i potřeba zlep-
šit obslužnost lokality, ve které se nyní staví 
řada nových domů, je důvodem zamýšlené 
přestavby křižovatky zvané Rondel. Na-
vržená varianta počítá s tím, že současný 
kruhový objezd i mimoúrovňovou silnici 
nahradí úrovňová křižovatka. Pokud návrh 
projde, s úpravami se začne po dokončení 
západní a severovýchodní části městského 
okruhu, tedy za zhruba čtyři roky.

Město má tak jedinečnou šanci faktic-
ky propojit centrum města se Severním 
Předměstím, které jsou v současné podobě 
odděleny právě Rondelem. Hledala se tedy 
podoba tohoto území, která bude pro měs-
to Plzeň, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
a zejména pro obyvatele Plzně, kteří tímto 
místem denně projíždějí, nejvhodnější. 
Takovéto řešení se díky úzké spolupráci se 
všemi dotčenými stranami podařilo najít. 
Bude o něm jednat červnové zastupitelstvo. 

Je třeba také změnit více než kilomet-
rový úsek tramvajové trati bez zastávky, 
kterou je potřeba doplnit jak pro obyva-
tele přilehlé oblasti, tak i pro návštěv-
níky blízkého obchodního centra a pro 

budoucí zástavbu. Jako nejvhodnější se 
ukázalo pokračovat v projednávání úro-
vňové komunikace se třemi dopravními 
pruhy v obou směrech. Některé pruhy 
budou sloužit pro automobily a někte-
ré budou vyhrazeny pouze pro MHD. 
Tramvajová trať je v návrhu vedená stře-
dem této komunikace, od které je odděle-
na travnatým pásem se stromy. Dopravu 
budou řídit tři světelné křižovatky, které 
zajistí plynulost dopravy ve všech smě-
rech. Podél komunikace jsou navrženy 
cyklostezky a chodníky pro pěší, které 
jsou od silnice i mezi sebou opět odděle-
ny alejemi stromů.

„Mimo řešení dopravní situace a na-
hrazení mostů, které jsou ve špatném 
stavu, nám nové řešení nabízí také mož-
nost vytvořit pro nově vznikající obytnou 
čtvrť nové náměstí s kvalitně upraveným 
pobytovým prostorem. Náměstí využije-
me pro umístění hodnotné zeleně, která 
prostor zpříjemní a zlepší jeho klima-
tické podmínky. Ve veřejných prostran-
stvích navrhneme opatření pro smys-
luplné hospodaření s dešťovou vodou,“ 

říká architekt Jaroslav Holler z Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně.

„Zásahy do stávajícího stavu křižovatky 
bude možné provádět nejdříve v roce 2023 
po dokončení západní a severovýchodní 
části městského okruhu, který této lokalitě 
výrazně dopravně odlehčí. Zároveň však 
nelze stavbu zbytečně odkládat vzhledem 
ke stavu mostů.  Vybraná varianta naplňu-
je představy všech zúčastněných složek na 
řešení tohoto území,“ vysvětluje Zdeněk 
Kuťák z Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Správy Plzeň.   (red)

Zpravodaj města Plzně 

Lidé v nouzi našli pomoc
Projekt sociálních bytů je pro všechny, kteří se ocitnou v tíživé situaci

Seniorům i mladším lidem, kteří se ocitli 
v dluhové pasti, bez střechy nad hlavou 
a v dalších složitých životních situacích po-
máhá Odbor sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně ve spolupráci s magistrátním 
bytovým odborem. V tom je příkladem 
mnoha městům v České republice. 

Statečně se pere se životem nyní 43letá 
maminka se dvěma dětmi, kterou opustil 
partner – cizinec. Vrátil se domů a nechal ji 
s hypotékou na dům na holičkách. Žena se 
snažila platit a řešit všechno sama, ale na-
konec o dům přišla. Aby mohla vše splatit, 
dělala několik prací najednou a pobývala 
s dětmi, z nichž jedno má vážné autoimu-
nitní onemocnění, v chatkách v okolí Plzně. 

Ocitla se zcela na dně a vážně onemocněla. 
„V hrozném stavu přišla na náš odbor. Poda-
řilo se nám zařídit jí byt jedna plus jedna, paní 
má novou práci, její zdravotní stav i dceřin, 
která krásně maluje a studuje střední školu, 
se výrazně zlepšil. Paní chce také pomáhat 
ženám, které se ocitly v podobné situaci jako 
ona,“ uvádí pracovnice sociálního odboru.

Domácí násilí, zadluženost a potí-
že s bydlením stojí na počátku příběhu 
56leté ženy, která kvůli svým zdravotním 
obtížím nemůže najít práci. Když jí  bylo 
18 let, odešla od rodiny a našla si přítele, 
jenž ji ale po narození dcery opustil. Pak 
uzavřela první manželství, které skončilo 
kvůli domácímu násilí rozvodem. S dru-

hým manželem žila v harmonickém 
vztahu až do roku 2008, kdy její manžel 
onemocněl, rok a půl se o něj starala, 
poté však onemocněla sama a manžel 
musel jít do nemocnice, kde po čtyřech 
letech zemřel. Žena nastalou situaci ře-

šila pitím, ze závislosti se ale vyléčila. 
Pobývala na ulici a pak si našla garson-
ku, kde bydlela. Kvůli svému špatné-
mu zdravotnímu a psychickému stavu 
opustila zaměstnání a byla vedena jako 
uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. 
Protože neplatila pravidelně nájemné, 

znovu skončila na ulici. Vyhledala proto 
pomoc u sociálního pracovníka, který jí 
pomohl s bydlením, s řešením exekucí, 
psychickými problémy a řadou dalších 
problémů. Spolupráce stále pokračuje  
a situace ženy se postupně zlepšuje.

Vše k lepšímu se obrací i v případě 
62leté klientky, která má několik exekucí 
a před loňskými Vánoci skoro přišla o byt. 
Exekuce většinou plynou z její neznalosti. 
Jedna je například ze zdravotní pojišťovny, 
nevěděla, že se má přihlásit na úřad práce, 
když přišla o zaměstnání. Další způsobily 
nekalé praktiky prodejců. V současné době 
pracuje v chráněné dílně a přivydělává si 
úklidem. „Je velmi pracovitá a aktivně řeší 
své problémy. Stará se vzorně i o svého pej-
ska a kočičku,“ říká pracovnice sociálního 
odboru Karolína Vodičková. Dodává, že  s 
podporou sociálního pracovníka se život-
ní situace paní zlepšuje. Klientka řádně 
splácí svůj dluh, i přes dvě práce bylo pro 
ni velmi těžké platit nájem, proto sociální 
pracovník navrhl jeho snížení o 30 % na 
dobu jednoho roku.

Šťastný konec má také příběh podvyžive-
né seniorky, která se ocitla v dluhové pasti 
a neuměla si pomoci. „Bydlela v městském 
bytě a měla dluh na nájmu, k tomu platila 
tři půjčky. Aby vše uhradila, téměř nejedla. 
Upozornili nás na ni pracovníci bytového 
odboru,“ vzpomíná Karolína Vodičková. 

Pokračování na straně 2.

Ročník XXIV       Červen 2019

Cenu 1. června 
získal Jaroslav 
Cuhra
 

Architekt, křesťanský politik, odbojář 
a politický vězeň Jaroslav Cuhra obdr-
žel letos in memoriam Cenu 1. června. 
Získal ji za trvalou obhajobu a pro-
sazování principů demokracie a lid-
ských práv a svobod. Město ji uděluje 
u příležitosti výročí vzpoury Plzeňanů 
proti měnové reformě v roce 1953. 
Jaroslav Cuhra byl za války aktivní 
v odboji a zajišťoval spojení mezi Plzní 
a Prahou, byl dodavatelem zbraní. Za-
jišťoval mimo jiné ukrytí útočníků na 
Reinharda Heydricha v kryptě kostela 
v Resslově ulici v Praze i možné násled-
né ukrytí v kryptě budovaného kostela 
ve Skvrňanech v Plzni. Jako známý 
odpůrce komunismu byl už v dubnu 
1948 a pak opět v listopadu zatčen 
a v roce 1950 ve vykonstruovaném 
procesu odsouzen za velezradu na 
12 let vězení. Po 10 letech na Borech, 
na Mírově a v jáchymovských dolech 
byl roku 1960 amnestován, ale už 
v červnu 1961 znovu zatčen a odsou-
zen na 8 let za přípravu křesťanskode-
mokratické strany.   (red)

Pomáhající

Prostor u Rondelu se může zásadně změnit
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Ilustrační foto.                                                   

Veřejné představení 
územní studie  
Rondel
Lidé mají možnost se seznámit s tím, 
jak územní studie navrhuje upravit 
prostor křižovatky zvané Rondel. 
První veřejné představení studie bude  
26. června od 17 hodin ve Sněmovním 
sále na plzeňské radnici.  (red)

Vizualizace prostoru  zvaného Rondel.                                                                        Vizualizace: město Plzeň



V Plzni by měly vzniknout stovky parkova-
cích míst. Město totiž plánuje postavit na 
Světovaru, ve Skupově ulici a u bazénu na 
Slovanech tři nové parkovací domy. Pro-
jekční příprava by měla být hotova do konce 
příštího roku a od roku 2021 by se mohlo 
stavět. 

Světovar 
Původní studie zpracovaná na celý areál 

včetně městského archivu počítala s 387 par-
kovacími místy. „Aktualizovali jsme ji, takže 
se původní počet rozšířil až na 420 parkova-
cích míst, které by měly sloužit pro potřeby 
všech aktivit v celém areálu, tedy pro tech-
nologický park Dronet a další instituce,“ říká 
Jaroslav Petrák z Odboru investic magist-
rátu města Plzně. Dodává, že v současnosti 
jsou zahájeny práce na všech třech stupních 
potřebných pro kompletní projektovou do-
kumentaci – na dokumentaci pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění 
stavby. Nový parkovací dům se třemi pod-
zemními a šesti nadzemními podlažími má 

mít zelenou střechu, která zlepší hospodaře-
ní s dešťovou vodou a zlepší klima v objektu. 
Pět až deset procent parkovacích míst bude 
pro elektromobily, takže u nich budou panely 
pro dobíjení aut elektrickou energií.

 Skupova ulice
 S podobným počtem míst pro elektro-

mobily se počítá i v parkovacím domě ve 
Skupově ulici na Borech. Objekt bude mít 

také zelenou střechu a najdou se v něm 
místa pro zhruba tři stovky automobilů. 
„Má sloužit k parkování rezidentům a ve-
řejnosti,“ upozorňuje vedoucí odboru in-
vestic Pavel Grisník. I v tomto případě se 
zpracovávají všechny tři stupně projektové 
dokumentace. Během projektování však 
Plzeňské městské dopravní podniky pro-
střednictvím budoucího správce objektu, 
navrhly, že by tam bylo dobré umístit mě-

nírnu pro napájení trolejbusů elektrickým 
proudem. „Posílil by se tak zdroj pro MHD 
a uspořily by se i náklady na provoz parko-
vacího domu. Měnírnu projekčně řeší bu-
doucí správce objektu, tedy Správa veřej-
ného statku. Následně ji projektant stavby 
zakomponuje do dispozice, včetně potřeb-
ných úprav konstrukčního řešení skeletu 
parkovacího domu. Předpokládáme, že 
projekčně budeme připravení stejně jako 
u pakovacího domu na Světovaru koncem 
příštího roku“ informuje Jaroslav Petrák. 

Habrmannova - Úslavská
Až 240 míst by měl nabídnout parkovací 
dům pro krátkodobé parkování nebo pro 
odstavování aut vystavěný v prostoru Habr-
mannova - Úslavská. „Do poloviny roku by 
měla být hotova studie na úpravu tohoto 
prostoru včetně parkovacího domu,“ říká 
vedoucí Úseku koncepce a dopravního in-
ženýrství Správy veřejného statku města 
Plzně Ondřej Vohradský. Uvažuje se o třech 
variantách parkovacího domu.   (an)

Město plánuje stavbu tří parkovacích domů 

Vizualizace parkovacího domu na Světovaru.                                                     Vizualizace: město Plzeň

Pokračování ze strany 1.
Sociální pracovníci ji vzali do finanční po-
radny, podařilo se snížit splátky, zajistili jí 
obědy od nadace Světýlko, jež financuje 
obědy babičkám a dědečkům s nízkými 
příjmy, kterým po zaplacení nájmu, léků 
a dalších nezbytných poplatků už nezbý-
vají peníze ani na jedno teplé jídlo denně 
a odbývají se. Sociální pracovníci města 
s klientkou nadále spolupracují. Ujali se 
i dalšího seniora, který přišel o bydlení, 
skončil na ulici a později kvůli špatnému 
zdravotnímu stavu ve Fakultní nemocnici 

Plzeň. „Právě sociální pracovníci nemocni-
ce nás na něho upozornili. Pánovi zemřela 
manželka, která za života darovala byt své-
mu synovi, ten po její smrti svého nevlastní-
ho otce vyhodil. Podařilo se nám zařídit mu 
ubytovnu a později dostal nájemní byt pro 
seniory. Je teď spokojený,“ vzpomíná Karo-
lína Vodičková.

Nový byt umožnil vést normální život 
i 21letému mladíkovi, který žil od tří let 
v dětském domově. Od 18 let pobýval na 
různých ubytovnách, posléze pracoval 
jako pečovatel a toužil po vlastním bydle-

ní. Pracovníci sociálního odboru mu po-
mohli získat nájem v městské garsonce. 
„Moc si toho váží. Snaží se díky programu 
Kariérní poradenství při práci studovat. 
A také najít svou sestru – dvojče, která 
rovněž vyrůstala v dětských domovech,“ 
upozorňuje Karolína Vodičková.  

Projekt Pilotní testování sociálního byd-
lení realizuje Odbor sociálních služeb Ma-
gistrátu města Plzně ve spolupráci s magis-
trátním bytovým odborem od března 2017 
a potrvá do konce února 2020. „Celkové 
způsobilé náklady jsou plánovány ve výši 

téměř 14 milionů korun, z toho dotace Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí předsta-
vuje částku ve výši 13 193 tisíc korun, takže 
vlastní podíl spolufinancování činí 694 368 
korun,“ vyčísluje vedoucí magistrátního 
odboru sociálních služeb Alena Hynková. 
Cílem projektu je zajištění dostupnosti 
nesegregovaného bydlení pro osoby z cí-
lových skupin na území Plzně, vytvoření 
fungujícího systému sociálního bydlení 
a metodiky sociální práce s klienty.    V akti-
vitách projektu bude statutární město Plzeň 
pokračovat i po jeho skončení.   (an)

Novou podobu by v příštích letech měla 
získat největší pláž Velkého Boleveckého 
rybníka, které nikdo neřekne jinak než 
Ostende, a její okolí. Prvním krokem bylo 
zpracování studie. Dostali ji na starost 
architekti z Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně.

„Vytváříme místo s kvalitními podmín-
kami pro využití oblasti Ostende k rekreaci, 
místo s dominantními přírodními plochami 
i s možnostmi pro sportovní vyžití místních 
obyvatel i návštěvníků z jiných částí města,“ 
říká architekt Josef Váně. Mimo to studie 
navrhuje i novou výstavbu budov, které na-
hradí nevyhovující zastaralé objekty, počítá 

také s rozšířením současné pláže, úpravou 
teras, pobytové louky, rozšířením nabídky 
služeb a zázemí pro návštěvníky či doplně-
ním mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové 
koše a stojany na kola. „V neposlední řadě 
bychom chtěli celý prostor provázat sítí cest 
s dostatečným prostorem pro chodce i cyk-
listy,“ dodává Josef Váně.

Nové budovy by měly rozšířit služby na-
bízené už v současnosti, jako jsou například 
prodej občerstvení, převlékárny či sprchy 
pro běžné návštěvníky. Zároveň tam bude  
zázemí triatlonové akademie. Studie také 
počítá se zachováním nejnovější stavby na 
pláži Ostende, takzvaného Pointu, a při-

pouští také možnost doplnění další podob-
né stavby v západní části Ostende ve směru 
od Bolevce.

Pro zpříjemnění pobytu návštěvníků 
přímo při břehu rybníka navrhují archi-
tekti nahradit nynější torzo teras takzva-
nými pobytovými schody, které nabíd-
nou pohodlný přístup k vodě a zároveň 
se dají využít jako plocha pro odpočinek 
a posezení s výhledem na vodní hladinu. 
Na ně by pak mohlo navazovat nové pon-
tonové molo, které by na rozdíl od sou-
časného mělo umět reagovat na změny 
výšky hladiny rybníka. Plánuje se i lehké 
rozšíření samotné písčité pláže, stejně 

jako travnaté pobytové louky. Na nové 
dřevostavby pak bude volně navazovat 
prostor pro posezení, dětské i street 
workoutové hřiště nebo například hřiště 
pro beach volejbal. Ve stejném duchu, 
v jakém jsou navrženy prostory u hlavní 
pláže, pak studie řeší i úpravu pláže pod 
Bílou Horou a jejího okolí. Architekti 
navrhují nahradit současný nevhodně 
umístěný stánek s občerstvením stánkem 
novým, který bude doplněn také o toalety 
pro návštěvníky, protože ty nyní chybějí. 
Okolí stánku by pak měly doplnit nové 
terasy s výhledem na Velký i Malý bole-
vecký rybník.    (red)

Novinka   Ostende čeká rozšíření 
pláže i pobytové louky
Velká pláž Boleveckého rybníka podstoupí rozsáhlou revitalizaci

Lidé v nouzi našli pomoc

Stipendium 
získala Adéla 
Machová

Studentka zdravotní školy Adéla 
Machová převzala u příležitosti květ-
nových Slavností svobody Čestné sti-
pendium generála George S. Pattona. 
Stipendium založené 6. května 2010 
během oslav 65. výročí osvoboze-
ní města Plzně 3. armádou generála 
Pattona uděluje americká Nadace Bri-
ana LaVioletta. Oceněná studentka 
pochází z Terešova na Rokycansku,  je 
dobrovolnou hasičkou a v budoucnu 
chce pracovat s lidmi, kteří onemocně-
li rakovinou. Do soutěže se přihlásila, 
napsala esej a byla vybrána. „Má esej 
pojednávala o lidech, jako jsou zdra-
votníci, lidé v armádě, u policie, hasi-
čů. Hlavní myšlenkou bylo to, že si jich 
pořádně nevšímáme a bereme je jako 
samozřejmost a že bychom je měli více 
uznávat za to, co pro nás dělají,“ říká 
Adéla Machová.   (red)

Plzeň se zapojí 
do Housing First
Zástupci poskytovatelů sociálních slu-
žeb Ledovec a NADĚJE chtějí získat 
dotaci v rámci výzvy Podpora progra-
mu Housing First (Bydlení především) 
s městem jako partnerem. Ta, pokud 
organizace ve výzvě uspějí, poskytne 
byty pro potřebné. Ledovec by jich 
měl získat 10, NADĚJE pět. Program 
Housing First se snaží eliminovat bez-
domovectví, respektive řešit stav byto-
vé nouze a pomoci získat standardní 
bydlení lidem ohroženým ztrátou bytu 
nebo bezdomovcům. Nájemní vztah 
bude Plzeň uzavírat přímo se zájemci 
o vstup do projektů obou organizací. 
Byty budou poskytovány v souladu 
s pravidly města Plzně pro uzavření 
nájemního vztahu. Organizace bu-
dou v bytech poskytovat nájemníkům 
komplexní podporu prostřednictvím 
sociálního pracovníka. Podpora se 
bude zaměřovat zejména na udržení 
bydlení, bude to také podpora zaměst-
nání i všech dalších oblastí běžného ži-
vota dle individuálních potřeb každého 
účastníka projektu. Obě organizace bu-
dou spolupracovat a čerpat z dosavadní 
dobré praxe městem realizovaného 
projektu Pilotní testování koncepce so-
ciálního bydlení v Plzni.  (red)

Čistá Plzeň 
otevírá dveře 
Den otevřených dveří pořádá  15. červ-
na od 10 do 16 hodin společnost Čistá 
Plzeň. Koná se v sídle společnosti na 
Borech. Malí i velcí návštěvníci se bu-
dou moci seznámit s veškerou techni-
kou, která se v Plzni stará o svoz odpa-
du, odpadkových košů, úklid černých 
skládek, ale i mytí popelnic. V případě 
zájmu je možné vyzkoušet si vysypat 
popelnici a prohlédnout svozové vo-
zidlo. Zábavu a poučení zejména pro 
děti připravila svým „Barevným dnem“ 
společnost Eko-kom.   (red)

Adéla Machová.   Foto: Martin Pecuch

2 | Radniční listy  Červen 2019

Tak bude vypadat pláž po obnově.                                                          Vizualizace 2x: město Plzeň Návrh nového stánku s občerstvením.                                                                       



Přebytkem ve výši 224 milionů korun skon-
čilo hospodaření města za rok 2018. Volné 
peníze, s nimiž se původně nepočítalo, se 
podařilo získat díky lepším příjmům a ze-
jména úsporou výdajů. Přebytek město vy-
užije na řadu investic a akcí, mimo jiné na 
spolufinancování dotačních projektů, na 
obnovení a oživení prostoru u nádraží, na 
opravy bytového a nebytového fondu, vý-
měnu panelů na tramvajové trati ve Slovan-
ské ulici a další. Rozhodli o tom zastupitelé.

„Pro Magistrát města Plzně činí přebytek 
133 milionů korun, pro městské obvody  
91 milionů korun. Příjmy Plzně ve výši  
6,39 miliardy korun vykázaly za rok 2018 
plnění na 100,5 procenta, výdaje ve výši 
6,41 miliardy korun byly naplněny na  
96,1 procenta. Díky pozitivní bilanci tak 
můžeme spustit další akce a projekty, jež 
původně v rozpočtu zahrnuty nebyly,“ uvá-
dí ředitelka ekonomického úřadu magistrá-
tu Hana Kuglerová.

Celkem 32,5 milionu korun z přebytku 
chce Plzeň vložit do svého fondu pro kofi-
nancování dotovaných projektů. Ze zbý-

vající části přebytku zastupitelé schválili 
například financování revitalizace prostoru 
u nádraží ve výši 15 milionů korun, týká se 
zpevnění prostranství před novým terminá-
lem v Šumavské ulici. Částkou devět milio-
nů korun město posílí rozpočet určený na 
rekonstrukce svého bytového a nebytového 

fondu. Devět milionů uvolní také na rekon-
strukci spojovací chodby v domově pro oso-
by se zdravotním postižením Nováček.

V sociální oblasti město využije 950 tisíc 
korun na rozšíření stále žádanější služby 
Senior Expres, od září by měl přibýt do vo-
zového parku už sedmý vůz. Kromě toho 

bude zmodernizován dispečink dané služ-
by. Cílem je zvýšit komfort volajících, zlep-
šit systém rezervací, a to včetně neslyšících 
a nevidomých. Senior Expres zajišťující 
přepravu seniorů starších 70 let a zdravotně 
postižených občanů na území města Plzně 
a blízkého okolí přepravil od doby svého 
vzniku před pěti lety už téměř 51 tisíc ces-
tujících. O 7,7 milionu korun se navýší pe-
níze na stavební investice v rámci stadionu 
Štruncovy sady a Luční. Finance poslouží 
i na spolufinancování zateplení 51. mateř-
ské školy v Částkově ulici, připraveno je 
 3,6 milionu korun, 2,9 milionu korun posílí 
rozpočet akce na výměnu panelů na tramva-
jové trati Slovanská. Za 1,8 milionu korun 
město upraví sociální zařízení v restauraci 
v zoo. Podpoří i úpravu volných kanceláří na 
adrese Palackého 16 a za tři miliony korun 
tam zrekonstruuje prostory pro chráněné 
bydlení pro neziskový sektor s ubytováním 
až pro 15 osob se sociální službou. Celkem 
300 tisíc korun je na nové osvětlení expo-
zice a kamerový systém pro Galerii města  
Plzně.  (red)
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Přibude osm 
sociálních bytů
Celkem osm sociálních bytů by mělo 
vzniknout v městském objektu U Rad-
buzy 8. Plzeň podá žádost o dotaci na 
jeho opravu. Z Integrovaného regio-
nálního operačního programu může 
získat až 90 procent z celkových způ-
sobilých nákladů, tedy maximálně  
9,2 milionu korun. Projekt by měl být 
hotov do 30. září 2020, celkové náklady 
jsou odhadnuty na 13,7 milionu korun 
včetně DPH.  (red)

Pro okruh zbývá 
získat už jen 
jeden pozemek
Zastupitelé města Plzně schválili dva 
materiály, které mají zajistit městu 
právo k šesti pozemkům v katastrál-
ním území Radčice u Plzně, jež jsou 
dotčeny trvalým záborem pro stavbu 
Městského západního okruhu. Pokud 
budou v souladu s nimi uzavřeny pří-
slušné smlouvy, zbude městu vykoupit 
nebo jinak zajistit už jen poslední po-
zemek potřebný pro danou stavbu. Její 
zahájení je v plánu na podzim letošní-
ho roku.   (red)

Město řeší 
hospodaření  
s děšťovkou
Horké a suché počasí sužuje už něko-
lik let obyvatele Plzně. Proto se město 
snaží najít opatření, jak vodu v Plzni 
zadržet a zajistit lidem příjemné kli-
matické podmínky. Jeho součástí je 
dokument nazvaný Požadavky na 
řešení dešťových vod – Plzeň, který 
zpracoval Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně.  „Vývoj počasí v posled-
ních letech jasně ukazuje, že se musí-
me využitím dešťových vod zabývat, 
Plzeň tuto problematiku řeší už delší 
dobu a má za sebou i konkrétní reali-
zace. Chceme snižovat dopad klima-
tických změn a zvyšovat kvalitu živo-
ta občanů v metropoli. Plánujeme, že 
nové způsoby budeme systematicky 
využívat například při stavbě par-
kovišť, připravujeme ale také třeba 
projekty zazelenění plochých střech 
městských budov, které zadrží sráž-
kovou vodu a podobně,“ uvádí Irena 
Vostracká, ředitelka Útvaru koncep-
ce a rozvoje města Plzně. Opatření, 
s nimiž chce západočeská metropole 
pracovat, počítají s tím, že by deš-
ťová voda byla zadržována v místě, 
kde spadne na zemský povrch. Jde 
o to, aby se vsakovala do okolní půdy, 
a podporovala tak tvorbu podzem-
ních vod a růst zeleně.  (red)

Magistrát  
nabízí prostor  
v mázhauzu
Magistrát města Plzně nabízí k zapůj-
čení výstavní prostor v mázhauzu rad-
nice na rok 2020. Prostor je vyhrazen 
především pro neziskové organizace, 
školy či fyzické osoby. Informace jsou 
na www.plzen.eu nebo telefonním čís-
le 378 032 509. Kontaktní osobou je 
Kristýna Svátková, e-mailová adresa 
svatkovakr@plzen.eu. Žádosti lze po-
dávat do 31. července 2019.  (red)

Hospodaření skončilo přebytkem 
Peníze poputují například na rekonstrukci bytů a řadu dalších akcí

Přepážku pro rodiny s dětmi zavedl  
loni  Magistrát města Plzně, který si 
dlouhodobě udržuje pozici moderního 
a inovativního úřadu. Potvrzuje to, že 
ministerstvo  vnitra zařadilo zmíněnou 
službu do sborníku příkladů dobré pra-
xe, který každoročně vydává a poskytuje 
organizacím veřejné správy pro inspi-
raci. Služba umožňuje rodinám s dětmi 
vyřídit si doklady, občanské průkazy 
a pasy najednou, pohodlně v klidném 
prostředí a bez zbytečného čekání. Lze si 
ji objednat prostřednictvím nově uprave-
ného objednávacího systému na portále 
www.uradbezcekani.cz, kde si klient vy-
bere odpovídající agendu s označením 
„Rodiny s dětmi“ a následně zvolí den 
a konkrétní hodinu. Klienti se mohou ob-
jednat také telefonicky prostřednictvím 
Kontaktního centra na telefonním čísle  
370 831 111. Takto objednané rodiny 
jsou pak odbaveny v samostatném a klid-
ném prostoru, který je vybaven i dětským 
nábytkem, časopisy, omalovánkami a pas-

telkami.  Zavedením těchto přepážek 
se zvýšil komfort žadatelů při vyřizo-
vání žádostí o občanský průkaz či pas 
více členy rodiny najednou, ale také se 
zvýšila plynulost chodu a obsluhy těch-
to agend. Plzeň každoročně vydá přes  
25 000 občanských průkazů a více než 
12 000 pasů. „V minulosti opakovaně 
nastávala situace, kdy se přes objednáv-
kový systém na jeden lístek objednalo 
a na úřad se dostavilo více osob, obvykle 
právě rodiče s dětmi, a požadovalo vyří-
zení více žádostí v rámci tohoto jedno-
ho objednacího lístku u jedné přepážky. 
Toto však nebylo možné zaručit a rodina 

se tak zpravidla nevyhnula postupnému 
čekání u jednotlivých přepážek, případně 
byla komplikovaně obsloužena u jedné 
přepážky, ale na úkor zdržení ostatních 
čekajících klientů. Docházelo tak k na-
rušení plánu práce, protože rezervační 
systém pracuje se standardizovaným 
odhadem času, který odpovídá vyřízení 
jedné žádosti, i plynulosti vyřizování dal-
ších objednaných klientů,“ upozorňuje 
Kateřina Jandová z magistrátního úřadu 
správních agend. Dodává, že využívání 
„přepážek pro rodiny s dětmi“ má neu-
stále rostoucí trend, meziroční nárůst je 
více než 90%, a dokazuje tak atraktivnost 
této služby pro veřejnost. Pokud bude zá-
jem ze strany klientů vykazovat stále stej-
ný růst, je úřad připraven rozšířit počet 
přepážek, a tedy navýšit jejich kapacitu. 
Bez ohledu na tuto skutečnost však ma-
gistrát plánuje další rozvoj služby o mož-
nost bezhotovostních plateb, kdy budou 
klienti moci na přepážkách provést plat-
bu pomocí platební karty.  (red)

Úřad je vstřícný k rodinám

Prostor u hlavního nádraží, jehož revitalizace pokračuje.                                               Foto: Martin Pecuch

Jubilejní desátý ročník festivalu elánu 
a vitality pod názvem Senioři (opět) baví 
seniory se uskutečnil 11. května ve Vel-
kém sále Měšťanské besedy „Pohledem 
zpátky, do prvního ročníku konaného ve 
Chvojkových lomech, v zimě a dešti, nás 
těší, že se akce stala pro seniory magne-
tem a rok od roku nabírá na popularitě 
a objemu. Snažíme se program poskládat 
tak, aby byl vždy něčím nový a přitažlivý. 
Letos to byla zcela jistě soutěž Babička 
roku města Plzně 2019. S touto myšlen-
kou přišel předseda Krajské rady seniorů 
pan Leoš Jochec, kterému se možnost 
zakomponovat městské kolo soutěže do 
programu našeho festivalu velmi zalíbi-
la,“ konstatuje Alena Hynková, vedoucí 
odboru sociálních služeb, který celou 
akci připravil. Soutěž Babička roku měs-
ta Plzně roku 2019 přinesla neuvěřitelné 
výkony. „Tři obdivuhodné dámy, které na 
svůj věk rozhodně nevypadají, jsou ně-
kolikanásobnými matkami a stejně tak 
babičkami. Přesto předvedly charleston, 

rokenrol, latinskoamerické rytmy a při 
promenádě nechyběl ani přemet. Strhu-
jící podívaná na Stanislavu Adamcovou, 

Janu Hončíkovou a Miloslavu Malí-
kovou, které popírají přírodní zákony, 
nenechala nikoho na pochybách, že do 
krajského kola soutěže je třeba poslat 
všechny tři. Přesto titulem Babička roku 
města Plzně pro rok 2019 byla předsedou 
odborné poroty panem Leošem Joche-
cem dekorována jen jedna z nich – zlato 
si odnesla učitelka Miloslava Malíková,“ 
doplňuje Alena Hynková. Celý program 
festivalu byl tak jako v letech minulých 
v režii samotných seniorů. „Při počtu 180 
účinkujících nelze vyjmenovat všechny – 
nechyběli však klasici jako Seniorkapela, 
Jamáček – tentokrát s ukázkou stepu, 
dáma vlídného slova Ludmila Ševčíko-
vá, která zavzpomínala na osvobození 
Plzně, své divadelní začátky a všem po-
eticky připomněla blížící se Den matek, 
ale i Dobřanské bábinky, které letos slaví  
15 let své činnosti, a řada dalších úžas-
ných osobností. Tradičně nemohli chy-
bět ani vystavovatelé, mezi nimiž byla 
tentokrát i bývalá senátorka Milada 

Emmerová, s vlastnoručně háčkovaný-
mi loutkami,“ doplňuje Jarmila Srbková 
z pořádajícího odboru.  (red)

Babičkou roku je Miloslava Malíková

Prvňáčci  
dostanou 
kartu zdarma
Plzeňskou kartu jako přívěšek do-
stanou už potřetí zdarma prvňáčci 
plzeňských základních škol. Plzeňské 
městské dopravní podniky ji nabízejí 
ve spolupráci s městem. Každoročně 
se akce týká přibližně dvou tisíc dětí. 
Letos k ní navíc obdrží bonusový ba-
líček s řadou slev a výhod. Po před-
ložení nové Plzeňské karty zároveň 
se speciálním kupónem získají děti 
například zdarma permanentku do 
Techmanie. Ty, které si vyzvednou Pl-
zeňskou kartu od 1. května do 30. září 
2019, tedy v den, kdy vydávání bonusů 
končí, obdrží bonusový balíček au-
tomaticky. Ostatní si mohou balíček 
vyzvednout dodatečně v Zákaznic-
kém centru PMDP. Informace jsou na  
www.plzenskakarta.cz.  (red)

Na snímku babička roku.              Foto: město

Akce byla zajímavá 
Byla jsem na pořadu  „Senioři pro 
seniory“. Tento pořad je velmi úspěš-
ný a zajímavý pro seniory. Děkuji 
magistrátu, že každý rok nezapomí-
ná na seniory a pořádá tento pořad 
každoročně. Zajímavé bylo vystou-
pení  pana Eduarda Poklopa, který 
poprvé vystupoval před veřejností 
a  četl  svoji tvorbu. Jeho poezie je 
vyprávění skutečných příběhů. Zají-
mavé v jeho tvorbě jsou optimismus 
a ponaučení. Například uvedeno 
„Nejsem zklamaný životem, ale po-
učený“. Odnesla jsem si dobrý pocit  
a  optimismus, díky jeho poezii.         

Marcela  Tesařová

Prostor pro rodiny s dětmi.     Foto: město



Jednu z nejdůleži-
tějších roli při letoš- 
ní Sportmanii Plzeň, 
která se koná už tra- 
dičně o prázdninách, 
bude mít Krašovská 
Aktivity centrum.  
„Zajišťujeme celý  

hlavní program na scéně za OC Plaza,“ 
říká ředitelka centra Ilona Křížková (na 
snímku).

Nač se mohou návštěvníci těšit?
Kdo konkrétně na hlavní scéně vystou-

pí, je ještě v jednání. Už teď ale mohu říct, 
že se na ní představí Olga Šípková a David 
Huf, mistři světa ve sportovním aerobiku. 
Chybět nebudou naši partneři z řad spor-

tovních, hudebních a tanečních formací, 
které u nás v Krašovské vedou své tréninky. 
Představí se bojové sporty, tradiční i netra-
diční sporty a mnoho dalšího.
Plánujete nějakou speciální novinku?

Chtěli bychom ukázat znovu nějakou no-
vou cvičební aktivitu, která zatím v našem 
městě ještě není. Prozradíme ji včas, ale 
zatím to není vzhledem k jednání možné. 
Velký prostor určitě ale budeme věnovat 
jumpingu, který minulý rok strhl nejví-
ce pozornosti a který patří v Krašovské  
k neoblíbenějším aktivitám.
Budete mít dost trampolín?

Určitě ano. Máme jich stovku, takže si 
jumping bude moci zkusit každý zájemce.
Chystáte Sportmanii Plzeň, na Krašov-
ské máte plno, pořádáte k tomu mnoho 

akcí, naposled k vám například dorazil 
známý parkourista a youtuber Tary. Kdo 
všechny akce vymýšlí?

Mám kolem sebe skvělý a mladý tým lidí, 
kteří mají spoustu nápadů a hlavně nesku-
tečný elán. Akcí pořádáme během roku 
nespočet. Teď se hodně zaměřujeme na 
naše parkourové hřiště, které patří k nejlep-
ším v Evropě. Je o něj neuvěřitelný zájem. 
Nedávno na něj dorazil už zmíněný Tary, 
v plánu jsou na něm ale i další akce, jako 
workshopy nebo Den dětí s parkourem. 
Není to ale jenom parkour, který je u nás 
populární, velký zájem je taky o tanec a teď 
i díky novým kurzům o hudbu.
Chystáte nějaké novinky v centru?

V hudebním studiu rozjíždíme nové 
kurzy. Budeme tam mít například bube-

nický kurz s bubeníkem z kapely Wohnout. 
V současné době nám tam už běží muzi-
kálový a dýdžejský kurz. Dále jsem moc 
ráda, že se nám podařilo získat akreditaci 
od Ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy v rámci DVPP pro vzdělávací aktivity. 
Ty od nás opět rozjedeme od září 2019 a to 
pro pedagogické pracovníky a jejich žáky. 
Školit budeme přímo v našich prostorách 
Krašovská Aktivity centrum Plzeň.
Například co?

Etiketu, která ve výuce podle mého chybí. 
Absolvovala jsem prestižní vzdělávací pro-
gram MBE u Ladislava Špačka, popularizá-
tora společenské etikety a bývalého tiskové-
ho mluvčího prezidenta Václava Havla. Ten 
se stal zároveň garantem našeho programu, 
čehož si nesmírně vážím.   (an)

Park za OC Plzeň Plaza se stane v srpnu 
už tradičně na devět dní sportovním cen-
trem Plzně. Od  17. do 25. srpna se tam 
uskuteční počtvrté Sportmanie Plzeň. 
Přístup na akci je zcela zdarma. „Plzeň 
chce nabídnout dětem, mládeži, ale i ob-
čanům a návštěvníkům města možnost 
smysluplně trávit prázdninové dny a se-
známit se s jednotlivými druhy sportů,“ 
říká vedoucí Odboru sportu, Smart Ci-
ties a podpory podnikání Magistrátu 
města Plzně Přemysl Švarc. Zahajovací 
ceremoniál se 17. srpna uskuteční v du-
chu oslav výročí 100 let narození slavné-
ho cestovatele a plzeňského rodáka Mi-
roslava Zikmunda. Mezi hlavní atrakce 
bude patřit lezecká stěna, obrovská vodní 
skluzavka, lanový park v korunách stro-

mů, pumptrack, lidský stolní fotbal nebo 
originální autodráha CARRERA.

Malí i velcí návštěvníci budou mít šanci 
poznat sportovní kluby města Plzně a Pl-

zeňského kraje a zkusit si na vlastní kůži 
a pod odborným dohledem různé druhy 
sportů. Konat se budou také besedy se 
známými sportovci nebo přednášky o zdra-
vém životním stylu. A 24. srpna se budou 
moci zájemci zúčastnit rodinného běhu 
plného zábavy nazvaného Letní párty 
běh. „Součástí Sportmanie Plzeň 2019 
bude znovu soutěž o medaile. Každé  
3 dny bude možné získat jinou medaili. 
Dále to bude Roadshow Plzeňského 
kraje, kdy se snažíme myšlenku akce 
rozšířit mezi sportovní kluby v celém 
regionu,“ dodává Přemysl Švarc. Akce 
navazuje na předchozí úspěšné ročníky 
Sportmanie Plzeň a na Olympijský park 
Plzeň 2016 s celkovou návštěvností přes 
200 tisíc lidí za tři roky.   (an)

Sportmanie Plzeň připomene  
Miroslava Zikmunda
Plzeň nabídne lidem možnost sportovně strávit konec prázdnin

  

Plzeňská MTB 
padesátka se 
koná 31. srpna
Už 7. ročník Plzeňské MTB pade-
sátky – závody horských kol, se koná  
31. srpna. Závodní trasy startují v 11  
a v 11.45 hodin na historickém náměs-
tí Republiky. Nabídnou rychlé, méně 
náročné polní a lesní cesty s jediným 
fyzicky náročnějším výjezdem na kopec 
Krkavec. Prostorné zázemí za Obchod-
ním centrem Plzeň Plaza bude hostit  
dopolední klání dětí, pro celé rodiny je 
připravena příjemná nezávodní Family 
jízda. Více na www.kolopro.cz.  (an)

Uskuteční se 
Hrdinové Plzně 
aneb Plzeňský 
den s IZS
Statické i dynamické ukázky techniky, 
výcvik složek integrovaného záchran-
ného systému, policejní koně, psi, ukáz-
ky a mnoho dalšího uvidí návštěvníci 
akce Hrdinové Plzně aneb Plzeňský den 
s IZS. Letos se bude konat dva dny, v pá-
tek 6. září se v DEPO2015 uskuteční 
beseda s odbornou veřejností, která se 
bude zabývat otázkou bezpečnosti, pre-
vence a veřejného pořádku v Plzni. V so-
botu 7. září se koná samotný den s IZS, 
který bude spojen s výstavou „Já, hrdi-
na“ v DEPO2015. To bude propojeno 
i s nábřežím řeky Radbuzy, kde budou 
ukázky práce vodních záchranářů. Pro 
děti budou připraveny atrakce, stezka 
úkolů a her. Pro větší návštěvníky pak 
vybrané dobroty z oblíbené akce Depo 
Street Food Market. Vstup je zdarma. 

 (red)

Ženy kopaly 
proti alkoholu 

Ženské fotbalové týmy sehrály v závěru 
května sérii zápasů v rámci 1. ročníku 
Prokop Cupu, aby upozornily na nebez-
pečí konzumace alkoholu u dětí.  Akce 
byla součástí projektu Respektuj18!, 
který vznikl ve spolupráci města Plzně, 
Centra protidrogové prevence a terapie 
a Plzeňského Prazdroje před sedmi lety. 
V letošním roce se připojil ke Global 
Goals World Cup, což je dámský fotba-
lový turnaj, který vznikl před třemi lety 
v Kodani. Soutěží v něm ženské týmy 
z businessu i veřejného sektoru. „Letos 
se poprvé turnaj uskuteční v Praze, kde 
se utká více než 24 týmů žen s jediným 
cílem, hrát pro lepší svět,“ uvádí Moni-
ka Ježková z Odboru bezpečnosti a pre-
vence kriminality Magistrátu města 
Plzně. Dodává, že Plzeň chce společně 
s Plzeňským Prazdrojem a Centrem 
protidrogové prevence a terapie dát 
kopačky tolerantnímu přístupu ke kon-
zumaci alkoholu mladistvými. Respek-
tuj18! upozorňuje na stále vysokou tole-
ranci pití alkoholu u dětí a mladistvých 
a chce to v české společnosti změnit. Za-
měřuje se na dospělou populaci, rodiče 
dětí a mladistvých, hostinské a maloob-
chodní prodejce. Jednou z aktivit jsou 
i webové stránkywww.respektuj18.cz, 
kde jsou informace k otázkám závis- 
lostí.   (red)

Roadshow Sportmanie 
Plzeňského kraje 2019

21. 6. - Rokycany
24. 6. - Klatovy

25. 6. - Domažlice
26. 6. – Tachov

Otevírací doba parku
všední dny: 13 až 20 hodin

víkendy: 10 až 20 hodin, sobota 
17. 8. od 16 hodin slavnostní zahá-

jení, neděle 25. 8. 
od 10 až 16 hodin

Rozhovor  Krašovská chystá zajímavý program
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Město podpoří 
další akademie
Triatlonovou akademii Plzeň a Na-
dační fond na podporu plzeňské 
házené, v němž jsou sdruženy kluby 
Talent Plzeň při Bolevecké základní 
škole a DHC Plzeň, podpoří město. 
Jeho zástupci společně s představiteli 
Plzeňského kraje, sportovních svazů 
a místních sportovních klubů o tom 
podepsali  memoranda. „Na jejich zá-
kladě se zapojené subjekty zaměří na 
realizaci programů a podporu výcho-
vy mládeže se zájmem o triatlon a há-
zenou. Je to jedna z důležitých složek 
prevence proti sociálně patologickým 
jevům ve společnosti zejména u dětí 
a mládeže ve věku šest až 18 let. Spolu-
práce se bude týkat i propagace těchto 
mládežnických sportů v rámci města 
a kraje, vzájemné propagace při ko-
nání různých akcí a dalších činností,“ 
uvádí vedoucí Odboru sportu, Smart 
Cities a podpory podnikání Magistrá-
tu města Plzně Přemysl Švarc.  (red)

Památník ochrání speciální kamera
Speciální kamera a inteligentní videoana-
lýza má ochránit památník Díky, Ame-
riko!, který často znečistují a poškozují 
vandalové. Město jej proto chce ochránit 
a postupně i další místa. 

Inteligentní videoanalýza je standardní 
součástí poslední generace kamer v rozli-
šení FHD instalovaných v rámci městské-
ho kamerového systému. Najde využití 
při ochraně vybraných objektů, případně 
při identifikaci mimořádného chování 
osob. 

Novinka dokáže rozpoznat neobvyklé 
chování v daném místě, nežádoucí pohyb 
nebo shromažďování.  „Město chce všemi 
dostupnými prostředky zajistit vhodné 
chování občanů na tomto místě,“ říká 
Aleš Průša, vedoucí magistrátního od-
boru bezpečnosti, prevence kriminality 
a krizového řízení. 

Podle Josefa Brůhy ze Správy veřej-
ného statku města Plzně krajská met-
ropole aktuálně provozuje 176 kamer. 
„Po zaškolení obsluhy a řádném ověření 
systému předpokládáme jeho využití 
i na dalších kamerách, které mají sys- 

tém inteligentní videoanalýzy integrován 
a z provozního hlediska bude jeho použi- 
tí možné. Chtěli bychom takto hlídat na-

příklad odstavné parkoviště v Regens-
burské ulici v Křimicích,“ uvádí Josef 
Brůha.  (red)

Kamerový systém, který chrání památník Díky, Ameriko!                                  Foto: Martin Pecuch

Účastník loňské Sportmanie.                                                                                            Foto: Martin Pecuch

Vítězný tým.                             Foto: město



Oslavy 120. výročí zahájení městské ve-
řejné dopravy v Plzni, které jsou součás-
tí Industry Open, připravily na sobotu  
15. června Plzeňské městské dopravní 
podniky. „Uskuteční se mezi 10. a 17. ho-
dinou v autobusovém a trolejbusovém depu 
Karlov a v tramvajové vozovně Slovany. 
Návštěvníci se budou moci svézt také pl-
zeňskými historickými vozy, prohlédnout 
si výstavu provozních a historických vozů 
nebo se zúčastnit komentovaných prohlí-
dek. V depu na Karlově bude bohatý dopro-
vodný program a pro děti budou nachys-
tané soutěže o ceny, skákací hrad a další 
zábava,“ zve mluvčí Plzeňských městských 
dopravních podniků René Vávro. V sobotu 
ve 21.30 hodin vyrazí od Zvonu historické 
vozy na noční jízdu, na kterou se bude mož-
né zdarma registrovat na webových strán-
kách PMDP 14 dní před akcí. I v neděli  
16. června mezi 10. a 14. hodinou vyjedou 
historické vozy do ulic Plzně. Na nedělní 
jízdy už není nutná rezervace. Informace 
k oslavám budou na webu PMDP.

Historie
Historie Plzeňských městských doprav-

ních podniků sahá až do 19. století. Hlavní 

zásluhu na vybudování dopravního podni-
ku nemá nikdo jiný než nejslavnější český 
elektrotechnik František Křižík. Podnik 
čítající tratě elektrické dráhy i elektrárny 
pro jejich pohon vybudoval v letech 1896 
až 1899 na základě koncese získané výno-
sem tehdejšího císařského a královského 
ministerstva železnic. První oficiální ná-

zev Elektrické dráhy v Plzni a okolí v sobě 
skrývá tři důležité informace o původním 
zamýšleném poslání společnosti, tramva-
jová dráha v Plzni byla vybudována čistě 
elektrická, zaměření společnosti mělo být 
výlučně na provoz elektrické dráhy a elek-
trická dráha měla vyjet až za hranice města 
Plzně, nejsmělejší projekt počítal se stav-

bou nákladní tramvaje až do lomu ve Ště-
novicích. Bouřlivý rozvoj elektrotechniky 
na přelomu 19. a 20. století ale rychle určil 
další směr a provoz elektrické dráhy se stal 
jen jednou z činností. Autobusové doprava 
zahájila v Plzni v roce 1929 a jeden čas byla 
Elektrickými podniky provozována dokon-
ce autobusová linka Plzeň – Praha. Trolej-
busová doprava začala v roce 1941. 

Dopravní podniky
O pět let později se od dopravní činnosti 

oddělila elektrárenská činnost. Společnost 
od té doby nesla dodnes vžité jméno Do-
pravní podniky statutárního města Plzně 
a orientovala se především na zajištění 
městské veřejné dopravy na území města. 
Později se název změnil na státní podnik. 
Dnem zápisu do obchodního rejstříku 
1. května 1998 se datuje novodobá historie 
společnosti. Dopravní podniky se vrátily 
zpět do rukou města ve formě akciové spo-
lečnosti se 100 procentním vlastnickým po-
dílem města a dostaly nové jméno Plzeňské 
městské dopravní podniky. Hlavní náplní 
činnosti firmy je i nadále provoz městské 
veřejné dopravy, je ale doprovázená řadou 
obchodních aktivit.   (an)

Patton  
Memorial zve 

U příležitosti 75. výročí vylodění Spo-
jenců v Normandii (6. června 1944) se 
po částečné rekonstrukci KD Peklo zno-
vu otevřelo muzeum Patton Memorial 
Pilsen. Ač prostor muzea zůstává roz-
lohou stejný, nová expozice nabízí uce-
lenější pohled na působení Spojenců 
v Evropě. Mapuje nejen osvobozování 
českého západu, ale celý postup ame-
rických vojsk od vylodění v Normandii 
přes bitvu v Ardenách až po Plzeň. Ná-
vštěvníci se mohou těšit také na nově 
vystavené artefakty. „Do budoucna by 
mělo vzniknout zcela nové muzeum po 
rekonstrukci objektu na Klatovské 19, 
nicméně nová expozice v prostorách 
KD Peklo má co nabídnout i těm, kteří 
u nás už byli. Během téměř 15 let pro-
vozu se nám podařilo získat celou řadu 
cenných exponátů, které vzhledem 
k velikosti a možnostem předchozí ex-
pozice byly dosud schované v našem 
depozitáři. Jedná se především o dary 
veteránů a nejrůznější artefakty přímo 
z bojišť,“ vysvětluje kurátor Patton Me-
morial Pilsen Ivan Rollinger. Otevřeno 
bude vždy od středy do neděle, a to od  
9 do 16 hodin.   (red)

Novinkou jsou 
retro procházky  
Večerní tematické prohlídky se na letní 
sezonu vrací do historického centra. 
Letošní novinkou bude u příležitos-
ti oslav 30 let od sametové revoluce 
Retro procházka Plzní. Průvodci se 
tentokrát zaměří na Plzeň v době so-
cialismu. Zájemci se mohou těšit také 
na reprízy dalších dvou okruhů. V na-
bídce nebudou chybět dětmi oblíbené 
Báje a pověsti plzeňské a prohlídka za-
měřená na plzeňské osobnosti. „Přes-
tože je pořád velký zájem i o původní 
okruhy, snažíme se vždy připravit něco 
nového. Letos se účastníci Retro pro-
cházky Plzní s našimi průvodci vrátí do 
doby, kdy se na vstupenky do kina Mo-
skva stály fronty, v Plzni neexistovala 
žádná Americká třída a luxusní zboží 
včetně džínů se dalo koupit za bony 
jenom v TUZEXu. Prohlídky si užijí 
jak pamětníci, tak mladší účastníci. Už 
jenom to, jak se změnily názvy ulic, za-
jímavě mapuje historii,“ říká Zuzana 
Koubíková, ředitelka organizace Plzeň 
– TURISMUS. Prohlídky se budou 
konat vždy v sobotu v podvečer od 18. 
května až do začátku září. Vstupenky 
na ně je možné zakoupit v Turistickém 
informačním centru vedle radnice ane-
bo online prostřednictvím Plzeňské 
vstupenky. Všechny prohlídky začínají 
před infocentrem na náměstí Repub-
liky 41. Termíny a aktuální informace 
najdete na www.visitplzen.eu.  (red)

Městská veřejná doprava  
v Plzni slaví 
Před 120 lety začala vozit obyvatele Plzně první elektrická tramvaj

Tomáš Raboch se práci v cestovním ruchu 
věnuje celou svou dosavadní kariéru. V mi-
nulosti působil 11 let v Plzeňském Prazdroji. 
Jako národní reprezentant ERIH (Evropská 
cesta průmyslového dědictví) působí v oblas-
ti industriálního cestovního ruchu, jako kon-
zultant spolupracuje na různých projektech. 
Jedním z nich je i Industry Open.

Jaký je zájem o návštěvu industriálních 
památek?

Zájem o prohlídky industriálních míst 
je obrovský. Nejedná se jen o prezentaci 
industriálního dědictví, tedy památky ve 
smyslu opuštěných areálů, průmyslové ar-
chitektury a muzeí, ale také živých provozů. 
Lidi různého věku prostě baví dozvědět se, 
jak se co dělalo nebo dělá. Města a regiony 

v zahraničí, které se tématu začaly věnovat 
už před lety, počítají nyní roční návštěvnost 
v řádech stovek tisíc, někdy i milionů ná-
vštěvníků.

Má Plzeňsko v toto ohledu co nabídnout?
Plzeň je, byla a bude průmyslové měs-

to. Není mnoho měst, které proslavily 
hned dvě značky po celém světě - Prazdroj 

a Škoda. A toho je třeba náležitě využít. 
Tak jako Zlín pracuje s příběhem Tomá-
še Bati nebo Ostrava s areálem Dolních 
Vítkovic. Navíc v Plzni rozhodně nezačí-
náme od nuly, vždyť pivovar připravuje 
prohlídky pro tuzemské a zahraniční ná-
vštěvníky již mnoho let a dlouhodobě pa-
tří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle 
v Česku. Plzeňský region kromě pivovar-
nictví a strojírenství může představit ale 
i další tradiční obory.
Příkladem dobré praxe je areál Dolních 
Vítkovic v Ostravě, kterému se podařilo 
vdechnout nový život. Můžeme se dočkat 
něčeho podobného u nás?

Projekt transformace areálu Dolních Vít-
kovic je opravdu výjimečný i v evropském 
měřítku. Je neuvěřitelné, za jak krátkou dobu 

se z tohoto místa dokázalo stát centrum regi-
onu, které láká ročně stovky tisíc lidí na pro-
hlídky, hudební, kulturní a sportovní akce. 
Také je ale třeba říci, že ve fázi plánování 
hledali autoři projektu inspiraci mimo jiné 
také v Plzni, kde pivovar byl již zkušeným 
hráčem na poli cestovního ruchu a v pořádá-
ní velkých akcí. Takže vlastně máme náskok 
a nyní je třeba zapojit i další regionální firmy. 
Zajímavých míst zde máme celou řadu. Fir-
my a podniky v našem okolí zaměstnávají 
vysoké procento obyvatel a místní často vů-
bec netuší, co a jak se v jejich okolí vyrábí. 
Atraktivních míst, která lze v současnosti 
navštívit, je již dnes v Plzeňském kraji velká 
řada. A věřím, že díky našim současným ak-
tivitám k tomuto tématu jich bude brzy ještě  
mnohem více.  (red)

Rozhovor  Lidi různého věku prostě baví 
dozvědět se, jak se co dělalo nebo dělá

Komentované prohlídky, exkurze do výro-
by, jízdy historických vozidel, parní vlak, 
hornický skanzen a také bohatý doprovod-
ný program pro celou rodinu. To vše na-
bídne premiérový ročník festivalu Industry 
Open, který se koná o víkendu 14. až 16. 
června na několika místech v Plzni a Plzeň-
ském kraji.  

Návštěvníci se budou moci podívat i na 
místa, kam se běžně nedostanou, do mno-
ha významných firem a vůbec poprvé se 
otevře prohlídková trasa bývalého kaoli-
nového dolu v Nevřeni. Do poslední chvíle 
nebylo jasné, zda se to zvládne, nicméně 
po několika letech příprav a práce na pro-
hlídkové trase se Centru Caolinum Nevřeň 
podařilo získat povolení báňského úřadu. 
K programu festivalu se v roce 160. výročí 
vzniku Škodových závodů dnem otevře-
ných dveří připojí jeden z jejich následov-

níků - plzeňská Škoda Transportation. Zá-
jemci se budou moci po pěti letech podívat 
do míst, kde se vyrábí špičková vozidla pro 
ekologickou a čistou dopravu. Návštěvní-
ci se budou moci projet po areálu vlakem 

s parní lokomotivou. Plzeňský kraj připravil 
zážitkové jízdy historickými autobusy. Na 
trase Plzeň – Hromnice – Kaznějov – Ne-
vřeň se jejich účastníci od průvodce dozvědí 
řadu zajímavých informací nejen o těžbě 

kaolinu na severním Plzeňsku. Komen-
tované prohlídky úpravny vody i čističky 
chystá VODÁRNA PLZEŇ. Nahlédnout 
bude možné i do spalovny odpadu ZEVO 
Plzeň. Den otevřených dveří připravila spo-
lečnost Čistá Plzeň. Speciální festivalové 
prohlídky chystá také Plzeňský Prazdroj. 
Zájemci si budou moci za zvýhodněnou 
cenu prohlédnout také jednotlivé Loosovy 
interiéry, jejichž původní majitelé patřili 
k významným prvorepublikovým průmy-
slníkům. Zvýhodněné vstupné a dopro-
vodný program nabídne také Techmania 
Science Center. Komentované prohlídky 
se chystají také ve třech výzkumných cen-
trech Západočeské univerzity. České drá-
hy připravily projížďky depem kolejových 
vozidel. Veškeré informace k programu 
je možné najít na webových stránkách   
www.industryopen.cz.   (red)

Industry Open otevře i unikátní prostory

Dopravní podniky zvou na oslavy.                      Foto: Plzeňské městské dopravní podniky
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Termíny prohlídek:
•  Retro procházka Plzní: 22. a 29. 

června, 13 a 20. července, 31. 
srpna, 14. září

•  Báje a pověsti plzeňské: 1. a 15. 
června, 6. července a 17.  srpna

•  Plzeňské osobnosti: 1 a 8. červ-
na, 6. července, 3. a 24. srpna

Kaolinový důl v Nevřeni se veřejnosti otevře vůbec poprvé.                                                             Foto: archiv

U expozice kurátor muzea Ivan Rollin-

ger.                                    Foto: město Plzeň



„Díky dětem“  
pomáhá  
i Církevní  
gymnázium
Církevní gymnázium pozve už podruhé 
veřejnost na svůj benefiční koncert „Cír-
kevní gymnázium dětem“, ve kterém 
vystoupí hudebně nadaní studenti této 
školy a jejich hosté, aby tak podpořili 
projekt pomoci Díky dětem. V progra-
mu se představí pěvecké i instrumen-
tální komorní soubory a sólisté, mezi 
hudebními nástroji se objeví například 
i varhany, mandolína nebo harfa. Kon-
cert se koná 12. června od 17 hodin 
v kostele sv. Jana Nepomuckého na 
Chodském náměstí, a to za přítomnosti 
Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeň-
ského. Na podzim Díky dětem podpoří 
také Perla plzeňského kraje, slavnostní 
večer věnovaný mladým uměleckým ta-
lentům našeho kraje. Nominovat do této 
ankety mohou všichni do konce června. 
Vše o Díky dětem a možnosti, jak se při-
pojit a pomáhat na www.dikydetem.cz.  

 (red)

Bohemia Jazz 
Fest roztančí 
náměstí

Světové známé Lorenz Kellhuber Trio 
či americké duo Tuck & Patti se před-
staví 10. července na letošním Bohemia 
JazzFestu na náměstí Republiky v Plz-
ni. Letos festival, který se koná napříč 
celou Českou republikou, připomíná 
30. výročí sametové revoluce. Roztančí 
historická náměstí napříč už počtrnác-
té. „Milovníci jazzu a dobré hudby si, 
stejně jako každý rok, rozhodně přijdou 
na své,“ zve ředitel festivalu Rudy Lin-
ka.   (red)

Vychází  
příběh Josefa 
kardinála  
Berana

Publikace o jednom z největších 
plzeňských rodáků, Josefu kardinálu 
Beranovi, vznikla na základě výstavy, 
kterou loni uspořádalo město Plzeň. 
Autorem textu publikace je David 
Brabec, který příběh Josefa kardinála 
Berana rozčlenil stejně jako na výsta-
vě do tří kapitol, které jsou pro Bera-
nův život symbolické. První mapuje 
jeho život mezi svobodou a totalitami  
20. století. Druhá je věnována jeho 
vztahu k Plzni a třetí jeho návratu do 
vlasti. Publikace je zdarma k dispozici 
v informačním centru.   (an)
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Barokní kulturní události se letos uskuteční 
od června do září na sedmi místech Plzeň-
ského kraje. Zaměří se více na děti a rodiny. 

Poprvé v Plzni
Na návštěvníky čekají koncerty barok-

ní hudby, degustace barokní kuchyně, 
lekce tanců, workshopy nebo ohňostroj. 
Program se poprvé dostane také do Plzně. 
Stejně jako loni bude ve spolupráci s Plzeň-
ským krajem zajištěna možnost dopravy na 
místa konání. Jízdenky jsou k zakoupení na 
Plzeňské vstupence. Po celé léto se budou 
události konat také na německé straně. 

Zahájení bude v Nepomuku
Letní barokní události, které zaštiťuje 

projektový tým Barokního regionu Čechy 
Bavorsko z DEPO2015, jsou součástí 
4. ročníku Letního barokního festivalu. 
Začnou 29. června v Nepomuku a skon-
čí 14. září v Chotěšově. Během léta se 
program přesune také do Tachova, Březí-
na, Lukové, Manětína a poprvé do Plzně. 
Kromě známých barokních památek letos 
organizátoři představují i méně známá, 
ještě neopravená místa – jako například 
Chotěšov. 

Zážitková forma baví
„Rádi bychom navázali na úspěšnou in-

teraktivní výstavu pro děti Za barokem, kte-
rá byla k vidění v DEPO2015. Utvrdili jsme 
se v tom, že zábavná a zážitková forma pre-
zentace baroka děti baví,“ říká Marta Bíba, 

koordinátorka projektu Barokní region 
Čechy Bavorsko. Například na první, červ-
nové, akci v Nepomuku se chystá zábavný 
program Baroko dětem. 

Závěr bude s ohňostrojem
Na závěr sezóny 14. září se zase v chotě-

šovském klášteře uskuteční Dětské barokní 
odpoledne. „Děti si vyrobí barokní masky 
a vějíře, prozkoumají strašidelné podzemí 
chotěšovského kláštera a zhlédnou hru na 

motivy Carla Gozziho Král jelenem. Celý 
program zakončíme slavnostním ohňostro-
jem s barokními prvky,“ dodává Bíba. Plzeň 
představí speciální dvojjazyčné procházky 
městem. „Návštěvníci se projdou kolem ba-
rokních skvostů historického centra Plzně, 
program doplníme také ochutnávkou do-
bové kuchyně a koncertem z cyklu Loutna 
česká od Adama Václava Michny v podání 
Ensemble Inégal v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie,“ uzavírá Bíba. 

Dvojjazyčný magazín
Organizátoři akci představují v no-

vém vydání dvojjazyčného magazí- 
nu Barokní poklady, který je k dostání 
ve všech informačních centrech Plzeň-
ského kraje a v knihovnách města Plzně. 
Více informací o české části akce je na 
webových stránkách www.depo2015.cz 
a o německé části programu slavností 
se zase zájemci dozvědí na webu    
www.bbkult.net.   (red)

Baroko se letos zaměří více na děti
Organizátoři ho představují v novém vydání dvojjazyčného magazínu 

Skvosty s vůní benzínu zvou do DEPO2015
Unikátní přehlídka historických i sou-
časných vozů bude o víkendu 19. až  
21. července už potřetí k vidění v Plzni. 

Historické i moderní automobilové 
a motocyklistické skvosty zaplní vnitřní 
haly i nádvoří areálu DEPO2015. 

Letos se pod tématem „Velké cesty“ 
objeví dobrodruh Dan Přibáň a jeho 
Trabanti, cestovatelé Tomáš Vaňourek 
a Lukáš Socha z Expedice Zikmund 
100, dakarista Martin Macík či Tomáš 
Vejmola s jediným pojízdným tuktukem 
v Evropě. 

Tatra 87, slavný československý automobil reprezentující předválečný vrchol nabídky aerody-

namických designových modelů.                                                                     Foto: Miroslav Chaloupka

Loňské barokní slavnosti.                                                                                                                                                                                                                                         Foto: archiv

Zaujme i výstava věnovaná výročí pl-
zeňského Metalexu. 

Novinkou letošního ročníku budou 
i prezentace autoklubů, které předsta-
ví značky Rolls Royce, Jaguar, Ferrari, 
Corvette či Mercedes Benz. 

Návštěvníky čeká po celé tři dny také 
hudební program, street food občerst-
vení z foodtrucků a zábava pro celou ro-
dinu. 

Vstupenky jsou již nyní v předprodeji 
za sníženou cenu na webovývh stránkách 
www.skvosty-plzen.cz.   (mr)

Letošní, pátý, ročník projektu Noc s ope-
rou, který vzniká také díky podpoře města 
Plzeň, představí slavnou operu Giuseppe 
Verdiho Nabucco, jež vypráví biblický pří-
běh o utiskovaném židovském národu a 
jeho osvobození z babylonského zajetí. Na 
přípravě se podílí stovky osob, v jejichž čele 
stojí šéf opery Divadla J. K. Tyla  a zároveň 
režisér projektu Tomáš Pilař (na snímku). 

Proč by lidé, kteří Nabucca viděli v Diva-
dle J. K. Tyla, měli přijít i na Noc s ope-
rou?

Protože na Lochotín připravujeme úpl-
ně novou inscenaci, která naplno využije 
možnosti amfiteátru. Nabucco je velkolepé 
starozákonní plátno s obřími sbory a efekt-
ními davovými scénami. Opět zapojíme 
stovky účinkujících, živá zvířata, mohutné 
scénické efekty, zahrnující světelnou show, 
video art, pyrotechniku, nový cirkus, balet, 
parkur, gymnastiku a tak dále. Nicméně to 
vše bude sloužit úchvatné Verdiho hudbě 
pod taktovkou skvělého Jirky Štrunce, která 
je sama osobě zárukou skvělého zážitku.
Jaká úskalí spočívají v režii tak velké 
akce, jakou je Noc s operou?

Je jich celá řada. Klíčovým faktorem je 
počasí. Připravit techniku a odvést zkoušky 
lze s trochou vypětí i při bouřce a v zimě, ale 
na atmosféře představení se počasí pode-
píše nesmazatelně a navíc ho nelze přímo 
ovlivnit. Dalším úskalím je poměr mezi tím, 
jak je ta akce obrovská, a tím, jak málo času 
je na samotnou práci v amfiteátru. 

Jak dlouhý čas máte na zkoušení?
Zhruba desetinová inscenace se v ka-

menném divadle zkouší šest týdnů a na 
tenhle kolos máme tři dny. Takže se všech-
no musí dopředu naplánovat tak detailně  
a přesně, aby to za ty tři dny hladce zapad-
lo do sebe jako dílky skládačky. Je to sice 
práce pod velkým tlakem, ale zároveň 
skvělý adrenalinový zážitek, který bych 
rozhodně za nic neměnil.
Jak se dají „ukočírovat“ stovky účinkují-
cích?

Od stovky nahoru už je to pořád stejné. 
Důležité je mít kolem sebe sehraný tým, 
na který se můžete spolehnout. V tomhle 
případě je to inspicientka Petra Tolašová 
a asistent Jakub Hliněnský, kteří mají poté 
další asistenty, a postupně se to větví až k 
samotným výkonným umělcům. Pochopi-
telně to vyžaduje naprostou kázeň, přes-
nou přípravu a bezesporu i určitou před-
stavivost při tvorbě, ale jak určitě potvrdí 
i samotní účinkující, když je jich na jevišti 
takové množství, je to i pro ně samotné ob-
rovský zážitek. 

Jak dlouho dopředu na projektu pracu-
jete vy?

Režijní koncepci open-air na Lochotíně 
obvykle začnu připravovat v srpnu před-
chozího roku. Začíná to takovým tím klasic-
kým studiem partitury, formulací nějakých 
klíčových režijních témat, prvními návrhy 
scény a kostýmů, ty poté Lenka Polášková, 
jejich výtvarnice, zadá zhruba v únoru do 
výroby, zatímco scénické návrhy se obvyk-
le musí finalizovat už na podzim, a to kvůli 
jejich technické náročnosti. Nejvíce času 
mi obvykle zabere tvorba scénářů, v nich 
je opravdu zanesený každý pohyb každého 
člověka, každá rekvizita, každá světelná 
změna, výbuch pyrotechniky, úplně vše.
Už můžete prozradit, nač se mohou divá-
ci těšit v dalších ročnících?

Příští rok to bude poetická Dvořákova 
Rusalka, kterou pojmeme jako výpravnou 
pohádkovou podívanou. V dalších třech 
ročnících to budou velká světová operní díla 
a v následujícím slavnostním desátém roč-
níku Noci s operou se diváci mohou těšit na 
překvapení.  (an)

Rozhovor  Nabucco zazní v amfiteátru
 

Josef kardinál Beran na návštěvě u svojí 

rodiny.                       Foto: rodinný archiv



Vendelín zahájí 
novou sezonu
Průvodem Vendelín zahájí 4. září  
v 16 hodin město Plzeň spolu s Diva-
dlem Josefa Kajetána Tyla a dalšími 
organizacemi novou kulturní sezonu 
2019/2020. Průvod umělců, milovníků 
a podporovatelů umění vyrazí z Mlýn-
ské strouhy a po příchodu na náměstí 
Republiky bude zahájen bohatý kultur-
ní program na hlavní scéně, včetně pre-
zentace kulturních organizací.   (an) 

Festival uvede 
nejzajímavější 
inscenace
Úspěšné a zajímavé inscenace přine-
se do krajské metropole už tradičně 
27. ročník Mezinárodního festivalu 
Divadlo Plzeň. Od 11. do 19. září 
nabídne opět jako v minulých roční-
cích představení předních domácích 
a zahraničních souborů. Představí se 
také domácí Divadlo Josefa Kajetá-
na Tyla. Podrobný program bude na  
www.festivaldivadlo.cz.  (an) 

Plzeňská 
filharmonie 
se představí  
v Senátu
Den Plzně v Senátu se uskuteční  
22. června 2019. Město ve Valdštejnské 
zahradě představí Plzeňskou filharmo-
nii, která si připomíná 100 let od zalo-
žení svého předchůdce Symfonického 
orchestru Osvětového svazu.V rámci ce-
lodenního programu uvede filharmonie 
velký slavnostní koncert.  (an) 

Letní program 
zahájí Nová  
s Maláskem

Letní program na zahradě Měšťanské 
besedy otevřou v červnu osobitá zpěvač-
ka Lenka Nová s klavíristou Petrem Ma-
láskem (na snímku). V červenci diváky 
pobaví nová show Miloše Knora. Nářez 
slibuje rockový koncert zpěváka Vác-
lava Noida Bárty s kapelou BEKBEK 
Clan. V srpnu přinese na zahradu Be-
sedy pohodu, živelnou radost i energii 
zpěvačka Szidi Tobias. Léto na zahradě 
zakončí v září druhý díl improvizova-
né hry Commedia dell’arte. „Program 
vybíráme podle toho, jak se do venkov-
ních prostor hodí a jak se líbí publiku,“ 
vysvětluje Hana Rendlová, manažerka 
kulturních akcí v Měšťanské besedě. 
„Vrací se sem osvědčená divadla a kon-
certy, ale vždycky chceme uvést i něco 
úplně nového. Letos to bude rockový 
koncert Václava Noida Bárty,“ doplňuje. 
V rámci letního programu se v Besedě 
uskuteční také benefiční koncert Jazz & 
Swing Night a výtěžkem ze vstupného 
potěší děti z Dětského domova v Trno-
vé. Tradiční akcí už se stal Mezinárodní 
dixielandový festival Plzeň.  (an) 

Divadlo Alfa v Plzni sklízí úspěchy na mno-
ha zahraničních scénách a velký zájem o něj 
je i v Japonsku. Právě odtud se nedávno 

vrátil jeho ředitel Jakub Hora (na snímku 
s japonskou loutkou). „Pobyl jsem tam tři 
týdny a rozjednal tři akce,“ říká ředitel.

Jaké jsou to akce?
První by se měla uskutečnit už letos 

v říjnu, pozvali nás na mezinárodní 
sympozium University of Art Tokyo, 
které se bude letos zabývat postavou 
Fausta v dějinách umění. Do japonské 
metropole se sjedou umělci a lidé zabý-
vající se uměním z celého světa a posta-
vu Fausta rozeberou z hlediska divadla, 
hudby, literatury a dalších oborů. My 
tam předvedeme v souvislosti s tím, jak 
se tato postava odrazila v evropském 
loutkářství, naši inscenaci Johannes 
Doktor Faust.
Jak se vám podařilo získat takové po-
zvání?

Přišlo na základě našeho turné po 
Japonsku v loňském roce, kdy jsme 
tam uváděli naše kultovní představe-
ní Tři mušketýři. Na sympozium jsme 
doporučili také českou špičkovou od-
bornici na loutkářství a šéfredaktorku 
časopisu Loutkář Kateřinu Leškovou 
Dolenskou, takže tam má ČR hned dva 
zástupce.
Jaký měli Tři mušketýři v Japonsku 
ohlas?

Inscenace měla obrovský úspěch a Alfa 
se v zemi vycházejícího slunce zapsala 
jako reprezentant evropského divadla.
Co jste domlouval dalšího?

Na 33. ročník mezinárodního festivalu 
Skupova Plzeň v příštím roce chystáme 
velkou sekci věnovanou japonskému 
loutkovému divadlu. Přijet by sem měly 
tři japonské soubory, mimo jiné tradiční 

divadlo bunraku, kdy každou loutku vodí 
tři herci. A také jsme pro příští rok ob-
drželi pozvání na dvouměsíční turné po 
celém Japonsku.
Už víte, co tam budete hrát?

Inscenaci Pozor Zorro, což je loutková 
hra na motivy příběhu o Zorru mstitelovi 
se zhruba 80 loutkami. Premiéra v Diva-
dle Alfa by se měla uskutečnit letos v pro-
sinci. A věříme, že to bude počin, jako 
když jsme uvedli Tři mušketýry, které 
hrajeme nepřetržitě více než deset let.
Chystáte se i někam jinam?

Jsme tady především pro naše plzeňské 
diváky a příznivce Alfy. Často dostáváme 
pozvání z Německa, Španělska, Spojených 
arabských emirátů a mnoha dalších zemí, 
kde jsme už hráli. Do června se chystáme na 
dva festivaly na Slovensko a na jeden festi-
val do Polska.   (an) 

Rozhovor  Inscenaci Johannes Doktor Faust představíme 
na sympoziu v Japonsku, těší se ředitel Alfy

 

Živá ulice promění centrum 
Plzně v místo plné zábavy
Červenec bude patřit divadlu, srpen přinese hudbu, film i výtvarné umění

Koncerty a večírky plné plzeňských kapel 
i zahraničních interpretů. Divadlo pod 
širým nebem, scéna pro děti, český design 
a autorská móda. Food festival, se kte-
rým procestujete celý svět, i program ke  
30. letému výročí svobody. To vše přinese 
osmý ročník festivalu Živá ulice. Celkem 
14 dní ve třech letních měsících bude na-
bito akcemi. Vstup na ně je zdarma. 

Festival bude v centru
V červenci a srpnu zaplní program Živé 

ulice celkem šest míst v centru Plzně. Už 
tradičně odstartuje blokem Za dveřmi… 
je divadlo, který se bude konat v prostoru 
Mlýnské strouhy. Od 15. do 17. července 
se uskuteční pod širým nebem představení 
plná akrobacie, žonglování a dalších no-
vých cirkusových disciplín. Chybět nebu-
dou ani pohádky pro děti. Zatímco červenec 
bude patřit divadlu, v 10 srpnových dnech 
rozehrají Plzeň všechny žánry. Hudba, film, 
výtvarné umění, autorská móda a nejen to 
bude k vidění od 9. do 18. srpna hned na 
několika scénách. Takzvaná Namlouváníč-
ka v prvních třech dnech srpnového pro-
gramu pozvou do Proluky a Šafaříkových 
sadů, kde opět po celou dobu festivalu bude 

Inspiral Garden – oblíbený bar ukrytý pod 
korunami růžových keřů. „Živou ulici už 
tradičně zahájíme vernisáží výstavy Barva 
na ulici, kterou pořádáme s Unií výtvar-
ných umělců. Od 9. do 11. srpna zůstaneme 
v Proluce a Šafaříkových sadech. „Lidé se 
mohou těšit na letní kino, program pro děti 
a večerní koncerty progresivních alternativ-
ních kapel ze zahraničí. Od pondělí 12. srp-
na se festival rozšíří na další festivalová mís-
ta, jako je scéna U Branky nebo Zach’s pub, 
který se od středy do soboty odehraje na 
náměstí Republiky,“ říká Matěj Halaš, dra-
maturg Živé ulice. 

Známé kapely
Letos se na Živé ulici představí například 

Zrní, Kapitán Demo, Prago Union, Houpa-
cí koně nebo Lenka Dusilová. „Jako každý 
rok i letos bude hudební program žánrově 
pestrý. Na několika scénách se vystřídá 
rock, indie pop nebo třeba ska. Chybět ne-
bude ani současná česká alternativní scéna. 
Už tradičně se představí plzeňské kapely. 
Chceme, aby si festival užil opravdu kaž-
dý,“ dodává Matěj Halaš. Kromě hudeb-
ního programu se návštěvníci mohou těšit 
také na Mint Market Plzeň – dva dny autor-
ské módy a designu budou 15. a 16. srpna 

v ulici Bedřicha Smetany. Šafaříkovy sady 
provoní už tradičně food festival národnost-
ních menšin Babylon na Plotně a Proluka 
bude po celou dobu patřit dětem. 

Připomene sametovou revoluci
Součástí Živé ulice bude i letos happe-

ning Kolik stojí svoboda? #89 Jeho program 
se bude vázat k výročí 30 let od sametové 
revoluce. „Naším cílem je i letos připo-
menout návštěvníkům celého programu 
důležitost základních principů svobodné 
demokratické společnosti, kterou se nám 
podařilo za posledních 30 let vytvořit,“ říká 
ředitel festivalu Jakub Vedral. Happening 
se odehraje na scénách Živé ulice formou 
divadelních představení, koncertů a setkání 
a besed s významnými postavami společen-
ského života přelomu 80. a 90. let. Živou 
ulici už tradičně ukončí Festival polévky, 
který se bude konat v neděli 1. září v areálu 
Plzeňského Prazdroje. Festival Živá ulice 
pořádá ArtProm ve spolupráci s Kulturním 
spolkem 3P složeným ze zástupců čtyř vý-
znamných plzeňských kulturních subjektů 
– Anděl Music Club, Divadlo pod lampou, 
Zach‘s Pub a Měšťanská beseda. Více infor-
mací na www.zivaulice.eu.   (red)

Mezinárodní festival současného tance 
a pohybového divadla TANEC PRAHA se 
letos v Plzni koná už po jedenácté. Od 2. do 
22. června nabídne české i zahraniční pro-
dukce na veřejných prostranstvích i uvnitř. 
Návštěvníci se mohou těšit na odvážné solo 
ze vzdáleného Madagaskaru, zábavný, 
energií nabitý a sportovní LEGOrytmus 
či House Beating – architektonické dílo, 
jehož stavebním materiálem je lidské tělo. 
Plzeňský festival letos odstartuje výraznou 
taneční osobností z Madagaskaru. Ve svém 
sólu Métamorphose Judith Olivia Manan-
tenasoa boří tabu a odvypráví silný příběh 
africké ženy, ale i ženského pokolení sa-
motného. Z česko-slovenské taneční scény 
je na programu představení Assemblage 
skupiny ME-SA choreografky Martiny  

Hajdyly Lacové, v němž šestice performe-
rek vytváří pozoruhodný ekosystém, či me-

zinárodní jury oceněné sólo Viktora Čer-
nického na pomezí instalace, performance, 

tance a cirkusu s 22 konferenčními židlemi. 
V prostoru před Západočeským muzeem 
vyroste zcela nový objekt, který svými těly 
a monumentální dřevěnou konstrukcí vy-
tvoří skupina Body Architects polského 
performera Hygina Delimata. TANEC 
PRAHA také zve na rodinné odpoledne na 
Náplavce k světu s představením LEGO-
rytmus, inspirovaným tématem olympiá-
dy. Během měsíce června se uskuteční fes-
tival též ve Svatoboru u Sušice, v Manětíně 
a Klášteře Kladruby. Festival se koná ve 
spolupráci s Moving Station, Náplavkou 
k světu a Západočeským muzeem v Plzni 
za podpory Ministerstva kultury ČR, města 
Plzeň a Plzeňského kraje. Více informa-
cí najdete na webu www.tanecpraha.cz 
a www.johancentrum.cz   (red)

Festival TANEC PRAHA přijíždí do Plzně
Program:
NE 2/6 18:00 Moving Station - Judith Olivia Manantenasoa (MG): workshop
PO 3/6 19:00 Moving Station - Judith Olivia Manantenasoa (MG): Métamor-
phose + debata
ČT 6/6 18:00 před Západočeským muzeem – Hygin Delimat (PL/AT): House 
Beating / VEN.ku TANCI / Family Friendly
PÁ 7/6 19:00 Moving Station – Viktor Černický (CZ/SK): PLI
ÚT 18/6 19:00 Moving Station – ME-SA / Martina Hajdyla Lacová (SK/CZ): 
Assemblage
SO 22/6 16:00 Náplavka k světu. - tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus / 
VEN.ku TANCI / Family Friendly
ČT 20/6 17:00 Plovárna Manětín - tYhle / Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus / 
VEN.ku TANCI / Family Friendl
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Sedláčkova
Jméno po plzeňském profesorovi 

a buditeli Josefu Vojtěchu Sedláčkovi 

(1785–1836) získala tato ulice v roce 
1878. Před tím však byla rozdělena do 
čtyř kratších ulic s vlastními názvy. Ty 
jsou zachyceny již na mapě z roku 1821. 
Jednotlivá jména, ve směru od dnešní 
Veleslavínovy ulice k Bezručově, zněla 
následovně: Rajská, Panenská, Želez-
ná a Koňská. Název první ulice pochází 
pravděpodobně od rajského dvora ne-
daleko stojícího dominikánského kláš-
tera. Zbylé názvy jsou, dle poznámek 
Jaroslava Schiebla, odvozeny od trhů 
v nich provozovaných – trh na služky 
(Panenská), prodej řetězů a jiného že-
lezného zboží (Železná) a prodej koní 
(Koňská). Jméno Panenské ulice mohlo 
mít však spojitost i s nedalekým klášte-
rem dominikánek.

Solní
Název, jenž byl odvozen od nedaleké 

solnice, je zachycen již na mapě z roku 
1821, ale nejde o první pojmenování uli-
ce vedoucí z náměstí do dnešních sadů 
Pětatřicátníků. Ještě dávno před zmíně-

ným rokem byla tato ulice rozdělena ve 
dví s vlastním pojmenováním. Její západ-
ní část nesla jméno podle zdejšího obyva-
telstva, totiž Židovská, a východní část 
(směrem k náměstí) byla pojmenována 
po provozovaném řemesle, tj. Kotlářská. 
Ke sloučení obou názvů pod Solní (Salz-
gasse) došlo zatím neznámo kdy.

 Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně
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Z Encyklopedie Plzně
Sedláčkova byla rozdělena do čtyř kratších ulic 

PLZEŇŠTÍ PURKMISTŘI

6. díl: 
JUDr. Karel Houška 

Karel Houška se 
narodil 29. května 
1833 v Plzni v čís-
le popisném 191 
(dnešní Sedláčko- 
va 9) mistru perní-
kářskému Václavu 

Houškovi a jeho ženě Alžbětě, rozené 
Tušnerové. V Plzni absolvoval gymná-
zium a následně pokračoval ve studi-
ích na právnické fakultě v Praze, kde 
byl roku 1858 promován doktorem 
práv. Soudní praxi vykonával v Hor-
šovském Týně, následně pracoval jako 
koncipient u dr. Gutha v Chrudimi. 
Poté získal místo v kanceláři dr. Kleina 
v Plzni. V roce 1868 si zde otevřel vlast-
ní advokátní kancelář. Dne 1. září roku 
1868 se v Chrudimi oženil s Pavlínou 
Saláškovou. Ta pocházela z Chrudi-
mi a Karel Houška se zde s ní zřejmě 
seznámil během svého chrudimské-
ho působení. Po sňatku žili manželé 
v Plzni a zde se jim narodila dcera 
Marie (*1869) a syn Karel (*1871), 
jehož syn (rovněž Karel) pokračoval 
ve stopách svého děda a stal se rovněž 
právníkem.  Veřejného života se Karel 
Houška zúčastňoval velmi aktivně. 
V roce 1867 byl navržen jako poslanec 
do zemského sněmu, na tuto funkci 
ovšem rezignoval a na jeho místo byl 
zvolen Emanuel Tuschner, plzeňský 
purkmistr v letech 1868–1873. Ve 
sboru obecních zastupitelů zasedal od 
roku 1868. Roku 1882 se stal náměst-
kem purkmistra Pecháčka a v této 
funkci setrval až do Pecháčkovy smrti 
v roce 1888, kdy se stal purkmistrem 
místo něj. V úřadu však působil pou-
ze osm měsíců. Zemřel náhle dne  
21. dubna 1889 na následky mrtvice ve 
věku 56 let. Pochován byl na hřbitově 
u kostela sv. Mikuláše. Byl přesvědče-
ným vlastencem. Byl členem prvního 
výboru Spolku přátel vědy a literatury 
české, který byl založen roku 1878, čle-
nem Měšťanské besedy, Řemeslnické 
besedy, podporoval Spolek pro stravo-
vání chudé školní mládeže. Zasloužil 
se o upravení lesních partií v Zábělé 
pro výlety a vycházky Plzeňanů. V roce 
1897 byla jeho jménem pojmenována 
ulice na plzeňském východním (teh-
dy Pražském) předměstí a svůj název 
nese dodnes.

 Štěpánka Pflegerová, 
Archiv města Plzně

SPRáVNý TIP S ALFOU

Kde domov můj  se jmenuje insce-
nace Divadla Alfa, z níž byl snímek 
v minulých Radničních listech. To je 
správná odpověď na soutěžní otáz-
ku. Výhercem se stal Josef Brychcín 
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 uve-
řejněný snímek. Odpověď lze posílat 
pod heslem Správný tip s Alfou do  
30. června  na  adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. 
  (an)

Hokejová Plzeň vybojovala za posledních 
sedm let pět medailí, správná odpověď je 
tedy za A. Správně odpověděli a ceny od 
HC Škoda Plzeň získávají Jan Kupka, 
Daniela Růžičková a Gabriela Třísko-
vá. Podobné ceny dostanou také ti, kdo 
správně zodpoví novou  otázku a budou 
vylosováni.

Kolik kanadských bodů v základní části 
celkem nasbíral nejproduktivnější hráč 
extraligy Milan Gulaš (na snímku)?
A/ 62
B/ 52
C/ 42 

Odpověď lze posílat pod heslem HC 
Škoda Plzeň do 30. června  na  adresu re-

dakce či e-mail soutez.RadnicniListy@
plzen.eu.  (an)

Kapacita Doosan Areny je 11 700, tedy za 
C. Klubová legenda František Plas oslavila 
75. jubileum, tedy za  A/ 75, a nová posi-
la Adam Hloušek přijde v létě do Viktorie 
z Legie Varšava, správná odpověď je tedy 
za A. To jsou správné odpovědi z minulé 
soutěže s FC Viktoria Plzeň. Správně odpo-
věděli Michal Kolena, Zdeněk Vaigl a Petra 
Dvořáková. Získávají ceny od fotbalového  
klubu. Ten pro své příznivce připravil nový 
kvíz,  jak dobře znají tým FC Viktoria Pl-

zeň. Ti, co správně odpovědí a budou vylo-
sováni, vyhrají klubovou šálu či podepsa-
nou kartičku oblíbeného hráče.

Kolik bodů uhrála Viktorka v této sezoně 
v základní skupině Ligy mistrů?
A/ 5
B/ 6
C/ 7
Jak dlouho je společnot Doosan Škoda 
Power je generálním partnerem klubu?

A/ 14 let
B/ 10 let
C/ 5 let
Kolik ligových startů má na svém kontě 
kapitán týmu Roman Hubník?
A/ 258
B/ 370
C/ 199
Volný prodej permanentek stále běží. 
Podrobné informace naleznete na webu  
www.fcviktoria.cz.  (red)

(purkmistrem plzeňským v letech 
1888 – 1889)

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
V hlavní roli  Idomedea byl v mi-
nulém čísle na snímku kanadský 
tenorista Philippe Castagner. To je 
správná odpověď na minulou sou-
těžní hádanku. Správně odpověděl 
Tomáš Hudec a vyhrává vstupenky 
do divadla a drobné dárky. 

Nová soutěžní otázka se vztahu-
je k Veselé vdově, která byla prvním 
vskutku světovým Lehárovým úspě-
chem a zařadila se k těm nemnoha 
operetám, jejichž libreto obstojí i před 
diváky v 21. století. Bez nadsázky lze 
říci, že každé hudební číslo v této ope-
retě je malý hudební skvost, například 
píseň Hanny Glawari o víle Vilje nebo 
píseň Danila o jeho hýření v nočním 
podniku U Maxima. Titulní roli ele-
gantní Hanny Glawari ztvárňují dvě 
zpěvačky, poznáte, která z nich je na 

fotografii? Nápovědu můžete hle-
dat na webových stránkách divadla  
www.djkt.eu. Odpověď lze posí-
lat do 30. června na adresu redakce.  
K dispozici je také e-mail soutez.Rad-
nicniListy@plzen.eu.  (red)

SOUTĚŽ S HC ŠKODA PLZEŇ

SOUTĚŽ S FC VIKTORIA PLZEŇ
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Před 70 lety byl zavražděn Heliodor Píka
 „Jsem přesvědčen, že 

nejde o justiční omyl, 
vždyť je to tak prů-
hledné – že jde o poli-
tickou vraždu … Není 
ve mně zloby, nená-
visti ani pomstychti-

vosti … studí mne však hořká lítost nad 
tím, že zmizela spravedlnost, pravda 
– snad jen dočasně – a šíří se nenávist, 
mstivost, zmizel smysl pro snášenlivost, 
pro svobodu myšlení a projevu,“ uvedl  
Heliodor Píka ve svém posledním dopise 
napsaném v noci před popravou. Rozsu-

dek byl vykonán 21. června 1949 v 6.10 
ve věznici Plzeň-Bory. 

Heliodor Píka se narodil 3. července 1897 
v obci Štítina nedaleko Opavy. Středoškolské 
studium zakončil v červenci 1915 a již v říjnu 
téhož roku byl odveden k opavskému země-
braneckému pluku č. 15 jako jednoroční 
dobrovolník. V řadách rakousko-uherské 
armády se dostal na ruskou frontu, kde v čer-
venci 1916 přešel do ruského zajetí. Už na 
počátku října 1916 se v zajateckém táboře 
přihlásil do vznikajících československých 
legií. Pracoval v různých štábních funkcích 
a od září 1932 byl vojenským atašé v Buku-

rešti. Patřil mezi nejlepší československé 
zpravodajce a diplomaty. V době přijetí mni-
chovské dohody byl již zpět v Českosloven-
sku a pracoval jako přednosta skupiny C 1. 
oddělení Generálního sekretariátu obrany 
státu, a to v hodnosti plukovníka generální-
ho štábu. Z okupované vlasti odešel koncem 
března 1939 na jemu dobře známý Balkán 
a stal se jedním z čelných představitelů na-
šeho vojenského odboje. V roce 1941 byl 
pověřen vedením československé vojenské 
mise v SSSR, a proto měl také zásadní podíl 
na vzniku a následném formování našich 
východních vojenských jednotek. Po návra-

tu do Československa byl povýšen na diviz-
ního generála a ustanoven podnáčelníkem 
hlavního štábu pro zvláštní účely. V rámci 
československé delegace se účastnil mírové 
konference v Paříži. Po jejím skončení byl 
pověřen funkcí zástupce náčelníka hlavního 
štábu. V této době byl již objektem zájmu 
5. oddělení Hlavního štábu, tj. čs. vojenské 
zpravodajské služby. Bezprostředně po úno-
ru 1948 byl poslán na zdravotní dovolenou, 
ale již 5. května byl ve vojenské nemocnici 
zatčen a k 1. červnu přeložen do výslužby. 
Ve vykonstruovaném soudním procesu byl 
Státním soudem v Praze dne 28. ledna 1949 

uznán vinným zločinem vojenské zrady pod-
le § 6 odst. 1 a 2 zákona na ochranu republiky 
a zločinem zneužití služební moci a odsou-
zen ke ztrátě hodnosti, všech vyznamenání 
a čestných práv, vyloučení z branné moci 
a k trestu smrti provazem. V roce 1968 byl 
proces obnoven a rozsudek zrušen. K jeho 
plné občanské rehabilitaci mohlo dojít až 
po roce 1989. V 90. letech byl in memoriam 
povýšen na armádního generála. V Plzni jej 
připomíná nejen náměstí s jeho pomníkem  
na Slovanech, ale i čestný hrob na Ústředním 
hřbitově.          

 Kateřina Fantová, Archiv města Plzně


