
Tématem rozho-
voru je Dronfest 
– unikátní festival 
bezpilotního létání 
zařazený mezi nej-
větší akce svého dru-
hu na světě. Zrodil se 
v Plzni a každoročně 

si ho nenechají ujít tisíce lidí z tuzemska 
i řada zahraničních návštěvníků, například 
z Ameriky nebo Indie. Letošní, v pořadí čtvr-
tý ročník, se uskuteční 1. a 2. června v Cuk-
rovarské ulici. O programu jsme si povídali 
s Tomášem Cholinským (na snímku), ve-
doucím Oddělení podpory podnikání Sprá-
vy informačních technologií města Plzně, 
městské organizace, která festival zajišťuje. 
A protože je Dronfest propojen také s podpo-
rou komunity technicky nadaných studentů, 
vyzpovídali jsme i Stepana Mocjaka, vítěze 
loňského ročníku DronApp, tedy jedné ze 
soutěží, jež se k festivalu pojí.

Tomáši, jaký bude čtvrtý ročník Dronfestu?
Doufám, že skvělý a hojně navštívený 

tak jako minulé ročníky. Připravujeme 

zajímavý program pro všechny gene-
race. Osvědčené jádro zůstává stejné 
– letecké ukázky, přednášky, veletrh 
bezpilotních letadel a FPV závody, tedy 
souboje profesionálních pilotů s malý-
mi závodními drony. Každý rok samo-
zřejmě přinášíme novinky, aby se lidé 
stále měli na co těšit a odnášeli si z akce 
nevšední zážitky. Myslím, že Dronfest 
nabízí jedinečnou příležitost setkat se 
na jednom místě s komunitou lidí z ob-
lasti bezpilotního létání. 
Můžete na něco konkrétního nalákat?

Určitě ano. Pokud se podíváme třeba na 
přednášky, mám velkou radost, že pozvá-
ní přijal Petr Jan Juračka, vědec, fotograf  
a nezaměnitelná osobnost v oblasti bezpi-
lotního létání. Premiérově přislíbil účast 
například fotograf Vojtěch Duchoslav, kte-
rý zachytil dronem slavnou zahraniční ex-
pedici žlutým trabantem. Ale je toho samo-
zřejmě mnohem víc. Podrobný program 
budeme postupně uveřejňovat na našem 
webu www.dronfest.cz a facebookových 
stránkách Dronfest Plzeň.
Kolik návštěvníků míří za Dronfestem?

V minulém roce přijelo víc než 8 tisíc 
lidí, což je úžasné číslo. A mám ohrom-
nou radost z toho, že nejde jen o tuzemské 
návštěvníky, že se i díky dronům rozšiřuje 
povědomí o západočeské metropoli daleko 
za hranicemi. Letos se nám ozvali například 
z cestovní kanceláře z Jižní Koreje nebo 
cestovatelé z Austrálie. Většinou píšou, kde 
si mohou koupit vstupenky. Takže rádi od-
povídáme, že vstupné na festival je zdarma. 

Letos se Dronfest stěhuje, je to tak?
Ano. Ale jen o kousek. Veškerý program 

jsme přesunuli z areálu DEPO2015 do nově 
zrekonstruovaného technologického par-
ku, který město vybudovalo v areálu bývalé 
Reo Depony v Plzni. Jde o prostor městské 
FPV arény v těsné blízkosti DEPO2015 
v Cukrovarské ulici. V minulých letech se 
tam konaly FPV závody. Návštěvníci tak 
najdou všechno na jednom místě. 

Jak souvisí Dronfest s podporou technic-
ky nadaných studentů?

Plzeň dlouhodobě podporuje technic-
ky nadané mladé lidi, vytváří příležitosti 
pro rozvoj jejich talentu a poskytuje jim 
pomoc v prvních krocích k jejich vlast-
nímu podnikání – a to skrze nejrůznější 
projekty. Součástí Dronfestu je tradičně 
vyhlášení doprovodných soutěží. Jednou 
z nich je DronApp. V rámci DronAppu 
vymýšlejí studenti projekty, které nalez-
nou využití v oblasti bezpilotního létání. 
Může jít například o aplikaci, konstrukční 
nebo inovační řešení, design atd. Naším 
cílem je, aby vyhlášením výsledků spolu-
práce se studenty neskončila, ale začala. 
Můžeme jim nabídnout zázemí, odborné 
poradenství a celou řadu dalších projektů, 
ve kterých mohou využít a zdokonalit své 
dosavadní znalosti. Plzeň má za cíl stát se 
centrem inovací, vývoje a výzkumu a budo-
vat zde obory s přidanou hodnotou, a tedy 
i pracovní místa s kvalitními podmínkami 
pro zaměstnance. A to bez technicky za-
měřených odborníků určitě nepůjde.

Pokračování na straně 2.

Zpravodaj města Plzně 

Prioritou jsou chodci 
Šumavská se uzavře pro automobily, hlavním důvodem je bezpečnost 

Plzeň zastaví průjezd osobních automobilů 
Šumavskou ulicí. Omezení se bude týkat 
úseku mezi budovou městského soudu 
a autobusovým terminálem. Důvodem je 
hlavně bezpečnost lidí, protože silnici pře-
cházejí davy a pohybují se mezi nádražními 
budovami a zastávkami městské hromadné 
dopravy. „Množství chodců na tomto mís-
tě je enormní, v některých časech se jedná 
o téměř souvislý proud chodců. Na místě 
vznikají rizikové situace, chodci nerespek-
tují skutečnost, že nemají přednost před 

vozidly,“ říká vedoucí Úseku koncepce 
a dopravního inženýrství Správy veřejné-
ho statku města Plzně Ondřej Vohradský. 
Zmíněnou částí projede denně šest tisíc aut.

Co se uzavře
Plzeň uzavře pouze část Šumavské ulice 
v úseku Nádražní a Vocelova, kde se nachá-
zejí zastávky městské hromadné dopravy a je 
zde problematické místo pro přecházení. Do 
uzavřeného úseku bude povolen vjezd auto-
busům, tedy městské hromadné dopravě, 

linkové osobní dopravě i soukromým do-
pravcům s ohledem na příjezd k autobusové-
mu terminálu a trolejbusům. S ohledem na 
budovu okresního soudu budou mít povolen 
vjezd také policisté a vězeňská služba. 

Náhradní trasa
Vozidla najíždějící z křižovatky s ulicí 

Sirková budou povinna odbočit do uli-
ce Nádražní, na jejímž konci je možné 
se otočit zpět nebo vyjet kolem hotelu 
Vienna House, kdysi Angelo, do ulice 

U Prazdroje. Zbylá část území „Ham- 
burku“ včetně autobusového terminálu 
bude přístupná z křižovatky U Prazdroje 
a Šumavská, výjezd zpět vede do této kři-
žovatky nebo na most nad nádražím. Re-
alizace vlastních opatření bude zname-
nat pouze úpravy dopravního značení, 
které jsou odhadnuty na 50 tisíc korun. 
Největší změny budou v navazujících 
křižovatkách na silnicích I. třídy Sirková 
a U Prazdroje, kde jsou na portálových 
velkoplošných značkách uvedeny směro-
vé cíle přes Šumavskou ulici. Opatření by 
měla být hotova do šesti měsíců.

Revitalizace
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně 

v loňském roce zpracoval studii revitaliza-
ce zmíněného prostoru, která už s omeze-
ním průjezdu osobních aut počítala. Zúžit 
by se měla silnice v Sirkové ulici, kde jsou 
zastávky tramvaje. V první etapě by se 
měly posunout blíž k nádraží. Výraznější 
zklidnění ulice je v plánu, až bude uvede-
ný do provozu takzvaný východní silniční 
okruh. Do té doby by měl být například 
zúžený prostor pro nástup do tramvají. 
„A chtěli bychom zúžit i jízdní pruhy, aby 
vzniklo místo pro plnohodnotný chodník, 
který povede až pod hotel Vienna Hou-
se,“ vysvětluje ředitelka Útvaru koncepce 
a rozvoje Irena Vostracká.     (red)
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Rozhovor  První červnový víkend bude ve znamení Dronfestu

Je Plzeň 
vaše ♥ 
město?

O svůj názor na život v Plzni, jak 
se jim město líbí, co by v něm bylo 
třeba zlepšit a o řadu dalších věcí se 
mohou obyvatelé krajské metropole 
podělit v dotazníku, který najdou na 
adrese www.plzen.eu.  

Dostávají tak jedinečnou příleži-
tost podílet se na rozvoji města. „Líbí 
se vám Plzeň taková, jaká je, nebo 
byste našli, co je zapotřebí vylepšit? 
Podělte se s námi o váš názor. Ne-
zabere vám to příliš času,“ říká Eva 
Velebná Brejchová z Útvaru kon-
cepce a rozvoje města Plzně, který 
krátký dotazník připravil.   (red)

Dron vystavený při loňském Dronfestu.                                                                         Foto: město Plzeň



Několik týdnů nebudou moci motoristé 
ani chodci používat Rooseveltův most, do-
prava bude omezena i v Tyršově ulici. Most-
ní konstrukce je totiž ve zhoršeném technic-
kém stavu a je nezbytná její oprava. 

Rooseveltův most se skládá ze tří částí, 
které mají rozdílné technické řešení. Smě-
rem od centra je to mimoúrovňové křížení 
s Tyršovou ulicí, dále estakáda nad ulicemi 
Truhlářská a Kamenická a nakonec most 
přes řeku Mži.

„Na celém mostě budou vyměněny 
všechny čtyři mostní závěry, na mostě přes 
Tyršovu ulici, estakádě a mostě přes Mži 
budou revitalizovány vnější železobetono-
vé římsy a části chodníků až po výplňový 
beton. Pokud to bude možné, zpětně se čás-
tečně použije kamenná pásková dlažba, po-
škozené díly dlažby budou vyměněny. Zá-
bradlí bude repasováno a ošetřeno novým 
protikorozním nátěrem,“ popisuje Martin 
Lukeš ze Správy veřejného statku města 
Plzně, která opravu zajišťuje.

Na mostě přes Tyršovu ulici se také očistí 
a otryskají nosné konstrukce i spodní stav-
ba tlakovou vodou. Následně se provede sa-
nace poškozených míst a ochranný a sjed-
nocující nátěr. U mostu přes Mži se vymění 
poškozené části kamenného obkladu, také 
bude otryskán tlakovou vodou a vypadané 
nebo poškozené spárování bude nahrazeno 

novým. Celá konstrukce získá nový ochran-
ný transparentní nátěr. Oprava čeká i od-
klánějící se schodiště spojující chodník na 
mostě a ulici Kamenická. 

„Technologie opravy schodiště bude 
zvolena na základě podrobného průzkumu 
provedeného při stavbě,“ uzavírá Martin 
Lukeš.    (an)

Rooseveltův most se uzavře
Mostní konstrukce je ve zhoršeném stavu a město ji nechává opravit
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Opravy chodníků na Rooseveltově mostě už začaly.                                                                    Foto: město Plzeň

David Hora se profesionální arboristice vě-
nuje přes 20 let. Zabývá se mimo jiné prová-
děním dendrologických průzkumů, dlou-
hodobou péčí o stromy či ochranou stromů 
při stavební činnosti. Pohovořil o zeleni ve 
městě včetně opatření v souvislosti s ochra-
nou stromů při plánované přestavbě Jirás-
kova náměstí. 

V souvislosti s plánovanými stavební-
mi zásahy na Jiráskově náměstí, které 
má včetně parku podstoupit kompletní 
obnovu, se už nyní chystají opatření na 
ochranu a zlepšení podmínek stromů. Je 
to běžný standard? 

Jak rád bych řekl, že jde o běžný stan-
dard, bohužel opak je pravdou. Přestože 
stromy chrání před poškozováním zákon 
a norma nám od 90. let říká, na co si dát 
pozor, ochrana stromů, zejména jejich pod-
zemních částí, je stále v plenkách. Když se 
stavba přibližuje ke stromu, potkávají se 
dva odlišné světy – technický a biologický. 
Právě proměnlivost biologického světa vy-
žaduje přítomnost odborníka od zahájení 
projektu až po jeho realizaci. Postup, kdy je 
odborník na stromy přizván k projektu již 
v počáteční fázi, je přitom spíše výjimkou. 
Má-li mít ochrana stromů šanci na úspěch, 
je to však nezbytné. Jsem rád, že tomu tak 
na Jiráskově náměstí je, a pevně věřím, že 

zásluhou všech zúčastněných se bude jed-
nat o vzorový postup řešení.   
Co je pro městskou zeleň největším pro-
blémem z hlediska udržení dlouhodobé 
prosperity stromů? 

Aby se stromy mohly dobře vyrovnávat 
se zvýšeným stresem z nedostatku vody, po-
třebují prokořenit co největší objem půdy. 
Obrazně řečeno „Čím větší je vaše sklenice, 
tím později dostanete žízeň“.  Dále je důle-
žité, abychom do této „sklenice“ vodu dob-
ře přivedli a umožnili jí  tam zůstat. Proto 
musí být stanoviště stromů pro vodu dobře 
propustné tak, aby se jí zachytilo co nejvíce, 
a to i při přívalovém dešti. Tak pomáháme 
stromům přežít a zároveň chráníme město 

před záplavami. Zmíněný princip je čas-
to v protikladu k současným podmínkám 
v okolí stromů, které tvoří zhutněné, málo 
propustné plochy nebo nepropustné po-
vrchy. Výzvou je hledání takových techno-
logií a principů řešení, při kterých stromu 
v kořenové zóně zajistíme vzduch a vodu, 
a zároveň nad touto prokořeněnou plochou 
chodíme po dlažbě nebo parkujeme. 
S tím, jak na nás stále intenzivněji dolé-
hají horka a sucha, jsme možná teprve 
schopni plně docenit funkci zeleně ve 
městech. Mění se podle vás v této souvis-
losti i přístup měst k péči o zeleň?

Jednoznačně se mění potřeba a naléha-
vost mít stromy a další zeleň ve městech pro 
zajištění jejich obyvatelnosti.  Změna přístu-
pu k zeleni je ze strany veřejnosti i ze strany 
vedení měst dlouhodobý proces.  Nejde jen 
o to vysázet nějaké stromy navíc. Ta očekáva-
ná změna je v kvalitě a velikosti stromů, které 
budou fungovat jako „klimatizační jednotky 
města“. Je potřeba změnit a upravit způsob, 
jak města odvodňujeme, jak pracujeme 
s infrastrukturou města a jak jsme ochotni 
ustoupit ve svých osobních zájmech ve pro-
spěch celku. Třeba vyměnit parkovací místo 
před svým domem za velký strom.    (red)

Rozhovor  Čím větší je vaše sklenice,  
tím později dostanete žízeň, říká David Hora

Plzeň brázdí 
nové trolejbusy

Na dvou nejfrekventovanějších trolej-
busových linkách 15 a 16 jezdí sedm 
nových kloubových trolejbusů. Mají 
atraktivní design nové generace, 18 me- 
trů a jsou velkokapacitní díky kloubo-
vému provedení. Plzeňské městské 
dopravní podniky je pořídily za více 
než 116 milionů korun. Jejich pořízení 
zapadá do konceptu města Smart City, 
který obyvatelům i návštěvníkům kraj-
ské metropole přináší chytrá a inovativ-
ní řešení pro zjednodušení a zpříjemně-
ní života.   (red)

Plzeň postaví 
lávku přes 
Rokycanskou
Bezbariérovou lávku pro pěší i cyklis-
ty přes frekventovanou Rokycanskou 
třídu nechá postavit za 14,4 milionu 
korun město. Stavba se nedotkne jízd-
ních pásů Rokycanské třídy. Půdorys-
né umístění lávky je v prodloužení ulic 
Sousedská a Rodinná, nezasahuje před 
domy. Rampy jsou vedeny rovnoběžně 
s Rokycanskou třídou. Je jimi zajištěn 
přístup na zastávky.   (red)

První červnový 
víkend ...
Pokračování ze strany 1.
Jaká je spolupráce se studenty?

Za nás určitě skvělá. Je hrozně pozi-
tivní sledovat jejich nadšení, hlavu pl-
nou nápadů a chuť pořád vymýšlet něco 
nového. Snažíme se, aby k nám studenti 
měli důvěru, aby věděli, že za námi mů-
žou s čímkoliv přijít. A doufám, že se to 
daří. Ale to už se spíš zeptejte jich, třeba 
zrovna Stepana Mocjaka (na snímku), 
který vyhrál minulý ročník DronAppu 
a letos jde do soutěže znovu.

Stepane, čemu 
se věnujete?

Studuji obor 
Informatika na 
Fakultě aplikova-
ných věd Západo-
české univerzity 
v Plzni. 

Proč jste se přihlásil do soutěže?
Chtěl jsem vyzkoušet své programá-

torské zkušenosti v praxi. Také si rád 
nastavuji laťku výš, než co si myslím, že 
zvládnu. A baví mě to. Loni jsem zvítězil 
s aplikací, která uměla základní ovládá-
ní dronu v režimu samostatného letu. 
S čím tedy soutěžíte letos?

S projektem na měření kvality ovzdu-
ší. Zjednodušeně se jedná o „krabičku“, 
která bude připevněná na dronu (může 
fungovat i mimo něj), přičemž bude 
získávat údaje o kvalitě ovzduší. Data 
se pak budou zobrazovat pomocí počí-
tačové aplikace. Například velká města 
by takto mohla změřit kvalitu ovzduší 
na různých úsecích a při případné smo-
gové situaci zjistit  viníka znečištění.
Je pro vás přínosné, že jste díky soutěži 
mezi lidmi, kteří pracují v inovacích?

Rozhodně. V prostředí dronů je ještě 
mnoho neprozkoumaných míst, celá 
tato oblast se má kam vyvíjet, vypadá to 
slibně. Vážím si toho, že takové soutěže 
vznikají.    (red)

 

Stromy na Jiráskově náměstí.                                                                                                Foto: Nadace Proměny

Nové trolejbusy.                        Foto: PMDP

Je tu bazénové období. Jak by měli lidé 
bazény napouštět, aby tím neohrozili kva-
litu vody u sebe i sousedů? „Rozhodně ne 
hadicí napojenou na kohoutek, protože 
vodovodní síť není konstruovaná na silné 
nárazové odběry,“ uvedla mluvčí Vodárny 
Plzeň Dana Veselá. 

Napouštění bazénů z vodovodu totiž 
může znamenat výrazné riziko zhoršení 
kvality vody z veřejného vodovodu v celém 
okolí. Vlivem nárazových změn hydraulic-

kých poměrů v potrubí dochází k uvolnění 
usazenin a následnému nepříjemnému 
zakalení vody. A to nejen přímo v místě od-
běru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. 

Z tohoto důvodu nabízí Vodárna Plzeň 
napouštění vody do bazénů autocisternou. 
Odběratel zaplatí vodné, poplatek za mani-
pulaci s cisternou (napuštění a vypuštění) 
a dopravu. Stočné mu účtováno nebude.

Menší zahradní bazén pojme obvykle 
kolem devíti metrů krychlových vody, 

větší bazény mívají objem cca od 24 do 
32 metrů krychlových. „Cisterna je vy-
tížená, jezdí každý den,“ poznamenal 
vedoucí provozu rozvodu vody Vodárny 
Plzeň Michal Kašpar s doporučením, aby 
si ji lidé objednávali asi měsíc dopředu. 
Při dojednávání termínu je nutné počítat 
s tím, že cisterny jsou určené pro řadu 
činností, z nichž například náhradní 
zásobování vodou v případě havárií má 
před ostatními přednost.  (red)

Do bazénů patří voda z cisterny, ne z kohoutku

David Hora.       Foto: archiv Davida Hory

Předpokládaný 
harmonogram 
omezení a uzavírek
 •   1. etapa – most zcela uzavřen pro 

veškerou dopravu mimo MHD 
– provoz veden po objízdné tra-
se – cca 7 týdnů od 13. května do  
30. června 

 •   2. etapa – most zcela uzavřen  
pro veškerou dopravu – provoz ve- 
den po objízdné trase – cca 8 týd-
nů od 1. července do 28. srpna

 •   částečná prostorová omezení na 
ulici Tyršova pod mostem – cca  
8 týdnů od 15. května do 15. červ-
na (první polovina), od 16. června 
do 16. července (druhá polovina) 
s uzavřením 1 jízdního pásu pod 
mostem a převedením do proti-
směru

 •   omezení a uzavírky chodníků  
do 30. června částečně, od 1. do 
15. července bude pro pěší úplná 
uzavírka mostu, od 15. červen- 
ce do 17. listopadu opět částečně

 •   uvedené termíny uzavírek se mo-
hou měnit dle postupu stavebních 
prací



Na Linku bezpečí se obrátí ročně zhruba 
osm tisíc dětí a mladistvých z Plzeňského 
kraje, 2,5 tisíce přímo z Plzně. Nejčastěji je 
trápí problémy v rodině, jako je například 
rozvod rodičů, vztahy ve škole a s vrstevní-
ky, pak následují osobní témata a psychické 
obtíže a dotazy ohledně sexuálního zrání. 
„Řešíme ale také problémy týkající se šika-
ny a kyberšikany, sebepoškozování, týrání 
či myšlenky na sebevraždu,“ upozorňuje 
Regina Jandová z Linky bezpečí, která po-
máhá už 25 let.

Konference
U příležitosti výročí se koná kampaň  

25 let Linky bezpečí. „Uskuteční se v prů-
běhu letoška v šesti krajích České republi-
ky, na jaře v Moravskoslezském, Olomouc-
kém a Plzeňském kraji. Na podzim pak 
v Jihomoravském, Libereckém a Ústec-
kém kraji. V krajských městech těchto kra-
jů se uskuteční odborná konference nazva-
ná  Dítě v krizi - praxe Linky bezpečí,“ říká 
ředitelka Linky bezpečí Soňa Petrášková. 
Dodává, že v Plzni se konference uskuteční  

23. května. Konference budou mít podo-
bu besed, respektive uvolněných diskusí, 
na nichž bude představena činnost linky 
a budou otevřena nejpalčivější témata 
vybraných regionů. Diskuse se zúčastní 
zástupci městské policie, krajské policie, 
zástupci Orgánu sociálně-právní ochra-
ny dětí, regionální média, zástupci škol 
z řad metodiků prevence a zástupci firem 
daných regionů. „Cílem je vytvoření sítě 
spolupracujících kontaktů a vnímání Lin-

ky bezpečí jako organizace, která zastře-
šuje první bezpečný nízkoprahový kontakt 
komplexní péče o děti a mladistvé do 26 let 
v krizových situacích ve spolupráci s regi-
onálními institucemi. V neposlední řadě 
také zajištění partnerských kontaktů pro 
zvýšení kapacity provozu Linky bezpečí 
a díky tomu snížení omezené dostupnosti 
Linky bezpečí. Nyní se – z kapacitních dů-
vodů – bohužel dvě ze tří dětí nedovolají,“ 
konstatuje Soňa Petrášková.

Jak linka funguje 
Dítě se nejdřív dovolá na ústřednu Lin-

ky bezpečí, kde se ho pracovníci zeptají, 
s jakým problémem volá, a pokud o tom 
chce víc mluvit, je přepojen na konzultanta. 
„Někdy dítě zavolá a jen mlčí, konzultant 
mu nabídne, aby si vzalo více času, a až se 
na to bude cítit, ať zavolá znovu. Ptá se na 
problém, co ho trápí, co by potřebovalo od 
nás. Aby si samo řeklo. Snažíme se hledat 
možnosti řešení, nabízíme mu nápady za 
nás. Bavíme se o tom, co si umí představit, 
co by zvládlo. Zrekapitulujeme, co udělá, až 
se rozloučíme. Nabídneme mu, že pokud by 
se mu nedařilo problém vyřešit, aby se na 
nás obrátilo znovu,“ popisuje činnost linky 
Regina Jandová. Pracovníci kontaktují, po-
kud je potřeba, další instituce, například  so-
ciálního pracovníka či azylové zařízení. „Za 
rok 2018 jsme intervenovali v rámci našich 
služeb ve prospěch dětí v 72 případech. Jed-
nalo se o intervence v rámci integrovaného 
záchranného systému, orgánů péče o rodi-
nu a dítě a toxikologického informačního 
střediska,“ uzavírá Regina Jandová.   (an)
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Město  
získalo dotaci 
na integraci
Projekt Odboru sociálních služeb 
MMP Podpora integrace cizin-
ců na lokální úrovni v roce 2019 
ministerstvo vnitra podpořilo ve 
100procentní výši. „Město díky 
tomuto projektu získalo 1 267 000 
korun na aktivity, které povedou 
k osvojení si znalosti českého jazy-
ka, zvyšování informovanosti a do-
vednosti cizinců v tématech, která 
se bezprostředně dotýkají jejich 
života v našem městě. Minister-
stvo vnímá v daném směru Plzeň 
jako spolehlivého partnera,“ uvádí 
vedoucí Odboru sociálních služeb 
MMP Alena Hynková. „Projekt 
opět cílí na kurzy českého jazyka, 
neboť jazyková bariéra je tou zá-
sadní v interakci cizinců a majorit-
ní společnosti, ať už u dospělých 
cizinců nebo jejich dětí. Hodláme 
zpracovat i informační brožuru pro 
cizince, po níž je zvýšená poptávka 
a která přinese informace ze všech 
oblastí veřejného života v Plzni 
v šesti jazykových mutacích,“ říká 
Tereza Šlajsová z odboru.  (red)

Senioři (opět) 
baví seniory

Desátý ročník celodenního festivalu 
elánu a vitality dříve narozených s ná-
zvem Senioři (opět) baví seniory se 
uskuteční  11. května v 10 hodin ve vel-
kém sále Měšťanské besedy.  „Představí 
se pěvecké sbory, kapely, sokolská vy-
stoupení, hudební a taneční čísla, mistři 
mluveného slova s přednesem klasiky 
i vlastních děl, ale i všichni vystavova-
telé, kteří své nadání, schopnosti a um 
zúročují ve stovkách hodin aktivní čin-
nosti. Ti všichni zasluhují naši pozor-
nost a uznání, jsou vzorem a inspirací, 
což je vidět na každém dalším ročníku 
festivalu, počet zájemců o vystoupení 
nebo prezentaci utěšeně roste,“ po-
chvaluje si Jarmila Srbková z pořádají-
cího odboru.   (red)

Stroj hubí 
plevel a čistí
Plzeň koupila  za 3,4 milionu ko-
run včetně DPH speciální stroj, 
který ekologicky, pouze horkou 
vodou, likviduje plevel, čistí mo-
biliář, graffiti i plakáty ze sloupů 
veřejného osvětlení.  Je  to další  
projekt, který realizuje město 
v rámci konceptu Smart City 
Plzeň, tedy chytrých řešení pro 
ekologičtější a příjemnější život 
občanů i návštěvníků.  (red)

Plzeň upraví 
parky  
Celkem 49 milionů korun investuje 
letos město do úpravy parků, odpočin-
kových a rekreačních míst. Bude pokra-
čovat v revitalizaci Lochotínského par-
ku, vybuduje cestu z Mikulášského 
náměstí směrem do Parku U Ježíška 
včetně jeho úpravy, obnoví nádrž v Čer-
veném Hrádku a upraví odpočinkové 
místo u Mže v Radčicích.     (red)

Linku bezpečí využije ročně  
osm tisíc dětí z Plzeňského kraje
Pomoc poskytuje už 25 let a výročí oslaví odbornými konferencemi

Teplá, zchlazená i zmražená jídla včetně 
dietních připraví pro uživatele měst-
ských terénních, ambulantních a poby-
tových sociálních služeb i pro „cizí stráv-
níky“ nová vývařovna Městského ústavu 
sociálních služeb města Plzně (MÚSS). 
„Má vzniknout jako novostavba na měst-
ském pozemku v lochotínském areálu 
Domova se zvláštním režimem Čtyřlístek 
v Kotíkovské ulici za zhruba 70 milio-
nů korun,“ říká ředitel MÚSS Vladimír 
Chuchler. 

V jakém stadiu je projekt?
Máme hotovou studii centrálního stra-

vovacího provozu a vyhrané výběrové řízení 
na projektovou dokumentaci. Vývařovna 
poslouží jako velkokapacitní zařízení, jež 
připraví jídlo nejen pro klienty městského 
ústavu, ale také pro osamělé seniory, kteří 
sice žijí ve svých domovech, ale nejsou si 
již schopni vařit. V jednotlivých městských 
obvodech by měly v budoucnu vzniknout 
výdejny jídel. 
Mají senioři o vývařovnu zájem?

Obrovský. Pořád se mě ptají, kdy už 
bude hotová. V současnosti totiž máme 
málo prostoru a můžeme vařit jen ome-
zený počet jídel. Provozujeme dvě kuchy-
ně. Z nich se vozí jídlo ve várnicích do 
sedmi zařízení. V každém je musí pracov-
níci naservírovat na talíř a roznést uži-
vatelům. Až bude vývařovna fungovat, 
obsloužíme až dva tisíce strávníků. Jídlo 
chceme i mrazit, mohou si jej tak zajistit 
k večeři nebo na více dnů. Podstatné je 
to, že zájemcům o tuto službu budeme 
moci předkládat jídla respektující stravo-
vací pravidla platná pro seniory, a navíc 
v rámci diety, kterou jim indikoval lékař.
Kolik druhů jídel by měla nabízet?

Denně by mohla nabízet tři až pět 
druhů jídel, včetně dietních.
Jaký by měl být nový systém?

Z centrální vývařovny by se jídlo mělo 
vézt v uzavřených krabičkách a díky vy-

hřívaným vozíkům zůstane až do předání 
uživateli teplé. To by městskému ústavu 
ušetřilo deset z dvaceti pracovníků, o kte-
ré je třeba kvůli zhoršujícímu se zdravot-
ního stavu uživatelů zvýšit počet zaměst-
nanců pobytových služeb MÚSS Plzeň. 
Jak nová vývařovna ve studii vypadá? 

Je navržena jako jednoduchý přízem-
ní hranol, který je orientován v ose sever 
– jih. Vzhledem ke svažitosti pozemku je 
v jižní části částečně doplněn podzem-
ním podlažím. Tvarově a barevně se stav-
ba snaží co nejméně rušit přilehlý park 
a budovy pro klienty sociálních služeb. 
Počítá se i se zelenou střechou, která 
přispívá k zadržování vody?

Ano, počítá se s ozeleněním střechy 
i takzvaným zeleným kabátem, který podle 
studie halí téměř celou budovu. Ta tak ne-
působí tolik rušivě při pohledu z okolních 
budov a parku. Konstrukce pro popínání 
rostlin sjednocuje všechny fasády, pouze 
na severovýchodním nároží je odhalena 
vnitřní vrstva budovy. Interiér bude čistě 
funkční, laděn do jednoduchých, pří-

rodních barev a materiálů zejména s dů-
razem na kvalitu a snadnou čistitelnost. 
Okolní plochy jsou zatravněny a doplně-
ny květinami, keři, stromky, aby celý are-
ál působil jako park.
Jaké výhody plynou ze zelené střechy 
a fasády?

Devizou je, že střecha zpomalí dešťo-
vé srážky a nehrozí zahlcení kanalizace 
rychlým odvodem vody jako v případě 
klasických střech. Zároveň je tato voda 
průchodem střechou filtrována a bude se 
jímat pro další využití, například pro zalé-
vání zeleně nebo splachování toalet. Tím 
se značně ušetří náklady za vodu. Dalším 
efektem je udržení příjemného prostředí 
v okolí budovy. Střecha neabsorbuje a ne-
vyzařuje tolik tepla jako plochá střecha 
s klasickou skladbou, a nepřispívá tedy 
k efektu městského tepelného ostrova, zá-
roveň odpařováním vody zvyšuje vlhkost 
a snižuje teplotu okolí.  Zemina navíc v létě 
zabraňuje přehřívání interiéru, v zimě 
potom chrání před promrzáním a kon-
denzací v konstrukci. Dalším pozitivním 

přínosem zelené střechy je útlum hluku, 
spotřeba CO2

 a produkce kyslíku přímo 
v městském prostředí.

Ozeleněná fasáda, kterou mají tvořit 
různé druhy popínavých rostlin, zame-
zí přehřívání fasády, a tím i vnitřních 
prostor během letních měsíců, v zimě 
potom ochrání stavbu před ochlazová-
ním proudícím větrem. A působí jako 
jednotící prvek, který vrací do prostoru 
zeleň, o kterou park výstavbou kuchyně 
přijde.
Zmínil jste, že budete potřebovat nové 
pracovníky. Které profese potřebujete 
v současnosti nejvíc?

V současnosti hledáme hlavně zdra-
votnické pracovníky se středoškolským, 
vyšším či vysokoškolským vzděláním, 
tedy všeobecné sestry, dětské sestry 
nebo praktické sestry. Nabízíme přitom 
nadprůměrný plat za práci bez přesča-
sů. Veškeré informace zájemci najdou 
na https://muss.plzen.eu/ nebo přímo 
u nás na Klatovské třídě na personálním 
oddělení.    (an)

Rozhovor  Nová vývařovna má 
mít zelenou střechu i zdi

DATUM
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ATELIER SOUKUP
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Studie nové vývařovny.                                                                                                                                                                                     Foto: Atelier Soukup OPL Švehla

Pomáhající

Pracovník Linky bezpečí poslouchá klienta.                                                                             Foto: Linka bezpečí
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Nová ubytovna a zázemí pro mladé ho-
kejisty z plzeňské hokejové akademie 
už vzniká u druhé ledové plochy zimní-
ho stadionu. „Zatím naši svěřenci bydlí 
v ubytovně dopravních podniků, až se 
dostaví nový objekt, budou mít všechno 
na jednom místě a my je budeme mít pod 
stálou kontrolou,“ pochvaluje si nový šéf 
mládeže HC Plzeň 1929 a bývalý hokejo-
vý šampion Jaroslav Špaček. 

Dodává, že bez pomoci města by nejen 
ubytovna, ale celá hokejová akademie, 
byly velmi těžko provozuschopné. Pokud 
se totiž mladí nadaní hokejisté do akade-
mie dostanou, klub se jim i díky podpoře 
města, postará o tréninky, výzbroj, vý-
stroj, jídlo i ubytování a dokonce o získá-
ní vzdělání.

„Studijní výsledky jsou předpokladem 
pro jejich setrvání v akademii. Pokud je 
nesplňují, jsou z ní vyřazeni, a to zna-
mená, že nesmějí na tréninky a všechno 
si musí platit sami. Několika našim svě-
řencům se to už stalo, ale většina si uvě-
domuje, že jim to za poctivé trénování 
a učení stojí. A pobytu v ní si velmi váží,“ 
upozorňuje Jaroslav Špaček. 

Pod hlavičkou akademie trénuje také 
jeho syn David. „Hraje už i za nároďák 
a mladší Jacob za Rokycany. Na oba 
jsem moc pyšný. A díky Davidovi, který 
je v hokejové akademii, vím, jak veliký je 
její přínos. Takže to mohu posoudit nejen 
jako manažer mládeže, ale hlavně jako 
táta. Pokud kluci, kteří jsou v akademii, 
věří svým trenérům, nejsou oni či jejich 
rodiče přehnaně ambiciózní, mají obrov-
skou šanci, že se dostanou hodně vyso-
ko,“ zdůrazňuje Jaroslav Špaček. 

Hokejová akademie je společným pro-
jektem města Plzně, Plzeňského kraje, 
hokejového klubu HC Plzeň 1929 a Čes-
kého svazu ledního hokeje. Spolupracu-
je s pěti středními školami v Plzeňském 
kraji, všichni trenéři posílají do škol roz-
pisy tréninků. 

Hokejové naděje mají k dispozici i stu-
dijní koordinátory. A pokud kvůli studij-
ním výsledkům z akademie „vypadnou“, 
mohou se do ní, pokud si výsledky zlepší, 
vrátit a využívat všech výhod, které z ní 
plynou. A až se dostaví nová ubytov-
na, budou mít ještě větší komfort než  
dosud.  

Třípodlažní stavba za zhruba 72 mi- 
lionu korun s DPH by měla být hotova 
příští rok na podzim. Pokoje vzniknou 
ve druhém a třetím podlaží, celkem 
tam bude dvacet dvoulůžkových pokojů 
s vlastním sociálním zázemím. Součástí 
bude tělocvična o rozměrech 10 x 25 me-
trů s výškou přes dvě podlaží, dále také 
technické a skladové prostory, objekt 
bude mít výtah, v přízemí pak zázemí pro 
druhou ledovou plochu, rolbovnu a velín 
hokejové haly. 

„Ve druhém patře vznikne pro potřeby 
hokejové akademie také fitness, ve tře-
tím pak zasedací místnost včetně zázemí 
s kuchyňkou a prádelna,“ říká Karolina 
Fric, vedoucí oddělení sportovišť Odboru 
správy infrastruktury Magistrátu města 
Plzně.

V současné době je podle Jaroslava 
Špačka v akademii zapojeno zhruba  
70 hráčů ve věku 14 až 20 let. „Docílili 
letos výborných výsledků, například do-
rost se ocitl těsně před branami finálové-
ho turnaje. A na dosavadních úspěších 
chceme stavět dál a vychovat si hráče pro 
A tým,“ uzavírá Jaroslav Špaček.    (an)

Jaroslav Špaček oceňuje akademii 
jako táta i šéf mládeže
Nová ubytovna a zázemí pro mladé hokejové naděje se už staví

  

Tituly získali 
Spěšná  
a Forejtek
Nejlepším plzeňským sportovcem roku 
2018 v kategorii staršího žactva se stala 
cyklistka Simona Spěšná, která získala 
v roce 2018 titul mistryně Evropy MTB 
XCO v kategorii jednotlivců a bronz ze 
štafety. Ovládla celkové pořadí Českého 
poháru horských kol i na silnici. V  do-
rostu se z vítězství radoval tenista Jonáš 
Forejtek, dorostenecký mistr Evropy ve 
dvouhře a velká naděje českého tenisu. 
Vyhlášení ankety připravila Nadace 
sportující mládeže.  (red)

Hřiště  
je opravené
Kompletně zrekonstruované hři-
ště pro pozemní hokej slouží v Li-
ticích. Náklady na rekonstrukci 
činily 16 milionů korun. Minis-
terstvo školství, mládeže a tělový-
chovy poskytlo 8,5 milionu korun, 
město 3,3 milionu korun a další 
finance dal Plzeňský kraj, Městský 
obvod Plzeň 6 – Litice, sponzoři, 
přátelé a členové klubu.   (red)

Přijedou špičky 
atletiky 
Největší atletický týmový mítink v Čes-
ké republice se všemi hvězdami české 
atletiky na startu se koná 18. května 
v Plzni. Atleti domácí AK ŠKODA Pl-
zeň mají stejně jako v minulosti medai-
lové ambice. „Stalo se milou tradicí, že 
jednou za rok zavítá kompletní česká 
špička na Atletický stadion města Plzně, 
který patří k nejmodernějším v republi-
ce,“ připomíná Michal Černý z AK Ško-
da Plzeň. Týmy posílí i zajímavá jména 
z řad cizinců a nebudou chybět napří-
klad olympijští účastníci nebo medailis-
té z mistrovství světa a Evropy. Atletická 
extraliga družstev otevře letní atletickou 
sezonu v České republice a bude patřit 
k prvním mítinkům, kde atleti budou 
moci plnit limity na mistrovství světa. 
Vstupenky na www.ticket-art.cz.  (an)

Závod vede 
okolo rotundy
Jarní závod seriálu běhů v příro-
dě Hannah Pilsen Trail se koná  
25. května v Letkově. „Delší tra-
tě účastníky zavedou k rotundě 
nad Starým Plzencem a k hradu 
Radyně,“ zve za organizátory Jiří 
Bouchal. Závodů se účastní kolem 
čtyř stovek běžců, od vytrvalců přes 
kondiční sportovce po nadšence. 
Vypsány jsou tratě od 10 kilomet-
rů, přes půlmaraton až po maraton 
a dětské odstupňované podle věku. 
Přihlášky na http://pilsentrail.cz/.  

 (an)

Aimtec bude  
v květnu 
Jedenáctý ročník sportovní akce pro 
veřejnost Aimtec Open Race se koná 
18. května v Doubravce u kostela 
sv. Jiří. Připraven je celodenní pro-
gram pro celou rodinu. Informace na  
www.AimtecOpenRace.cz.  (red)

„Bývala jsem poslední a strašně se bála 
z kopce,“ vzpomíná na začátky jízdy na 
kole dvaadvacetiletá Veronika Kubínová, 
která už nasbírala v orientačních závodech 
na horských kolech (MTBO) devět medailí 
na mistrovstvích světa juniorů a loni byla 
třetí v celkovém pořadí světového poháru 
MTBO. Další medaile si přivezla z Mistrov-
ství světa MTBO v Rakousku.  Přitom stačí 
studovat na Fakultě pedagogické Západo-
české univerzity v Plzni a je také členkou 
univerzitní stáje Western Stars, kterou pod-
pořilo město Plzeň. K tomu všemu běhá, 
běžkuje, plave a leze. Říká, že celý její život 
se točí kolem sportu, včetně studia.

Jaký obor studujete?
Tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví 

pro druhý stupeň základních škol. A přitom 
jsem původně chtěla studovat kartografii 
nebo geomatiku. Matematika a mapy to 
bylo na střední škole moje. Až těsně před 
podáváním přihlášek na vysoké školy jsem 
si uvědomila, že bych se chtěla věnovat více 
sportu a dětem. Podala jsem přihlášky na 
zdejší pedagogickou fakultu a na fakultu 
tělesné výchovy a sportu do Prahy. Nako-
nec jsem zvolila Plzeň, protože nejsem vel-
koměstská slečna. Pocházím z Karlových 
Varů a v Plzni a okolí mám kamarády, učite-
lé jsou tady vstřícní a líbí se mi tady. Trávila 
jsem tady na Ostende dovolené s rodinou 
a brázdili jsme na kolech okolní lesy. Prostě 
Plzeň je moje srdeční záležitost. 
Zůstanete po ukončení studia ve školství 
nebo se chcete živit sportem?

Tím se uživit je velmi komplikované. Chtě-
la bych zůstat ve škole a věnovat se sportovní 
tematice i spolupracovat s dětmi jako trenér.  
Ráda bych se třeba podílela na metodice ori-
entačních sportů. Koneckonců i téma mé ba-
kalářské práce je návrh cyklotras v okolí Plz-
ně pro rodiče s dětmi, včetně metodiky jízdy 
na kole. A zrovna téma cyklovýletů mě moc 
baví. Ale zatím jsem ve třetím ročníku a čeká 
mě ještě magisterské studium, takže teprve 
uvidím, čemu se budu věnovat.

Jak jste se vlastně k orientačním závo-
dům na kolech dostala?

Táta je nadšený orienťák a sám býval 
v reprezentaci, takže jsme s ním jezdily 
všechny, mamka, sestra i já. Jezdili jsme 
hlavně pro radost a orientační sporty byly 
v rámci mé přípravy na běžkařské závo-
dy. 
Běžky už jste „uložila“ do skříně?

Pořád je mám moc ráda a věnuji se zá-
vodně orientačnímu běhu na běžkách. Ale 
i rekreačně.  Letos jsme se sestrou dokonce 
vyrazily na 140kilometrový přechod na běž-
kách po Laponsku.
Ve dvou?

Ne, v šesti lidech, ale hrábli jsme si na 
dno asi všichni. Krize nastala hned dru-
hý den, kdy se sestra propadla do řeky, 
porouchaly se nám jedny boby a zmizela 
nám cesta. Museli jsme tak celé plány 
trochu pozměnit. V půlce výpravy jsme 
dokonce zažili i mrazy mínus čtyřicet 
stupňů. 

Co na to vaši?
Když jsme jim řekly, co chceme pod-

niknout, byli z toho „hotoví“. Strašně se 
o nás báli. Ale pro mě to byl skvělý zážitek  
a ozdravná kúra. Vřele doporučuji.
Zmínila jste, že jste jezdila pro radost, jak 
jste se ocitla v reprezentaci?

V roce 2011 mě oslovil trenér, zda 
bych nechtěla do reprezentace. Bylo mi  
14 a naši mi řekli, že jsem na to mladá, ale 
když chci, tak budiž. Pojala jsem to teh-
dy tak, že uvidím kus světa, a první dva 
roky to bylo hlavně o tom cestování. Pak 
se mě ale ujal skvělý trenér Honza Novák 
z mého mateřského oddílu TJ Slovan 
Karlovy Vary. Začala jsem systematicky 
trénovat, zjistila jsem, že mě to moc baví, 
a s tím se dostavily první výsledky, a od té 
doby se začalo dařit, že se mi tomu někdy 
ani nechce věřit.
Které úspěchy vás tak „nakoply“?

Řekla bych, že to byly dva zlomy. Když 
jsem poprvé v roce 2013 jela Mistrovství 

světa v Estonsku za juniory a získala 
jsem tam první medaili, bronz ve sprintu. 
Další nastal o rok později na Mistrovství 
světa v Polsku, kdy jsem vyhrála. To byly 
neskutečné emoce. 
A co si přejete po sportovní stránce 
letos?

Momentálně si plním svůj velký sen 
a snažím se více účastnit českého pohá-
ru v crosscountry na horských kolech, 
kde se zatím spíš rozkoukávám. Dále se 
chystám na přelomu července a srpna na 
Mistrovství světa dospělých v MTBO do 
Dánska a chtěla bych se pořád zlepšovat, 
ale po úspěších v předchozích závodech 
je to těžší. Takže uvidíme. Motivaci i pod-
poru rodiny, která je hrozně důležitá, 
mám. Snad se zlepším. Orienťák na kole 
mě pořád baví, i když se každý rok rozho-
duji, jestli budu pokračovat nebo ne.
Proč?

Protože vrcholovému sportu je nutné 
obětovat všechno včetně osobního ži-
vota. Vlastně jenom trénuji, jezdím na 
závody nebo se věnuji škole. Nemám 
pořádně čas ani na přátele, do Karlo-
vých Varů se moc nedostanu, a tak mám 
kamarády hlavně z přípravných kempů 
nebo závodů. Ale zase bych řekla, že mě 
sport hodně vyškolil pro život. Zejména 
v orienťáku se musím rozhodovat sama 
a za každou chybu se draze platí.     (an)

Rozhovor  Českou reprezentantku v MTBO 
ozdravil přechod Laponskem

Závodní disciplíny
Veroniky Kubínové 

•  Orientační závody na horských 
kolech

• Orientační závody na běžkách
• Crosscountry na horském kole
•  Trénuje a jezdí za TJ Slovan 

Karlovy Vary a MS Bike Academy 
Milana Spěšného, má podporu 
Českého svazu orientačních 
sportů

Veronika Kubínová při orientačních závodech.                                                        Foto: Rainer Burman

Jaroslav Špaček.          Foto: Filip Komorous



Letošní 75. výročí vylodění spojenců láká 
do Normandie stovky tisíc návštěvníků. 
Toho se rozhodl využít tým Slavností svo-
body a připravil propagační kampaň, která 
prezentuje oslavy 75. výročí osvobození 
Plzně americkou armádou v roce 2020. 

Prezentace Plzně po trase osvobození
V 16 muzeích a informačních centrech 

na trase z Normandie do Plzně instalovali 
reklamní stojany, které zvou na Slavnosti 
svobody do Plzně. Jsou ve francouzštině 
a angličtině. „S informacemi o našich slav-
nostech se tak seznámí statisíce  návštěvní-
ků muzeí na Utah Beach, Omaha Beach, 
městech Sainte-Mère-Église, Carentan, 
Arromanches a mnoha dalších lokalitách 
v Normandii, ale i v Lucemburku a Bel-
gii v místech připomínajících bitvu v Ar-
denách,“ říká vedoucí oboru prezentace 
a marketingu  Jana Komišová, která společ-
ně se svými kolegy položila květiny ke hrobu 
generála Pattona na americkém vojenském 
hřbitově v lucemburském Hammu. Spo-
lupráce s muzei a turistickými cíli Nor-
mandie, Belgie a Lucemburska je cenná, 
protože propojuje významná místa na trase 
postupu americké armády. „Spolupráce má 
také kladný dopad na mezinárodní vztahy 

našeho města,“ zdůrazňuje vedoucí. Zají-
mavým výstupem je i spolupráce s českým 
velvyslancem Petrem Kubernátem v Lu-
cemburku, který položí květiny k hrobu 
generála Pattona ve stejný čas, kdy v Plzni 
probíhá vzpomínkový akt u pomníku Díky, 
Ameriko! Plzeňských oslav se též účastní 
i starostové měst v Normandii. 

Pamětní deska
U příležitosti letošního výročí zahájení 

operací na západní frontě Plzeň připravuje 
umístění pamětní desky Československé 
samostatné obrněné brigády, která byla 

součástí britských vojsk v rámci spoje-
neckých armád a zasloužila se o obléhání 
města Dunquerque.  „Pro město ji  vytvořil 
umělecký ateliér Rudolfa Matějky z Plz-
ně a slavnostně ji odhalí zástupci města 
s velvyslancem České republiky ve Francii 
a starostou města Arromanches 7. června,“ 
sděluje Jana Komišová.

Z Normandie až do Plzně
Spolupráce mezi městy a Plzní začala 

už v roce 2009, pokračovala při oslavách 
70. výročí vylodění v roce 2014 a neustá-
le se  prohlubuje. „Všechna jednání byla 

vždy vstřícná, představitelé měst a orga-
nizátoři tamních oslav ochotně umožňují 
prezentaci Slavností svobody. „Kolegové 
z měst a muzeí na trase postupu americ-
ké armády, kteří do Plzně přijíždějí, ob-
divují například náš konvoj historických 
vozidel, tedy Konvoj svobody. Je svým 
rozsahem unikátní,“ připomíná koordi-
nátorka Slavností svobody Denisa Kry-
lová.

Spolupráce s Plzní si v cizině považují
O tom, jak si spolupráce s Plzní staros-

tové a organizátoři považují, svědčí, že 
i muzea po trase osvobození s miliony ná-
vštěvníků ročně měla o informační panely 
z Plzně zájem. Váží si též turistů z České 
republiky, kterých je značný počet . O pro-
pagační cestě týmu Slavností svobody vyšel 
také článek v La Presse de la Manche s ti-
tulkem Most až do Plzně, který mimo jiné 
uvedl, že Češi nikdy na své skutečné osvo-
boditele nezapomněli a připomínali si je po 
celou dobu trvání komunistického režimu. 
Práce a péče o osobní kontakty se městu vy-
plácejí. Díky tomu má nejlevnější a nejúčin-
nější formu kampaně na Slavnosti svobody 
přímo v místech, která ročně navštíví milio-
ny turistů.   (an)

Festival 
otevře areály
Komentované prohlídky, exkurze 
do výroby, jízdy historických vo-
zidel, parní lokomotivy, hornický 
skanzen i bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu nabídne 
o víkendu 14. až 16. června první 
ročník festivalu Industry Open. 
„Návštěvníkům umožní podívat 
se i na místa, kam se běžně ne-
dostanou, a dozvědět se zajíma-
vosti z výroby, provozu i historie 
některých plzeňských podniků,“ 
vysvětluje za organizátory Zuzana 
Koubíková, ředitelka organizace 
Plzeň – TURISMUS. K festiva-
lu se oslavami svého 120. výročí 
připojí plzeňské dopravní podni-
ky a řada dalších firem. Industry 
Open je společný projekt města 
Plzně a Plzeňského kraje. Je při-
praven bohatý doprovodný pro-
gram v celém regionu. „Do festi-
valu se zapojí například Centrum 
Caolinum v Nevřeni i hornický 
skanzen ve Stříbře. Chystáme ko-
mentované vyjížďky historickým 
autobusem po kraji,“ doplňuje 
Alena Svobodová z Krajského 
úřadu Plzeňského kraje.  Více in-
formací k programu najdete na  
www.industryopen.cz   (red)

Město darovalo 
počítače Keni

Několik desítek počítačů a dalších 
komponentů darovala Plzeň do africké 
Keni. Funkční použitá technika, kterou 
město už vyřadilo, slouží v komunitním 
centru Ostrov Naděje na Rusinga Is-
land, kde se obecně prospěšná společ-
nost Centrum Narovinu stará o 500 dě- 
tí a studentů z velmi chudých poměrů. 
Díky zaslané technice mohla v místě 
vzniknout zcela nová učebna.  (red)

Školní jídelna 
má moderní  
podobu 

Nový design navržený Andreou 
Opatrnou má 10. školní jídelna na 
Borech (na snímku), kde se vaří 
každý den obědy pro 548 strávníků 
z plzeňských mateřských a základ-
ních škol. Prostory jsou zrekon-
struovány kompletně. V loňském 
školním roce opravila část jídelny 
pro žáky, kde pro ně vytvořila i rela-
xační část. Letos v březnu otevřela 
kompletně zrekonstruované Bistro 
Desítka pro veřejnost, které pro-
vozuje v rámci své doplňkové čin-
nosti. Bistro, opravené za 750 tisíc 
korun bez DPH, nabízí obědy pro 
veřejnost každý všední den, v brz-
ké budoucnosti bude své služby 
rozšiřovat o snídaně a další občer- 
stvení.  (red)

Plzeňské Slavnosti svobody  
patří mezi největší v Evropě
Zástupci města propagovali v Normandii plzeňské oslavy už na příští rok

Bez farmářských trhů si už řada obyvatel 
Plzně nedokáže představit sobotní dopole-
dne. Nakupují na nich čerstvou zeleninu, 
bylinky, rozmanité potraviny, a když svítí 
sluníčko, neodolají posezení u šálku kávy 
s domácím pečivem. O tom, jak se poslední 
léta změnily, hovořil koordinátor a „motor“ 
Plzeňských farmářských trhů Tomáš Popp 
ze sdružení Envic.

Kam se tedy farmářské trhy od svých po-
čátků posunuly?

Začínali jsme s 15 stánky v roce 2010 
v Mlýnské strouze. Plzeňské farmářské trhy 
jsme pořádali jednou za 14 dní. Letos je 
sdružení Envic pořádá už desátou sezonu. 
Na náměstí Republiky se každou sobotu 
sejde zhruba 50 prodejců, farmářů, pekařů, 
uzenářů… Trhy tedy hodně narostly. Nejen 

co do kvantity, ale i do kvality. Dbáme na to, 
aby prodávali své výrobky ti, co je skutečně 
vyrábějí. Odhaduji, že na každé trhy při-
jde zhruba tři až čtyři tisíce milovníků 
fajnového jídla.
Jak dlouho se trhy zabýváte?

Mám je na starost od roku 2010, ale 
už dva roky před tím jsme pořádali Bio-
dožínky. Ty byly vlastně předchůdci far-
mářských trhů. Jednalo se o jednodenní 
event. Zájem byl ohromný, proto jsme 
se rozhodli na podzim 2009 požádat Na-
dační fond Zelený poklad o příspěvek na 
zakoupení stánků a obecně na projekt 
propagující lokální sezonní jídlo. Tím 
vlastně začaly Plzeňské farmářské trhy. 
Zpočátku jsme bojovali s Prahou, kam 
většina farmářů jezdila své zboží prodá-
vat. Postupně se Plzeňské farmářské trhy 
staly fenoménem i mezi farmáři a s Pra-
hou nebojujeme, v Plzni jsou naopak vyš-
ší tržby a podle hlasů prodejců i milejší 
nakupující. Plzeňské farmářské trhy jsou 
zřejmě nejlepší v celé České republice, 
alespoň podle MF Dnes, která je v roce 
2011 vyhlásila jako ty vůbec nejlepší 
v České republice.

O co mají nakupující největší zájem?
Největší zájem je o zeleninu, mléčné 

výrobky, uzeniny, maso, pečivo. Následují 
lahůdky, jako jsou marmelády, čerstvé i su-
šené těstoviny nebo ryby. Na trhu máme 
skutečně všechno a ve skvělé kvalitě, čers-
tvosti, sezonnosti.
Mohou se letos lidé těšit na novinky?

Novinkou budou trhy 7. září na farmě 
Moulisových v Milínově u Nezvěstic. Bude 
to oslava venkova a zároveň Dožínek Plzeň-
ského kraje. Trhy tak v tento den nebudou na 
náměstí Republiky, ale právě na farmě.
Pomáháte i s realizací trhů v DEPO2015 
nebo na jiných místech Plzně?

Kdo od nás chce radu nebo pomoc, to- 
mu pomůžeme. S DEPO2015 spolupracu-
jeme a jde nám to společně dobře.    (an)

Rozhovor  Na každé trhy přijdou až čtyři 
tisíce milovníků fajnového jídla
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Termíny trhů 
Trhy jsou každou sobotu s výjimnou 
4. května, kdy se konají Slavnosti svo-
body, 8. června, kdy se uskuteční His-
torický víkend a 7. září budou  trhy na 
farmě Moulisových. 

Klíče od nového vyprošťovacího automo-
bilu převzalo vedení Hasičského záchran-
ného sboru Plzeňského kraje. Na pořízení 
vozidla značky Scania s hydraulickým na-
kládacím jeřábem za více než 15 milionů 
korun, které je schopné nadzvednout a po-
sunout například i vůz tramvaje, přispěla 
Plzeň 2,2 milionu korun. „Automobil dis-
ponuje špičkovými parametry, které jsou 
nesrovnatelné s tím, co jsme měli předtím. 

Očekávám lepší a rychlejší činnost jed-
notek v případě vyprošťování vozidel, při 
dopravních nehodách, při různých tech-
nických zásazích,“ uvádí František Pavlas, 
ředitel Hasičského záchranného sboru Pl-
zeňského kraje. Automobil dokáže pomocí 
hydraulického nakládacího jeřábu naložit 
či zvednout a přemístit vůz nacházející se 
až 20 metrů od něj. Má také mnohem sil-
nější a výkonnější lanové navijáky, než byly 

na původním vozidle z roku 2002. Dokáže 
přitáhnout až 40 tun. To pomůže například 
při vyprošťování kamionů. Vozidlo má 
i takzvané brýle, tedy zařízení, na němž je 
možné odtáhnout nepojízdná vozidla do 
hmotnosti až 16,5 tuny. Podle Pavla Musi-
la, ředitele územního odboru Plzeň, vozi-
dlo bude k dispozici pro celý Plzeňský kraj 
a v případě potřeby těžkého vyprošťovací-
ho vozidla i v jiném kraji.    (red)

Hasičům pomůže nový vyprošťovací vůz

Farmářské trhy začaly.                                                                                                             Foto: Martin Pecuch

Zástupci města položili květiny u hrobu generála Pattona. Na snímku Milan Jíša, kurátor pl-

zeňského Muzea generála Pattona.                                                                                            Foto: OPM MMP



Folklorní 
soubory 
roztančí 
Plzeň
Mezinárodní folklorní festival 
CIOFF® Plzeň se letos uskuteč-
ní v krajské metropoli ve dnech 
5. až 9. června.  Bude to už  
23. ročník této oblíbené akce. 
Informace zájemci naleznou na  
webu festivalu www.mffplzen.eu 
a na facebookových stránkách  
www.facebook.com/mffplzen. 
Každým rokem se ho účastní 
zhruba dvacítka dospělých i dět-
ských folklorních souborů z celé 
České republiky a zahraničí 
včetně hostů ze zámoří. Jednot-
livé festivalové pořady se konají 
v historickém centru města na 
scéně U Branky ve Smetanových 
sadech, část programu se ode-
hrává i v obcích v blízkém okolí 
Plzně. Organizátorem festivalu je 
Plzeňská folklorní scéna ve spo-
lupráci se Souborem písní a tan-
ců Jiskra z Plzně. Partnery jsou 
město Plzeň, Plzeňský kraj a další 
 instituce.   (an)

Plzeňské  
dvorky se blíží

Už počtvrté se uskuteční Plzeňské dvor-
ky. Tentokrát v sobotu 18. května od 
10 do 18 hodin. Nadace 700 let města 
Plzně zve na více či méně známá místa 
Plzně. „Zpřístupněno bude 19 dvorků, 
12 jich bude přímo v centru města, na 
ostatní se zájemci vypraví o něco dál. 
Velkým lákadlem bude možnost projít 
tři dvorky plzeňské radnice a objevit 
pro někoho možná neznámou mož-
nost dostat se na ně z Dominikánské 
ulice či z Galerie města Plzně. Zavítat 
budou moci návštěvníci i ke Staré sy-
nagoze či do dvorků na Americké nebo 
Klatovské třídě,“ říká Alena Kozáková 
z pořádající nadace. „Některé dvorky 
budou i s doprovodným programem. 
Opět přijede duo ŠáMOLL a ŠunDUR, 
bude možné si prohlédnout model měs-
ta ve Schované kavárně ve Zbrojnické 
6, kde bude připravena odpovídat na 
zvídavé dotazy  oblíbená plzeňská archi-
tektka Anna Hostičková. Pro akčnější 
návštěvníky je opět přichystána měst-
ská hra Zažijte dvorky jinak,“ doplňuje 
Alena Kozáková. Všechny dvorky jsou 
volně přístupné, budou ale i komen-
tované prohlídky. Informace jsou na  
www.plzenskedvorky.cz.   (red)

Takový je můj 
svět
Takový je můj svět se jmenuje 
výstava autisty Pavla Sofrona, 
který je v péči zařízení Jitřenka 
Městského ústavu sociálních slu-
žeb v Plzni. „Malování mi přináší 
pohodu, pomáhá mi vyrovnat se 
s emocemi,“ říká umělec, jehož 
první výstava se koná v prostorách 
ÚMO na Doubravce do 30. květ- 
na.  (red)

Jéčko a Basta 
fidli pomohou
Projekt Díky dětem 2019 je v plném 
proudu. Na jeho konto bude pouká-
zán i výtěžek z koncertu Jéčko a Basta 
fidli dětem, který se uskuteční v pon-
dělí 20. května v 18 hodin ve Staré 
synagoze v Plzni. Už od 17 hodin se 
na dvorku před synagogou uskuteč-
ní doprovodný program. Jéčko se do 
projektu zapojilo již koncertem v pro-
sinci 2018 a část z výtěžku jeho členové 
věnovali na zakoupení naslouchadel 
pro Sabinu Kokiovou z Dětského 
domova Domino. Vše o projektu na  
www.dikydetem.cz.   (red)
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Plzeňská filhar-
monie slaví letos 
sté výročí svého 
založení. Za tu 
dobu se vypra-
covala ve špič-
kové hudební tě-
leso. V jeho čele 
stojí ředitelka 
Lenka Kavalová 

(na snímku), která sbírala zkušenosti i ve 
Spojených státech amerických. 

Co filharmonie sobě i divákům nadělí?
Letos si připomínáme 100 let od založení 

Symfonického orchestru Osvětového sva-
zu, jakéhosi předchůdce Plzeňské filhar-
monie. Oslavy chystáme v příští sezoně 
2019/2020, kdy přineseme několik změn 
a novinek. Věříme, že se posluchačům naše 
nová koncertní a kulturní nabídka bude 
líbit. Největší změnou je, že zanikají abo-
nentní řady A, B, C i D, takže nemůžeme 
držet našim současným předplatitelům 
jejich dosavadní místa. Všechny informa-
ce o předprodeji abonentek a vstupenek, 
ale brzy zveřejníme. Bude dostatek času se 
s novou nabídkou seznámit a vybrat si z ní. 
Naši abonenti zkrátka rozhodně nepřijdou. 
Jaká tedy bude?

Pro milovníky klasické hudby přinášíme 
nové abonentní řady Diamant a Platina, 
každá z nich je originální a nabízí skutečné 
skvosty. Pro příznivce jiných žánrů je urče-
na řada Crossover a dětem řada Duha. Pro 
ně otevíráme dětský klub Filharmoníček, 
v němž umět hrát na hudební nástroj není 
vůbec podmínkou. Připravené jsou sou-
těže, různá setkání v zákulisí filharmonie 
a mnoho dalších zážitků. Nadaným dě-
tem ze základních uměleckých škol Plzně 
a Plzeňského kraje a studentům plzeňské 
konzervatoře je určen projekt Muzikantská 
naděje. V rámci něj si budou moci zahrát 
s filharmoniky. Novinkou je zpřístupnění 
vybraných generálních zkoušek pro gym-
názia a střední školy. Historii si pak budeme 
moci připomenout v rámci tematických 

výstav, které budou instalovány nejprve ve 
Valdštejnské zahradě v Praze a poté v Plzni.
V roce 1934 měl soubor zhruba 70 hu-
debníků a odehrál ročně pět až osm kon-
certů. Kolik hudebníků má nyní a kolik 
koncertů ročně odehraje?

Historie působení symfonického or-
chestru v Plzni sahá hluboko do 19. století, 
a tak je třeba zmínit, že mezi důležité histo-
rické mezníky patří roky 1865, 1882, 1919, 
1934, 1946 a 1998. Filharmonie odehraje 
více než 80 koncertů ročně a také se ve velké 
míře věnuje nahrávací činnosti. V současné 
době se ale potýkáme s problémem nedo-
statečného počtu hráčů. Jsme v situaci, kdy 
musíme najímat externí hudebníky.
Soubor dosáhl mezinárodního věhlasu. 
Kam letos vyrazíte a s jakým programem?

Vystupujeme ve velkých evropských sá-
lech a na festivalech, kde nabízíme klasické 
programy, ale i crossoverové projekty. Naší 
silnou stránkou je, že umíme velmi dobře 
zahrát filmovou hudbu, což o sobě nemů-
že říci každý symfonický orchestr. Uznání 
jsme dostali od samotného Howarda Sho-

ra, který je za filmovou hudbu několikaná-
sobným držitelem Oskarů, Zlatých glóbů 
a cen Grammy. On si sám určuje, které 
orchestry na světě mohou jeho hudbu hrát, 
a my mezi ně patříme. S klasickými i filmo-
vými projekty zavítáme na nejrůznější místa 
– Elbenwald festival, Brunnenhof a Gasteig 
Mnichov, Alte Oper a Festhalle Frankfurt, 
Meistersingerhalle Nürnberg, Barclaycard
-Arena Hamburg, Stadthalle Vídeň, Kultur-
palast Drážďany, Arény Lipsko a Kolín nad 
Rýnem i na další festivaly. Také chystáme 
natáčení CD s díly Vítězslava Nováka pro 
zahraniční nahrávací společnost. Myslím, 
že město i kraj na nás mohou být pyšní.
Hovoří se o tom, že si hudebníci mnoh-
dy musí přivydělávat, aby uživili rodiny. 
Jak se vám daří udržet je ve filharmonii 
a motivovat k výsledkům, které přinášejí 
vyprodané sály u nás i v zahraničí?

My jako obecně prospěšná společnost, 
ani s tak vysokým vykazovaným procentem 
soběstačnosti, nedokážeme našim hráčům 
dorovnat platy na tabulkovou úroveň, kte-
rá je běžná v jiných orchestrech. Jednáme 

s panem primátorem i panem hejtmanem, 
jak tuto situaci vyřešit. Všichni si závažnost 
situace uvědomujeme a já věřím, že ji vyře-
šit dokážeme.
Nač se v rámci oslav těšíte vy osobně?

Na Plzeňské dny v Senátu 22. června ve 
Valdštejnské zahradě v Praze, kdy je celý 
den věnován projektu Plzeňská filharmonie 
– 100. Vystoupí komorní orchestr Plzeňské 
filharmonie, zahrajeme dětský pořad To 
byste nevěřila, co má mistr nejraději a celá 
filharmonie den v Senátu zakončí slav-
nostním koncertem, jako sólista vystoupí 
náš koncertní mistr Michal Sedláček. Di-
rigovat bude Chuhei Iwasaki, který se od 
příští sezony stane naším stálým hostujícím 
dirigentem. Moc se těším i na slavnostní 
koncert, který se koná 26. září v 19 hodin 
v Měšťanské besedě. Téměř po dvaceti 
letech v Plzni zazní velkolepé vokálně-in-
strumentální dílo Ludwiga van Beethovena 
Missa solemnis. Obtížného sborového par-
tu se ujme Slovenský filharmonický sbor se 
sbormistrem Jozefem Chabroněm.    (an)

Rozhovor  Filharmonii ocenil držitel 
Oskarů, Zlatých glóbů a cen Grammy

V DEPO2015 bude česko-bavorské setkání

Čtyři dny oslav s rozmanitým programem 
od dechovky po rock, biergarten, bavorské 
pivo a chutné lahůdky, ale i den věnova-
ný dětem. To vše slibuje TREFFPUNKT 
v plzeňské Kreativní zóně DEPO2015 od  
16. do 19. května. „Představíme to nejlep-
ší, co během tříletého projektu mezi Plzní 

a Regensburgem vzniklo. Užijte si pravé 
bavorské veselí! Vstup je díky financování 
z EU – Cíl EÚS 2014-2020 zdarma,“ zve 
manažer projektu Jindřich Jindřich. Za-
čátek je ve čtvrtek 16. května, kdy se v 16 
h otevře pivní zahrádka, od 17 hodin s ži-
vou muzikou. V 18 hodin vystoupí na vý-

stavě Za barokem skupina Capella Safra. 
V pátek mohou lidé přicházet od 16 hodin, 
v průběhu odpoledne zazní dechovka, folk, 
blues i jazz a večer zakončí DJ párty. Na vý-
stavě Za barokem se odehraje koncert ba-
vorského souboru La Sfera. V sobotu začí-
ná program už dopoledne, a to od podlahy 
s dechovkami Plzeňská 12° a Deuerlinger 
Blasmusiker. Následuje rock’n’rollový ve-
čer s The Brassbound Rockets a cover hity 
v podání plzeňských Celebration. Odpole-
dne a večer bude menší sál v Klempírně pa-
třit swingu se dvěma tanečními workshopy 
a o gypsy-jazzovou tančírnu i jam-session 
se postarají plzeňští Djangobells a regens-
burští Letche Due. Nedělní den bude tra-
dičně patřit rodinám, které se mohou těšit 
na loutkové divadlo, workshop bubnování 
nebo ukázky jazykové animace. Více na 
www.treffpunkt.cz.     (mr) 

Tak se bavili návštěvníci loňského Treffpunktu.                                                             Foto: DEPO2015

Petr Nouzovský s Plzeňskou filharmonií v Měšťanské besedě.                                                                                                                          Foto: Plzeňská filharmonie

Poslední květnový víkend opanuje Evropský den sousedů
S festivalem poznáte lépe sousedy i okolí 
vašeho domova. Koná se 25. a 26. května. 
Zájemci mohou vyrazit na Lochotín do 
Kaznějovské ulice, na Boleveckou náves, do 
centra Evangelické církve metodistické, uli-
ce Karoliny Světlé, na Husovo náměstí i do 
Lhoty. Sadový okruh v centru Plzně oživí  
Das Fest Česko-německého fondu budouc-

nosti. Sobotní večer patří jako vždy soused-
ským večeřím. A poslední květnová neděle 
zve na komentované procházky po městě 
spolku Skrytá Plzeň. Malí i velcí mohou po-
znat historii a současnost Plzeňského roz-
hlasu s Pavlem Boudou, předhusitskou 
Plzeň s Filipem Kaslem, uzavřený areál 
Světovaru s Miroslavem Antonem nebo si 

prohlédnout historickou tramvaj v depu 
dopravních podniků při procházce Ze Svě-
tovaru na Homolku. Petr Klíma zase sezná-
mí s architekturou Východního předměstí  
a objevit lze i Bezovku s Václavem Ciná-
drem. Kompletní program, podmínky při-
hlášení k večeřím i trasy procházek jsou na  
www.evropskydensousedu.cz.  (red)

Bezručova ulice.    Foto: Jiří Zahradník

Noc v archivu 
ukáže archiválie
Na počest 150. výročí svého založení a zá-
roveň jako příspěvek k Mezinárodnímu dni 
archivů se Archiv města Plzně připojí k pl-
zeňské Muzejní noci, která se koná 31. květ-
na. Ve svých prostorách představí od 17 do  
22 hodin veřejnosti některé své archiválie 
týkající se především „devítkových“ roků 
v naší historii. Vstup je zdarma.   (red)



Historický 
víkend zaplní 
centrum

V dobách Rudolfa II. se ocitne Plzeň od 
7. do 9. června. Koná se opět Historický 
víkend aneb strašidla a mumraje plzeň-
ské. Po tři dny ožije historické centrum 
a sadový okruh pestrým programem. 
„Na náměstí Republiky budou pro ná-
vštěvníky připraveny hned dvě scény, 
v Proluce tradiční interaktivní dětská 
scéna a další scéna bude i v Mlýnské 
strouze,“ říká režisér akce Petr Merx- 
bauer ze spolku Plzeňští. „Program se 
bude točit nejen okolo Rudolfa II., který 
svou návštěvou pozdvihl Plzeň na úro-
veň hlavního města Evropy, ale hlavně 
kolem městského znaku. K němu pa-
tří i anděl a stejný je i název pátečního 
a sobotního večerního pořadu – Anděl, 
který pro tento rok připravila skupina 
Lorika, jež v letošním roce slaví 25 let 
od svého založení a s Historickým ví-
kendem je spojena od jeho počátku. 
Také Historický víkend letos slaví své 
čtvrtstoletí,“ říká Alena Kozáková z po-
řádající Nadace 700 let města Plzně. 
„Těšíme se, jako každoročně, v sobotu 
na všechna strašidla a pohádkové by-
tosti. Především pak na jejich večerní 
rej a tradiční Vejšlap. Ty nejzajímavější 
masky se mohou těšit na krásné ceny,“ 
říká principál plzeňských strašidel Zde-
něk Zajíček. Dodává, že v sobotu a v ne-
děli pak bude opět připravena oblíbená 
Pohádková cesta.     (red)

Zcela výjimečný anglický muzikál Billy 
Elliot uvádí v české premiéře Divadlo Jose-
fa Kajetána Tyla v Plzni. Na Nové scéně se 
odehrává příběh jedenáctiletého chlapce 
Billyho, který touží uplatnit svůj neobyčejný 
taneční talent. Tvůrci muzikálu Elton John 
a Lee Hall se inspirovali stejnojmenným 
filmovým dramatem odehrávajícím se ve 
Velké Británii během stávky tamních horní-
ků v malém pobřežním městečku v severní 
Anglii okolo roku 1984. „Zařadili jsme se ke 
zhruba dvacítce divadel v Evropě, kterým se 
podařilo tento náročný titul uvést na reper-
toár,“ usmívá se Pavel Bár, dramaturg mu-
zikálu, který měl na starosti získání licence 
k tomuto dílu.

Odkud se vzal nápad inscenovat tento 
světově proslulý muzikál založený na dět-
ských hercích?

Zhruba před dvěma lety jsme si Lumírem 
Olšovským uvědomili, že v Muzikálovém 
studiu DJKT pro děti je kromě jiných talentů 
Miloslav Frýdl, s nímž Lumír spolupracoval 
již dříve, který je velmi šikovný a roli Billyho 
Elliota by mohl zvládnout. A tehdy jsme se 
rozhodli, že zkusíme požádat o licenci.
 Jak dlouho trvalo získání licence?

Zhruba rok a půl, nebylo to vůbec jedno-
duché. Významně nám pomohl náš dlou-
holetý spolupracovník, textař, libretista  
a producent Michael Prostějovský, který je 
mimo jiné autorem českých libret muzikálů 
Jesus Christ Superstar a Evita a má výborné 
kontakty na londýnské licenční agentury.  
V plzeňské inscenaci se ostatně posléze 
podílel i na českém textu. Společně jsme 
se spojili s největší agenturou MTI Europe, 
která spravuje licence na nejvýznamnější 
muzikály, a začal kolotoč jednání.

Co všechno jste museli udělat, abyste li-
cenci obdrželi?

Agentura si prověřuje všechno velice 
podrobně, než o udělení licence rozhodne.  
Například jsme museli doložit, co jsme za 
divadlo, jaké inscenace jsme už vytvořili, 
jaké na ně byly odborné i divácké ohlasy 
nebo jaký tým bude muzikál Billy Elliot 
inscenovat. Posléze jsme museli poslat ke 
schválení český překlad muzikálu, návrhy 
scény a kostýmů, obsazení a řadu dalších 
věcí. Agentuře jsme museli zaslat i nahráv-
ky všech představitelů. 
Jak jste je vybírali?

Nejdříve se konal konkurz na dětské role, 
pak na dospělé.  Když jsme představitele 
vybrali, každého jsme museli natočit, aby 
agentura posoudila, jak zpívá, a k tomu 
jsme ke každému doložili jeho umělecký 
životopis. 
Je takové martyrium obvyklé?

U obdobných „top titulů“ je to naprosto 
běžné. Zástupce agentury přijede i na naši 

premiéru, ve smlouvě mají ustanoveno, že 
se mohou zúčastňovat i zkoušek nebo dora-
zit na jakékoli jiné představení Billyho Ellio-
ta, jen musí dát vědět dva dny předem. Jsem 
rád, že všechno klaplo a naše divadlo může 
tento výjimečný muzikál uvádět. 
V čem je vlastně tak výjimečný?

V divadelním světě má minimálně ta-
kovou pověst jako například muzikály 
Bídníci nebo Fantom opery. Jeho hlavní 
výjimečnost je kromě vynikající hudby 
a emotivně silného příběhu v tom, že  
v hlavních rolích účinkují děti. A navíc 
se ho mnoha divadlům v celé Evropě,  
a to i nepoměrně větším, než je Divadlo  
J. K. Tyla, dosud nepodařilo uvést. Vždyť 
u nás v Plzni je premiéra dříve než v ce-
lém Německu nebo Rakousku.
Je na vás vidět, že muzikálem žijete. Jak 
jste se k němu dostal?

Okouzlil mne už dávno. Po absolvování 
gymnázia v Třebíči jsem studoval polito-
logii na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy v Praze a zároveň divadelní vědu na 
Filozofické fakultě na téže univerzitě. Tam 
jsem se muzikálu začal věnovat naplno  
a posléze na něj zaměřil i doktorandské 
studium na DAMU. Od roku 2011 jsem 
se mu věnoval takzvaně na volné noze 
a před dvěma a půl lety jsem nastoupil 
jako dramaturg muzikálu do Divadla  
J. K. Tyla.   (an)

Rozhovor  Jednání o licenci trvala rok a půl 
a agentura prověřila vše, říká Pavel Bár 
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Ondřej Rychlý se kvůli roli 
učí hrát na dudy
Divadelní léto pod plzeňským nebem chystá pro letošní rok Švandu dudáka

Vlastní adaptaci hry J. K. Tyla Strako-
nický dudák uvede pod názvem Švan-
da dudák letošní festival Divadelní léto 
pod plzeňským nebem, který se koná od  
15. června do 25. července. Inscenaci, 
která se odehraje v prostoru U Ježíška, 
bude režírovat Marek Němec. „Místo 
U Ježíška disponuje neuvěřitelným pří-
rodním zdrojem v podobě lesíčka a je 
tady také krásný kopec s topoly, které při-
rozeně značí cestu Švandy dudáka,“ říká  
režisér.  

Do titulní role obsadil herce Ond-
řeje Rychlého, který se kvůli tomu učí 
na dudy. Novinářům se pochlubil, že 
nástroj mu pomáhal vybrat a zapůjčil 
mu ho známý výrobce a hráč na dudy 
Jaromír Konrady. Ondřeje Rychlého 
plzeňští diváci dobře znají z působení 
v Divadle J. K. Tyla a z televizního seri-
álu Modrý kód. 

Hereckou tváří známou z televize i fil-
mu bude i Martin Písařík v roli Vocílky, 
jako Kalafuna se představí stálice Diva-

delního léta, herec v Divadle J. K. Tyla 
Michal Štěrba. Dorotku si zahraje stu-
dentka KALD DAMU Eliška Hanušová. 

Poprvé se na Divadelním létě objeví To-
máš Karger, kterého čeká dvojrole Trnky 
a Sultána. V dalším obsazení nebudou 
chybět oblíbené tváře z minulých roční-
ků. Jana Kubátová, Klára Krejsová, Bro-
nislav Kotiš a Antonín Procházka mlad-
ší účinkují kromě Švandy dudáka také 
v Cyranovi, jehož šest repríz se U Ježíška 
odehraje ve druhé polovině července. 
Premiéra Švandy dudáka je naplánována 
na 29. června a organizátoři počítají s de-
seti dalšími představeními.

Součástí letošního Divadelního léta 
pod plzeňským nebem, které patří s té-
měř devíti tisíci diváky k největším open 
air divadelním akcím v České republice, 
bude i doprovodný program. První akcí 
bude 15. června Festiválek hereckých 
kapel, který se uskuteční v Zach’s Pubu. 
Všechny další festivalové události už 
bude hostit scéna U Ježíška. V neděli  
16. června ji otevře novinka, jedinečný 
večer s názvem Jsme muzikál!, který 
v režii Lumíra Olšovského představí to 

nejlepší z právě končící sezóny muzikálu 
Divadla J. K. Tyla. 

V červenci se pak diváci mohou těšit na 
tradiční doprovodné akce, 16. července 
Slam poetry Open Air a 18. července diva-
delní Improzápas. Prostor U Ježíška využijí 
také mladí účastníci příměstského Divadel-
ního tábora, který se pod hlavičkou Diva-
delního léta bude konat už potřetí.

„Doprovodný program nás baví z ně-
kolika důvodů. Svým zaměřením je určen 
zejména pro mladé lidi, kteří si v mnoha pří-
padech najdou cestu i k představením pro-
gramu hlavního. Na druhé straně motivuje 
stálé diváky hlavního programu k poznání 
dosud nezažitých jevištních forem a leckdy 
je pak naláká i do dalších kulturních prostor 
v Plzni v průběhu divadelní sezony. A diva-
delní tábor? Vychováváme si tak novou ge-
neraci diváků, možná i herců či scénografů, 
produkčních…,“ myslí si Marcela Mašíno-
vá, ředitelka Divadelního léta. Vstupenky 
na  12. ročník Divadelního léta se už prodá-
vají prostřednictvím sítě GoOut.     (an)

Ondřej Rychlý s dudami.     Foto: festival

Billyho Elliota 
ztvární Šimon Fikar 
a Miloslav Frýdl

Představitelé hlavní role Šimon Fi-
kar a Miloslav Frýdl (na snímku) pil-
ně trénovali několik měsíců. Svěřili 
se, co se jim na muzikálu líbí. 

Šimon: Byl jsem na tomto muzi-
kálu v Londýně, pamatuji si, jak při 
„Angry Dance“ Billy nalítával na 
štíty policajtů a dělal i akrobatické 
prvky. My jich tam tolik nemáme, 
ale i tak to pro nás je dost náročné. 
A taky se mi líbí stepy, ty mě baví.

Miloslav: Mě nejvíc zaujala odhod-
lanost toho kluka. I přesto, jaké má 
podmínky a kolik lidí mu stojí v cestě, 
si jde za svým snem. Nejdřív se sice 
baletu vysmívá, že je to blbost, ale pak 
se mu tak zalíbí, že nechce dělat nic ji-
ného, i box jde stranou, jen aby mohl 
tajně tancovat. Takže jeho nadšení 
je pro mě nejzajímavější. Já sám sice 
žádné takové problémy nemám, ale 
rozhodně chci tančit i nadále, hlavně 
stepovat.    (an)Pavel Bár.                                                   Foto: DJKT

Historický víkend. Foto: Václav Samek

Už třetím rokem ožívají ulice, náměstí 
a další veřejné prostory po celé ČR pest-
rým programem v režii základních umě-
leckých škol. U příležitosti celostátního 
happeningu ZUŠ Open letos poprvé 
v termínu 31. května a 1. června spojí 
své síly 420 „zušek“, aby nabídly spo-
lečnou radost z hudby, tance, divadla, 

výtvarného umění i dalších aktivit. V Plz-
ni bude program ZUŠ Open na pódiu 
na náměstí Republiky. Patronkou ZUŠ 
Open je pěvkyně Magdalena Kožená. 
Na společném happeningu se představí 
sbory i sólisté škol z celého Plzeňské-
ho kraje. Výtvarná část programu bude  
1. června v Křižíkových sadech – u Pro-

luky, kde ZUŠ Zámeček připravuje od  
14 hodin výtvarný workshop s názvem 
Cesta kolem světa – Maska. V Šafaříko-
vých sadech lze strávit sobotní odpoledne 
v Trnkově zahradě, kde bude výstava pod 
širým nebem, herní odpoledne i piknik 
v režii ZUŠ Trnka. Více o programu na  
www.zusopen.cz.   (red)

Plzeň rozehraje happening ZUŠ Open



Prešovská

Název této ulice byl několikrát změněn 
a až od roku 1949 nese dnešní jméno po zá-
padoslovenském Prešově, a to na vyjádření 
věčných bratrských vztahů s tímto městem. 
Nejstarší název této ulice byl ovšem odvo-
zen od brány v ní stojící, tedy Říšskobran-
ská, případně U Říšské brány (Reichs Thor 
Gasse). Před polovinou 19. století z tohoto 
názvu zbyla již pouze Říšská ulice (Reichs 
Gasse), jelikož zdejší brána byla zbourána. 
Samotný název byl odvozen od směru cí-
sařské silnice, která tudy vedla směrem do 
říše, tedy do Německa. Změnu názvu při-
nesl konec druhé světové války, kdy se tato 
ulice na krátko přejmenovala na Americkou 
(1945–1949), jelikož touto ulicí vstoupila 
na náměstí americká armáda.

Riegrova
Dnešní Riegrova ulice dostala svoje 

jméno po českém politikovi Františku 
Ladislavu Riegrovi (1818–1903) už krát-
ce po jeho smrti v roce 1903. Předtím 
nenesla jméno po žádné významné osob-
nosti, ale po stavbě, která v ní do té doby 
stála, po starém městském divadle vysta-
věném roku 1832 na jejím nároží se sady 
(dnes zde stojí budova Fakulty právnické 
ZČU). Pravděpodobně v návaznosti na 
tento objekt byla, nejspíše prvně její část 
od sadů k dnešní Sedláčkově ulici, pře-
jmenována na Divadelní ulici (Theater 
Gasse) a následně získala tento název 
celá ulice. Ovšem na mapě z roku 1821 
a i v zápise v městské knize z poloviny  
80. let 18. století máme pro tuto ulici jiný 

název, a to Stará poštovská (Alte Postga-
sse, případně jen Postgasse), dle staré 
pošty zde kdysi sídlící.

Rooseveltova

Název této ulice nebyl tak komplikovaný 
jako u předchozích dvou. I když současné 
pojmenování bylo ulici dáno až po druhé 
světové válce. Od roku 1945 tak nese tato 
ulice jméno po americkém prezidentu 
Franklinu D. Rooseveltovi (1882–1945). 
Předtím byla označována dle zdejší brány 
jako Saská ulice. Na mapě z roku 1821 je 
dochovaný i trochu jiný název – Sachsen 
Thor Gasse, tedy U Saské brány.

 Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně
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Z Encyklopedie Plzně
Prešovská vyjadřuje věčné bratrské vztahy 

PLZEŇŠTÍ PURKMISTŘI

5. díl: 
František Pecháček 

František Pecháček se narodil roku 
1813 v Praze ve Vávrových mlýnech 
rodičům Janovi a Marii. Dne 8. května 
1816 rodiče koupili v Plzni tzv. Kali-
kovský mlýn a rodina se sem z Prahy 
přestěhovala. František navštěvoval 
školy v Plzni, krátce studoval techniku 
ve Vídni, ale pak jej otec povolal zpět, 
aby jej zasvětil do živnosti mlynářské. 
Tu Pecháček také po smrti otce v roce 
1841 vykonával. Byl členem mnoha 
spolků a korporací. Již od roku 1848 
se aktivně účastnil národnostního 
dění, byl poručíkem v národní strá-
ži a členem výboru Slovanské lípy. 
Od roku 1860 zasedal nepřetržitě 
v městské radě a od roku 1873 byl až 
do 4. srpna 1888 purkmistrem. Před 
nástupem do funkce měl v referátu 
záležitosti stavební a lesní. V roce 
1866 v době prusko-rakouské války 
měl na starosti zásobování a vybírání 
válečné kontribuce. Byl zástupcem 
patrona při chrámu sv. Bartoloměje, 
předsedou výboru spořitelny města 
Plzně, předsedou kuratoria městské-
ho muzea, sirotčince, obou místních 
školních rad, členem okresního zastu-
pitelstva plzeňského a rokycanského, 
inspektorem a čestným setníkem c. k. 
priv. měšťanského sboru ostrostřelec-
kého v Plzni a členem mnoha dalších 
vlasteneckých i podpůrných korpo-
rací. V mnoha ohledech byl velmi 
konzervativní a neústupný a lpěl na 
starých zvyklostech. Urputně se proto 
bránil zavedení češtiny do podacího 
protokolu a spisovny, jeho odpor se 
podařilo zlomit až v roce 1876. První 
doba jeho působení v úřadu byla věno-
vána sanaci obecních financí. Kromě 
toho se díky stavbě dráhy Eisenstein – 
Plzeň – Březno a trestnice na Borech 
v Plzni objevily nové pracovní příleži-
tosti. K posílení obecních příjmů byla 
zavedena nová daň ze psů, byl zřízen 
městský stavební a zdravotní úřad, 
obecní cejchovací a vážní úřad. Byla 
zvýšena pivní dávka, zřízeny sady na 
Obcizně a upraveny okružní sady ko-
lem města, projednány regulační plá-
ny pro všechny části města, vystavěna 
zeměbranecká kasárna, od městské 
spořitelny zakoupen někdejší cukro-
var a vystavěno několik velkých škol-
ních budov. Město bylo kanalizováno, 
dlážděno, byl rozšiřován vodovod, 
pro úřadování města upraven tzv. cí-
sařský dům a řada dalších věcí. Byly 
také založeny nové pozemkové kni-
hy. Při císařských manévrech v roce 
1885 zavítal do Plzně na návštěvu cí-
sař František Josef I. Za reprezentaci 
města  obdržel František Pecháček 
rytířský kříž Františka Josefa. Fran-
tišek Pecháček zemřel 4. srpna roku 
1888 a byl pochován na hřbitově u sv. 
Mikuláše. 

 Štěpánka Pflegerová, 
Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

V hlavní roli Juliena Sorela v baletu 
Červený a černý se na snímku v minu-
lém čísle Radničních listů představil 
Gaëtan Pires. To je správná odpověď 
na minulou soutěž. Správně odpově-
děla Dana Šílová a vyhrává vstupenky 
do divadla a drobné dárky. 

Mozartova mistrovská opera Ido-
meneo, kterou v Plzni nastudovala 
známá režisérka Arila Siegert,  zpraco-
vává antický námět o krétském králi, 
který při návratu z trójské války v ohro-
žení vlastního života slíbí bohu Neptu-
novi, že mu obětuje prvního člověka, 
kterého na pevnině potká. Bohužel tím 
člověkem je právě jeho syn Idamante. 
Tato role byla původně napsána pro 
kastráta, proto ji v plzeňském divadle 
alternují mezzosopranistky s meziná-
rodní zkušeností Hannah Esther Mi-
nutillo a Barbora Polášková de Nunes
-Cambraia. V titulní roli září kanadský 
tenorista (na fotografii), který také vy-
stupuje v opeře Nabucco jako Ismael. 
Jeho jméno je dnešní hádankou. Ná-
povědu můžete hledat na webových 
stránkách divadla, www.djkt.eu. Od-
pověď lze posílat do 12. května na ad-
resu redakce. K dispozici je také e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  

 (red)

Plzeň se probojovala po dvanácté v řadě do 
play-off. Parádní semifinálová série nako-
nec do boje o titul posunula Třinecké oce-
láře, indiáni si po roce na krk pověsili opět 
bronzové medaile. „Samozřejmě, že jsme 
chtěli více, ale domnívám se, že to oceníme 
časem jako pozitivní. Byla to krásná sezona 

a já jsem strašně rád, že jsem tady byl. Že 
jsem mohl být součástí tohoto týmu. Kluci 
předváděli parádní hokej a mně osobně do 
něj vrátili chuť. Za to bych jim chtěl poděko-
vat a jsem pyšný, že jsem v tomto mančaftu 
mohl hrát,“ zhodnotil sezonu odchovanec 
Jan Kovář. 

Správná odpověď z minula byla za A, 
tedy, že závod o krále střelců se 30 góly 
i souboj o nejproduktivnějšího hráče ex-
traligy opanoval Milan Gulaš. Správně 
odpověděli a ceny od HC Škoda Plzeň zís-
kávají Lukáš Winkler, Michala Böhmová 
a Martin Hirman. Podobné ceny dosta-
nou také ti, kdo správně zodpoví novou  
otázku a budou vylosováni. 

Kolikátou medaili hokejová Plzeň vy-
bojovala za posledních 7 let?
A/ 5
B/ 4
C/ 3

Odpověď lze posílat pod heslem HC Škoda 
Plzeň do 12.  května  na  adresu redakce či  
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  
Kdo nevyhraje v soutěži s HC Škoda 
Plzeň, může si krásné suvenýry za-
koupit v klubovém fanshopu nebo na  
fanshop.hcplzen.cz.  (an)

Tři mistrovské tituly získal s Viktor-
kou jako hráč Pavel Horváth, tedy za A, 
klub byl založen v roce 1911, tedy za B, 
a v tomto ročníku Ligy mistrů vstřelila 
Viktorka sedm branek, tedy za A. To jsou 
správné odpovědi z minulé soutěže s FC 
Viktoria Plzeň. Správně odpověděli Petra 

Šmídová, Olga Leharová a Michal Vrba. 
Získávají ceny od fotbalového klubu. Ten 
pro své příznivce připravil nový kvíz,  jak 
dobře znají tým FC Viktoria Plzeň. Ti, co 
správně odpovědí a budou vylosováni, 
vyhrají klubovou šálu či podepsanou kar-
tičku oblíbeného hráče.

Kapacita Doosan Areny je…
A/ 10 500
B/ 10 950
C/ 11 700

Kolikáté jubileum oslavila v dubnu klu-
bová legenda František Plas?
A/ 75
B/ 70
C/ 65

Od léta posílí Viktorii Adam Hloušek. 
Odkud přichází?
A/ Legia Varšava
B/ Dinamo Minsk
C/ Besiktas Istanbul

Odpověď na novou soutěžní hádanku 
mohou zájemci posílat pod heslem Na-
jdete pět rozdílů? do 12. května na ad-
resu redakce Radničních listů či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.   (an)

(purkmistrem plzeňským v letech 
1873 – 1888)
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SPRáVNý TIP  
S ALFOU

Jako knoflík v hlavě  se jmenuje ins-
cenace Divadla Alfa, z níž byl snímek 
v minulých Radničních listech. To je 
správná odpověď na soutěžní otázku. 
Výherkyní se stala Bára Řezáčová 
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  
12.  května  na  adresu redakce či e-mail 
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  

 (an)

SOUTĚŽ S HC ŠKODA PLZEŇ

SOUTĚŽ S FC VIKTORIA PLZEŇ


