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Každé dítě je génius a má talent. Koučové Mühlfeit 
a Novotná radili trenérům dětí a mládeže v Plzni
„Miřte na Měsíc, když ho netrefíte, skončíte mezi hvězdami,“ říká Jan Mühlfeit

Asociace vzdělávání trenérů mládeže 
uspořádala v závěru loňského roku  
1. ročník Festivalu vzdělávání. V Kra-
šovská Aktivity centrum měli trenéři 
možnost setkat se s odborníky na první 
pomoc, práci s dětskými talenty a men-
tální odolnost. Účast přijali mimo jiné 
i Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná, au-
toři knižního bestselleru Odemykání 
dětského potenciálu.

Talent je geneticky dán, což z něj dělá 
dispozici pro úspěšnou činnost každého 
jedince. Není však zárukou úspěchu. Aby 
se dostavil úspěch, je třeba nejen talent, 
ale také investice – tou je trénink doved-
nosti, zručnosti, prohlubování znalostí, 
ale i vizualizace úspěchu. 

Přednáška, kterou by si měl poslech-
nout nejen každý trenér, ale hlavně kaž-
dý rodič byla zábavná a svižná. Na Janu 
Mühlfeitovi je znát jeho letitá zkušenost 

ve vrcholném managementu nadnárodní 
korporace, na Kateřině Novotné zase 
její více než desetiletá práce s dětmi 
i čerstvá rodičovská zkušenost (má tří-
měsíční dceru). Celá přednáška se nesla 
v duchu snahy naučit dospělé přijmout 
fakt, že každé dítě je talentované. Je 
jen na každém z nás, zda si dáme práci 
a jeho talent odhalíme.
Paní Novotná, přednášíte trenérům, 
ale není tak trochu trenérem každý 
rodič? Jak poznáme talent našeho po-
tomka?

Pozorujte ho. Pozorujte, co ho baví, jde 
mu tak nějak samo a dodává mu energii, 
a také, co ho nebaví, a co mu energii bere. 
Mezi znaky talentu patří touha dané čin-
nosti se věnovat, rychle se ji učit a intui-
tivně si najít způsob, jak na ni, a v nepo-
slední řadě uspokojení z výsledku, který 
se mnohdy povede téměř dokonale, aniž 
by dítě v této činnosti kdokoli vzdělával. 

My se v kurzech snažíme dětem, rodi-
čům, trenérům, pedagogům a dalším 
pomoci odhalit talenty, které nejsou jen 
sportovní či umělecké – jde např. také 
o empatii, organizační schopnosti, sta-
rostlivost a další.
Pane Mühlfeite, talent sám o sobě 
k úspěchu nevede. Jak tedy být úspěš-
ný?

Úspěch je jen 10 % řemesla a 90 % 
úspěchu máme v hlavě.  Používám ke 
stavu, který je důležitý k dosažení jakých-
koli cílů, název „flow“. Jde o stav, kdy 
jsme tady a teď, nepodléháme strachům 
– protože strach se pojí k minulosti nebo 
budoucnosti a navíc mozek má tendenci 
ulpívat na negativních myšlenkách. Dítě 
do šesti let tráví většinu času ve flow, tzn. 
je absolutně koncentrované na činnost, 
kterou právě dělá. Ve škole se, bohu-
žel, tento stav potlačí. Když dokážeme  

Plzeň přidá peníze do škol a spustí řadu staveb 
Téměř 8,4 miliardy korun plánuje Plzeň na výdaje ve svém rozpočtu na tento rok

Do dvanácti oblastí půjdou letos peníze 
z rozpočtu Plzně. Z velkých stavebních 
akcí spustí město například výstavbu 
technologického parku, kompletně zrevi-
talizuje lokalitu Zátiší, vybuduje víceúče-
lovou halu v Krašovské ulici. Dokončovat 
se budou v krajské metropoli i již započa-
té projekty, například přestavba sportov-
ního areálu Prokopávka, sběrný dvůr Na 
Bořích a jiné. 

Investice v oblasti dopravy
Do dopravy jsou tradičně investová-

ny nejvyšší finanční prostředky. Mezi 
významné investiční akce bude patřit 
budování městského západního okru-
hu v úseku Křimická – Karlovarská 

(pro rok 2020 v rozpočtu 114,4 mil. Kč), 
dobudování tramvajové trati na Borská 
pole (152,6 mil. Kč), výstavba záchyt-
ného parkoviště Dobřanská – Kaplí-
řova (47,4 mil. Kč + blokace ve Fondu 
pro kofinancování dotovaných projektů  
90 mil. Kč), rekonstrukce mostu přes 
Radbuzu v Liticích (43,8 mil. Kč), re-
panelizace tramvajové trati ve Sladkov-
ského ulici (27,8 mil. Kč) a další.  

Investice v  oblasti ochrany životního 
prostředí, vodního hospodářství 
a vzhledu obce 

Nejvýznamnější výdaje na rok 2020 
jsou plánovány na odkanalizování a vybu-
dování vodovodu v Koterově (79 mil. Kč), 
dokončení sběrného dvora Na Bo-
řích (13,6 mil. Kč), dalších celkem  
232 mil. Kč na kofinancování odkanali-
zování Lhoty, rekonstrukci ulice Na Ry-
chtě, rekonstrukci tramvajové trati v Sol- 
ní a Zbrojnické ulici.   

Investice v oblasti hospodářského 
rozvoje

Rozpočet v této oblasti počítá s největ-
ší částkou na budování Technologického 
parku DRONET (360,4 mil. Kč). Areál  
bude tvořen objektem bývalé vily,  

Kateřina Novotná a Jan Mühlfeit.                                                                Foto: archiv J. Mühlfeita

Město Plzeň navýšilo rozpočet pro školy na letošní rok o 15 milionů korun.                                                                                          Zdroj: Shutterstock Pokračování na straně 2
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Hospodářský rozvoj města  775 mil. Kč

Bezpečnost 293 mil. Kč 

Ochrana ŽP, vzhled města 836 mil. Kč

Služby pro obyvatelstvo 158 mil. Kč

Doprava 2 448 mil. Kč

Bytová oblast 444 mil. Kč

Soc. oblast a péče o zdraví  243 mil. Kč

Školství  261 mil. Kč

Tělových. a zájmová činnost  759 mil. Kč

Kultura 451 mil. Kč

Vnitřní správa 604 mil. Kč

Finanční operace 228 mil Kč
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kde vznikne zázemí a kancelářské pro-
story pro start-upy, a z bývalých ležáckých 
sklepů, kde vzniknou kancelářské prostory, 
dílny, konferenční sál, zasedací místnosti, 
vodní testovací nádrž a také stravovací pro-
story s kuchyňským zázemím. S tím souvi- 
sí vybudování kompletní infrastruktury. 

Deset procent do oblasti tělovýchova 
a zájmová činnost

Z vyčleněné částky 759 mil. Kč je  
219,2 mil. Kč určeno na nedávno zahá-
jenou kompletní přestavbu sportov-
ního areálu Prokopávka, 99,7 mil. Kč na 
vybudování víceúčelové haly Krašovská,  
40,5 mil. Kč na revitalizaci zázemí tré-
ninkového centra mládeže v Luční ulici,  
73,8 mil. Kč na přestavbu dětského bazé-
nu a na nové šatny v Plaveckém bazénu 
Slovany, 12,7 mil. Kč na přístavbu zázemí  
33. základní školy Plzeň. Peníze půjdou 
také na zahájení stavby sportovního areálu 
SK Neslyšící (2,5 mil. Kč) či například na 
vybudování tělocvičny při nové sokolovně 
ve Lhotě (37,5 mil. Kč). 

Investice do bytové oblasti
Město spustí revitalizaci lokality Zá-

tiší (136,4 mil. Kč). Původních 23 domů  
s 92 byty bude zbouráno a místo nich měs- 
to postaví 18 nových domů se 192 bytový- 
mi jednotkami. Současně chce město v ob-
lasti bydlení zajistit také blokaci prostřed-
ků na rekonstrukci objektu Wenzigova 3  
(30 mil. Kč) či připravuje rekonstrukci 
domů v Korandově ulici.

Investice do školství
Město Plzeň do rozpočtu základních 

škol přidá 15 mil. Kč. Dané školy si poté 

samy rozhodnou, na jaké účely peníze vy-
užijí. Kromě toho bude největší investiční 
akcí v oblasti školství v roce 2020 nástavba  
20. základní školy (48 mil. Kč). Bloková-
ny by měly být i prostředky na zateplení  
14. základní školy (61 mil. Kč) a vybudo-
vání zelené střechy na 4. základní škole 
(37 mil. Kč).

Investice do sociálních služeb
Pro rok 2020 bylo v rozpočtu aloko-

váno na kofinancování sociálních služeb 
zhruba 42 mil. Kč, rozhodnutím vedení 
města byla tato suma navýšena o čtyři mi-
liony korun, což představuje dorovnání 
sedmiprocentního nárůstu mezd zaměst-
nanců v sociálních službách. Podporu 
v celkové výši 46,3 mil. Kč získá úhrnem 

33 subjektů. Předloženo k podpoře bylo  
33 žádostí v celkové výši 64,1 mil. Kč.  

Podpora kulturního rozvoje
Město Plzeň rozdělí v rámci Čtyřletého 

dotačního programu téměř 50 mil. Kč na 
kulturní projekty. S žádostí o grant uspělo  
21 subjektů. Město podpoří např. ústav Jo-
han, provozovatele scény MOVING STA-
TION Plzeň, Divadlo Dialog a spolky k svě-
tu, Animánie, Jazz bez hranic, PaNaMo na 
organizaci festivalu Divadelní léto. Dalších  
15 subjektů dostane částky od jednoho do 
dvou milionů korun. Patří k nim například 
Česká píseň, Filmový klub Plzeň, Tanec 
Praha, Pěstuj prostor a další. Město dále 
poskytne z rozpočtu na rok 2020 dotaci 
v celkové výši 50 mil. Kč pěti subjektům 

v oblasti kultury, jejichž je zakladatelem 
nebo spoluzakladatelem. Jde o organizace 
Plzeň 2015, Plzeňská filharmonie, Divadlo 
pod lampou, Galerie města Plzně a Meziná-
rodní festival DIVADLO. (red)

Navýšení mzdových 
prostředků:

• Divadlo J. K Tyla o 18, 3 mil. Kč
• Plzeňská filharmonie o 8 mil. Kč
•  Knihovna města Plzně o 3, 5 mil. Kč
• Městská policie o 8, 2 mil. Kč
•  Městský ústav sociálních služeb 

o 10, 2 mil. Kč
• Dětské centrum o 2, 6 mil. Kč

Sluneční 
energie 
pro magistrát 
Magistrát města Plzně má další projekt 
šetrný k životnímu prostředí. Na stře-
chu své budovy v Koterovské ulici 162, 
kde sídlí registr vozidel a řidičů, insta-
loval fotovoltaickou elektrárnu. Jedná 
se o první magistrátní budovu s daným 
zařízením.

„V rámci činností Magistrátu měs-
ta Plzně se snažíme zmírnit negativní 
dopady na životní prostředí. Instalací 
solárních panelů tomu pomůžeme. 
V roce 2015 jsme budovu na Ko-
terovské zateplili a vyměnili okna. 
Snížili jsme tím únik energie na 
minimum, další náklady na provoz 
chceme nyní ušetřit využitím foto-
voltaiky. V oblasti elektrické energie 
se staneme částečně soběstační,“ vy-
světlil ředitel Úřadu správních agend 
Magistrátu města Plzně Petr Triner, 
do jehož gesce spadá správa magist-
rátních budov.

Fotovoltaická elektrárna obsahuje 
celkem sto kusů panelů o rozměru 
992 x 1640 milimetrů. Každý z pa-
nelů má výkon 300 Wp. Ročně tedy 
elektrárna vyrobí 33 000 kW hodin 
elektrické energie. 

Zkraťte  
si čekání  
na úřad třeba 
v kavárně
Zlepšení komfortu pro občany 
využívající služeb magistrátního 
Odboru správních činností na 
úseku občanských průkazů a ces-
tovních dokladů přinesla novinka 
v podobě online sledování pořadí 
ve frontě. Jednoduchá aplikace 
umožní čekajícímu zjistit, v jakém 
je pořadí. Stačí přiložit QR kód, 
který je vygenerován na lístku 
s pořadovým číslem, k chytrému 
telefonu a je okamžitě jasné, kolik 
lidí je ještě před čekajícím.

Hlavní výhodou této služby 
je, že klient může fyzicky opus-
tit budovu a při tom stále onli-
ne sleduje své pořadí ve frontě. 
V případě zdržení je v aplikaci 
rovněž možnost odložení pří-
chodu o 20 či 40 minut. 

Důležité 
termíny
V letošním roce budou Radniční lis-
ty vycházet začátkem měsíce stejně 
jako v loňském roce. Listy nevychá-
zejí v červenci a v srpnu. Únorové čís-
lo vychází 7. února, březnové 6. břez-
na, dubnové 17. dubna (z důvodu 
zveřejnění kompletního programu 
Slavností svobody 2020), květnové  
7. května, červnové 5. června. Po 
prázdninách vyjdou noviny 4. září,  
9. října, 6. listopadu a 4. prosince.

Rozpočet Plzně na rok 2020... 

Město Plzeň upravilo své byty ve Škroupo-
vě ulici 9 tak, aby mohly sloužit jako chrá-
něné bydlení handicapovaným klientům 
Centra pobytových a terénních sociálních 
služeb ve Zbůchu (CPTS Zbůch). 

Byt ve Škroupově ulici získal po sloučení 
dispozici 6+1 a výměře 214,40 m2. Na-
chází se v něm pět samostatných neprů-
chozích pokojů přístupných ze společné 
chodby, společenská místnost pro akti-
vity skupiny, kuchyně, koupelna, WC sa-
mostatné pro ženy a muže, předsíň a ko-
mora. Celkové náklady na rekonstrukci 
činily přibližně 1,6 milionu korun. 

„Nechali jsme kompletně opravit a vy-
měnit podlahy, opravit koupelnu, zrenovo-
vat kuchyň včetně osazení nové kuchyňské 
linky, vymalovat a provést celkovou rekon-
strukci toalet a další potřebné úpravy,“ uve-
dl vedoucí Bytového odboru Magistrátu 
města Plzně Zdeněk Švarc.   

 „Chráněné bydlení v Plzni má pro 
naše klienty velký význam, a to hlavně 
z toho důvodu, že v Plzni mohou získat 
pracovní příležitosti, které ve Zbůchu 
nemají. V Plzni existují firmy, jež mají 
o práci našich klientů zájem, i když jich 
pořád ještě není dost,“ uvedla ředitelka 
centra Dagmar Terelmešová. 

Centrum pobytových a terénních 
sociálních služeb Zbůch je státní pří-
spěvkovou organizací zřizovanou Mini-
sterstvem práce a sociálních věcí České 
republiky. Poskytuje komplexní sociální 
služby a podporu osobám v nepřízni-
vé sociální situaci, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zdravotního 
postižení a kterým nelze zajistit potřeb-
nou pomoc a podporu v přirozeném  
sociálním prostředí. Centrum se stará 
o 120 klientů v rámci služby DOZP  
a o 60 klientů ve službě Chráněné bydle-
ní. Nabízí ještě službu sociální rehabili-
tace a odlehčovací službu. (red)

Město předalo byt klientům centra ve Zbůchu

Zrekonstruovaný byt. Foto: Adriana Jarošová

Plzeň kompletně zrekonstruovala roz-
sáhlé prostory ve své budově na adrese 
sady Pětatřicátníků 27, jde o objekt 
známý jako Komenda. Za zvýhodněné 
nájemné jej nyní poskytne neziskovým 
organizacím, které pracují s dětmi. 

Pod jednou střechou tak začnou posky-
tovat své služby Sdružení Ty a Já, Blízký 
soused, Ponton a SPOLEČNOST TADY 
A TEĎ. Rekonstrukce budovy, kterou 
město získalo zpět do majetku od Zápa-
dočeské univerzity v roce 2017, vyšla na 
32,6 milionu korun. Rozhodnutím Rady 
města Plzně bylo stanoveno zvýhodněné 
nájemné ve výši 250 korun za metr čtve-
reční a rok.  

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, jež 
poskytuje sociální služby a návazné čin-
nosti k těmto službám, získala prostory 
ve třetím nadzemním podlaží o výměře  

310 m2. Ponton poskytující sociální i další 
služby pro děti a mladé lidi ze sociálně zne-

výhodněného prostředí má nově zázemí 
v prvním, druhém i třetím patře o celkové 

výměře 494 m2. Blízký soused, který po-
skytuje na základě křesťanských principů 
volnočasové aktivity a neformální vzdělá-
vání dětí i dospělých ohrožených sociálním 
vyloučením, bude mít v nájmu prostory 
v prvním a čtvrtém patře o celkové výměře 
209 m2 a Sdružení Ty a Já, které provozu-
je centrum denních a odpoledních aktivit 
pro mladé lidi s handicapem, bude mít 
v nájmu prostory v prvním a čtvrtém patře  
o výměře 202 m2. 

Rekonstrukce, která začala v polovině 
července loňského roku, se dotkla nejen 
interiéru, ale i původních štuků. „Do 
prostor jednotlivých organizací byly na-
instalovány kuchyňské linky. Organizace 
budou mít pro své klienty z řad dětí k dis-
pozici i zahradu. Nainstalován byl i bez-
pečnostní systém domu,“ přiblížil Jan 
Souček z Bytového odboru Magistrátu 
města Plzně. (red)

Plzeň poskytne dům v centru neziskovým organizacím

Pokračování ze strany 1

Vizualizace nové sportovní haly v Krašovské ulici.                                                                                                                                Vizualizace: město Plzeň

Termíny jednání Rady 
a Zastupitelstva města Plzně:

Zastupitelstvo: 3. 2., 23. 3., 11. 5., 
1. 6. (slavnostní), 22. 6., 14. 9., 
9. 11., 7. 12.
Rada: 20. 1., 17. 2., 9. 3., 30. 3., 
27. 4., 18. 5., 9. 6., 29. 6., 24. 8., 
21. 9., 12. 10., 26. 10., 23. 11., 
14. 12.

Komenda bude sloužit neziskovým organizacím.                                            Foto: Martin Pecuch
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„Víc než jen bydlení“ – nová služba pro pronajímatele v Plzni

Vladimír Chuchler:  Někdy jste nahoře, 
někdy dole, ale to k mé práci patří 
Město ocenilo práci dobrovolníků a pracovníků v sociálních službách 
V pátek 13. prosince se uskutečnil gala-
večer ANDĚL 2019, tradiční akce ma-
gistrátního odboru sociálních služeb. Na 
slavnostním večeru převzaly titul Anděl, 
Andělské ruce a Dobré duše na dvě stov-
ky nominovaných jednotlivců a institucí. 
Hlavní ocenění Zlatý Anděl si převzal 
dlouholetý ředitel Městského ústavu so-
ciálních služeb Vladimír Chuchler.  

Původně zemědělský inženýr, manažer 
stavební či lesní firmy se dostal k práci 
v sociálních službách spíše náhodou. Za-
čínal jako šéf sociálního zařízení v Letinech 
u Blovic, kde ho setkání a každodenní kon-
takt s nemocnými Alzheimerovou choro-
bou přesvědčily o tom, že tato práce má 
smysl. O několik let později vyhrál konkurz 
na ředitele Městského ústavu sociálních 
služeb a v této funkci působí již 15 let.  
Co pro vás znamená ocenění, kterého se 
vám letos před Vánoci dostalo?

Každý je rád, že si jeho práce někdo všim-
ne. Ale beru to tak, že je to ocenění dobré 
práce celého Městského ústavu sociálních 
služeb a jednoho každého zaměstnance. 
I když jsem Zlatého Anděla převzal, je to 
cena pro všechny, kteří se mnou 15 let tuto 
záslužnou práci dělají, a proto jim patří můj 
veliký dík.
Co řediteli takového ústavu přináší ra-
dost?   

Těší mě, že mnoha rodinám můžeme 
pomoci. A jsem moc rád, když nám za naši 
péči příbuzní poděkují, a to často i v situa-
cích, kdy jejich rodinný příslušník v někte-
rém z našich zařízení zemře.To vědomí, že 
jsme přispěli k důstojnému závěru života 
někomu konkrétnímu, je naplňující. Další 
věcí, za kterou jsem opravdu rád, je sta-
bilizace počtu pracovníků ústavu. Od té 
doby, co se podařilo prosadit navýšení platů 
pracovníků v sociálních službách, se naše  
situace velmi zlepšila. 
A naopak, co vás nejvíce trápí?

Je toho určitě víc, ale nejvíce nás asi trápí 
nejasná dotační řízení. Nikdy dopředu ne-
tušíme, kolik dostaneme peněz ze státního 
rozpočtu na daný rok. Další nespravedlnost 
vnímám ve financování domácí péče a péče 
poskytované u nás v ústavu. Rozdíl v nákla-
dech je čtyři až šest tisíc korun v náš nepro-
spěch.

A největší problém asi vidím v úhradové 
vyhlášce, kde je definován zdravotní výkon 
pro klienty pobytových zařízení s tím, že 

jej za dva roky smíme navýšit maximálně  
o 11 procent, což je vzhledem ke zdravot-
nímu stavu našich klientů opravdu málo. 
Jenže pojišťovna nám uhradí jen zmíněná 
procenta a zbytek poskytujeme zdarma.
Vaše práce je velmi náročná. Jak relaxu-
jete a co vás baví?

Teď mě nejvíce baví můj téměř tříletý 
vnouček Bohoušek. Asi jsem nikdy nepro-
žíval tak pěkný vztah s vlastními dětmi jako 
teď s ním. A jinak jsem skalní fanoušek pl-
zeňského hokejového týmu, a pokud je to 
možné, nevynechám ani jediný jeho plzeň-
ský zápas. (red)

Každý, kdo pronajímá byt nebo dům, 
má jeden hlavní cíl: získat spolehlivé 
nájemníky. Nová plzeňská služba „Víc 
než jen bydlení“ hledá pronajímate-
le ochotné ke  změně pohledu na pr-
voplánově nevhodného klienta a dává 
jim veškerou podporu k tomu, aby 
mohli být s takovými nájemníky spo-
kojení.

Mnoho pronajímatelů se shoduje, že 
první dojem často klame. Z dobře vypa-
dajícího klienta se může vyklubat velmi 
rafinovaný manipulátor a stejně tak se 
ze sociálně slabšího zájemce často stává 
slušný nájemce s dlouhodobou perspek-
tivou. 

Víc než jen bydlení vyhledává z řad  
klientů partnerských sociálních služeb 
lidi, kteří potřebují podporu při získá-
vání bydlení, a po určité době ověřování 

jsou jim nabízeny pronájmy u spolupra-
cujících soukromých pronajímatelů. 

Některé konkrétní garance majitelům 
představuje manažer projektu Adam Po-
spíšil: „Spolupracujícím majitelům zce- 
la zdarma ručíme za pravidelné platby 
nájemného a za dodržování nájemní 
smlouvy. Provádíme průběžnou kontrolu 
užívání nemovitosti a podporujeme dobré 
občanské soužití v místě.“ Majitel nemo-
vitosti není, pokud nechce, nijak smluvně 
vázán, a pokud by byl se službou nespoko-
jen, může ji kdykoliv ukončit. Pracovníci 

projektu v takovém případě asistují při 
ukončení nájemního vztahu, včetně vy-
pořádání případných závazků a snaží se 
nájemníkům zajistit jiné bydlení. 

Za ochotu majitelů nediskriminovat 
některé uchazeče, nabízí projekt mnoho 
služeb, které za peníze poskytují některé 
komerční subjekty. 

Tento projekt byl realizován za fi-
nanční podpory EU, prostřednictvím 
nástroje ITI (Integrované teritoriální 
investice) plzeňské metropolitní ob-
lasti (http://iti-plzen.cz), realizuje jej 

Centrum pro komunitní práci a zatím 
je naplánován do října 2021 s celkový-
mi náklady přibližně 4,2 milionu korun 
s 85% evropskou dotací. (red)

Výzva pro 
všechny, 
kteří „UMÍÍÍ!“
Odbor sociálních služeb Magist-
rátu města Plzně si Vás dovoluje 
oslovit s nabídkou spolupráce. 
Věříme, že je všeobecně známo, že 
mezi zdravotně znevýhodněnými 
občany se najde mnoho těch, kteří 
se navzdory svému handicapu mají 
opravdu čím pochlubit a mohou 
být na sebe pyšní. Možnost pre-
zentovat svoje dovednosti se nabí-
zí v oblasti zpěvu, tance, recitace, 
nastudování krátkých scének, hry 
na hudební nástroj, ale i v růz-
ných rukodělných činnostech již  
14. března 2020 v Malém sále 
Měšťanské besedy na II. ročníku 
akce s názvem „UMÍÍÍ!“.

Pokud se domníváte, že máte, 
co nabídnout a chcete pobavit 
sebe i plzeňskou veřejnost, pak 
stačí, když se do 20. února 2020 
přihlásíte na tel. čísle 378 033 357; 
mob. 602 230 374 či na e–mailu: 
srbkova@plzen.eu paní Jarmile 
Srbkové nebo ji osobně nav- 
štívíte na zmíněném odboru  
v Martinské 2, Plzeň.

Senioři, 
nepřehlédněte!

Novoroční číslo oblíbeného čtení pro 
dříve narozené PILSEN, který vydává 
čtvrtletně magistrátní odbor sociál-
ních služeb, je od 1. ledna k dispozici 
na všech veřejně dostupných místech, 
úřadech městských obvodů, v infor-
mačním centru nebo přímo na zmíně-
ném odboru. Časopis plný zajímavých 
informací přináší i tentokrát pozvánky 
na zajímavé akce, kulturní nabídku 
a mimo jiné též desatero důchodce 
„čekatele“ nebo návod, jak postupovat, 
když potřebujete zajistit službu.

Hledáte 
práci? 
Chcete 
změnu?
Ve středu 29. ledna se od 10 do 
18 hodin bude konat v hale TJ Lo-
komotiva již osmý ročník Veletrhu 
práce a vzdělávání s podtitulem 
Klíč k příležitostem. Veletrh, který 
je určen široké veřejnosti, nabízí 
příležitost osobně se setkat se za-
městnavateli, poskytovateli vzdě-
lávání i kurzů. Vstup je zdarma. 

Více informací na webu  
http://praci.najdisi.cz. 

Městský ústav 
sociálních služeb

• 329 zaměstnanců
• 456 pobytových klientů
• 25 klientů v denním stacionáři
• 1 000 klientů pečovatelské služby

Více na www.muss.plzen.eu

Oceněný Vladimír Chuchler s cenou Anděl.                                                          Foto: OSS MMP

Podmínky spolupráce:

Pronajímatel
• Nemovitost není ve vyloučené lo- 
kalitě
• Nájemné odpovídá cenám v mís-
tě a čase obvyklým
Zájemce:
• Má svého sociálního pracovníka
• Absolvuje detailní pohovor

Reference a více informací na 
www.vicnezjenbydleni.cz a stejno-
jmenném FB profilu

Plzeň zavedla poplatek z pobytu, týká se pobytů do 60 dnů 
Město Plzeň zavedlo od 1. ledna 2020 
nový místní poplatek, a to poplatek 
z pobytu. Ten nahradil stávající po-
platek z ubytovací kapacity a poplatek 
za lázeňský a rekreační pobyt. Nově 
zavedený poplatek z pobytu bude mu-
set městu odvést každý, kdo na území 
krajské metropole poskytne někomu 
pobyt v délce do 60 dnů, a to bez ohledu 
na místo a účel pobytu. Poplatek se tak 
týká nejen hotelů a penzionů. Zatíženy 
jím budou i úplatné pobyty v bytech, 
chatách, chalupách či ateliérech. Roz-
hodující tak již není, zda daný objekt je 
nebo není kolaudován jako ubytovací 
zařízení. Vyhlášku o místním poplatku 
z pobytu schválili zastupitelé na svém 

prosincovém zasedání a navazuje na 
novelu zákona o místních poplatcích. 

„Plátcem poplatku je ten, kdo poskytuje 
pobyt za úplatu. Ten má také povinnost 
poplatek od ubytovaného vybrat. Uby-
tovaným je fyzická osoba, která nemá 
na území města trvalý pobyt,“ vysvětlila 
Taťána Vítová, vedoucí Odboru účtování 
a daní Magistrátu města Plzně. 

Sazba poplatku je vyhláškou stanove-
na ve výši 21 korun za každý započatý den 
a osobu. Správcem poplatku bude Magis-
trát města Plzně, Odbor účtování a daní 
(kontaktní údaje: Škroupova 5, 306 32 
Plzeň, kancelář č. 1, přízemí). Inkasované 
poplatky bude plátce odvádět správci čtvrt-

letně v termínech do 30. dubna, 31. červen-
ce, 31. října a 31. ledna. 

V případě záměru poskytnout úplatný 
krátkodobý pobyt musí daný subjekt podat 
oznámení správci poplatku. Tato povinnost 
se týká i těch, kteří již úplatné ubytování 
poskytují. Vyplněný formulář musí být ode-
vzdán správci nejpozději do 31. ledna 2020. 

Magistrát města Plzně při správě míst-
ních poplatků postupuje dle daňového 
řádu. Za nesplnění ohlašovací povinnosti 
ve lhůtě stanovené vyhláškou může být 
uložena za nesplnění povinnosti pokuta až 
do výše 500 tisíc korun. Dodatečné splně-
ní ohlašovací povinnosti na výzvu správce 
poplatku lze vynutit uložením pořádkové 
pokuty až do výše 500 tisíc korun.

Plátce je povinen vést evidenční knihu 
v písemné či elektronické podobě. Výčet po-
vinných informací definuje jak samotný 
zákon o místních poplatcích, tak vyhláška 
města o poplatku. Zákon o místních po-
platcích definuje okruh osob, které jsou od 
poplatku osvobozeny, avšak do evidenční 
knihy je poskytovatel uvádí. „Do skupiny 
osvobozených osob patří především děti 
mladší 18 let, osoby nevidomé, osoby, které 
jsou považovány za závislé na pomoci jiné 
fyzické osobě podle zákona upravujícího 
sociální služby, osoby, které jsou držitelem 
průkazu ZTP/P včetně jejich průvodců,“ 
doplnila Taťána Vítová. Výtěžek z odvede-
ných místních poplatků město použije na 
další rozvoj cestovního ruchu. (red)

www.vicnezjenbydleni.cz
Nabídka pro majitele nemovitostí, 
�kteří�nechtějí�diskriminovat.
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aktivuje parasympatikus, který funguje na 
potlačení stresu a pomáhá flow, tedy pocitu 

tady a teď. Mysl – je třeba si uvědomit, že my 
nejsme naše myšlenka. Bez ohledu, co nás 

ve vypjaté situaci napadá, je důležité zůstat 
tady a teď. (mak)

Každé dítě je génius a má talent...

Město ocenilo hrdinské 
činy již po jedenácté
Policisté, hasiči, záchranáři a občané, kteří se zachovali jako hrdinové, byli oceněni městem

Za mimořádné činy při záchraně ži-
vota a majetku v roce 2019 ocenili 
představitelé města 25 lidí. Jedná se 
o příslušníky z řad státní i městské 
policie, záchranáře, hasiče i občany, 
kteří byli za obětavost, statečnost 
a pohotovost odměněni památečními 
plaketami a věcnými dary. 

Loňský rok přinesl v Plzni hned několik ne-
šťastných událostí. Šlo zejména o masivní 
únik nebezpečných látek do řeky Radbu-
zy, kdy bylo ohroženo na 170 tisíc občanů 
Plzně, dále nález nevybuchlé letecké pumy 
ve Skvrňanech, požár panelového bytu  
v Brněnské ulici na Vinicích či zřícení 
domu v Železniční ulici. V předloňském 
roce např. hořela ubytovna na Karlově, zří-
til se vrtulník na Borských polích. Ve všech 
situacích zasahovaly složky integrovaného 
záchranného systému (IZS).

Ocenění si kromě příslušníků IZS pře-
vzali i občané, kteří nezaváhali a svojí 

rychlou reakcí zachránili život cyklistovi 
na Košutce.

Předaná ocenění:
• Za zásah při požáru v bytě v panelo-
vém domě v Brněnské ulici v Plzni na 
Vinicích:
Hasiči: Roman Vetrák, Lukáš Fořt a Jakub 
Vrba. Policisté: Josef Basl, Jan Ouředník, 
Adam Panoš, Karel Hötzel, Tomáš Novák, 
Michal Mazanec, Jan Jelínek, Vojtěch Be-
neš, Michal Budač a Miroslav Bláha. 
• Poskytnutí první pomoci sraženému 
cyklistovi v Plzni Doubravce:
Policista Petr Neumann 
• Pomoc při komplikovaném porodu 
v domácím prostředí:
Lékař Jiří Chvojka společně s Jakubem 
Sunkovským, Davidem Cermanem a Da-
nem Procházkou. Poděkování patří také 
kolegům, kteří na výjezdu spolupraco-
vali, byli to Zdeněk Šusťáček, Jiří Valeš 
a Václav Matějka.

• Pomoc starším manželům v Heyrov-
ského ulici:
Strážníci městské policie: Artur Tereščen-
ko, Ondřej Polata a Michael Schovánek
• Pomoc seniorce na Lochotíně:
Strážníci Městské policie Plzeň: Luděk 
Kotyla a Pavel Strnad.
• Záchrana cyklisty při zástavě srdce 
na Košutce:
V květnu vyrazil cyklista Václav Pivnička 
na kole. Na Košutce však náhle zkolaboval, 
spadl z kola a došlo u něj k zástavě srdce. 
Naštěstí v tu chvíli jel autem okolo David 
Jurča, zastavil vůz a zahájil u něj bezod-
kladnou resuscitaci. Během pár minut se 
k němu přidal i Jiří Čabrada a společně pro-
váděli masáž srdce až do příjezdu rychlé zá-
chranné služby. Díky těmto dvěma mužům 
se dnes Václav Pivnička začíná vracet k jízdě 
na kole. Na návrh Václava Pivničky ocenilo 
město Plzeň Davida Jurču a Jiřího Čabradu 
za jejich osobní nasazení, pohotové jednání 
a ochotu pomáhat. (red)

Jedinečná spolupráce vznikla mezi 
plzeňskými dronaři ze Správy infor-
mačních technologií města Plzně (SIT 
MP) a složkami integrovaného zá-
chranného systému (IZS). Po několika 
letech kooperace při nejrůznějších zá-
sazích, jako jsou požáry velkého rozsa-
hu, pátrání po pohřešovaných osobách 
nebo monitoring terénu při rizikových 
akcích, byla uzavřena smlouva, na je-
jímž základě se Drony SIT MP oficiál-
ně stávají tzv. ostatní složkou IZS. 

„Plzeň získala jako první město v Čes-
ké republice povolení pro letecké práce 
s drony a odborníci neustále nacházejí 
nová využití bezpilotních prostředků, 
ať už pro ochranu přírody, ekonomické 
hospodaření nebo právě pro bezpečí 
obyvatel. Spolupráci městské organi-
zace Správy informačních technologií 
a složek IZS oceňují odborníci napříč 
republikou, dokonce se jí inspirují 
i v zahraničí,“ řekl Luděk Šantora, ře-
ditel SIT MP.

Smlouva plzeňské dronaře zavazuje 
k tomu, že musí být k dispozici 24 hodin 
denně a na výzvu Krajského operačního 
a informačního střediska vyrazit k zása-
hu. „Musíme respektovat definované vý-
jezdové doby, ve všední den je třeba vyjet 
na místo určení do 60 minut, mimo pra-
covní dobu pak do hodiny a půl. Pohoto-
vost mají vždy dva lidé,“ vysvětlil Jakub 
Šantora, pilot úseku Drony SIT MP. 

 „Využití těchto prostředků je z mého 
pohledu zcela zásadní, neboť velitel zása-

hu si může v reálném čase udělat ucelený 
přehled o rozsahu požáru či jiné mimo-
řádné události. Můžeme využít nejen 
dálkové laserové měření, ale i termovizi 
a ve spojení s časovým údajem dokážeme 
relativně přesně predikovat další možné 
šíření nebezpečí či odhadnout předpo-
kládaný čas likvidace. Velmi jsme tedy 
uvítali podpis smlouvy o začlenění této 
složky do systému IZS,“ komentoval Mi-
chal Pathy, velitel Požární stanice Plzeň 
– Košutka. (red)

Unikát v ČR: plzeňské drony jsou součástí 
integrovaného záchranného systému

Jan Mühlfeit
• globální stratég, kouč top manaže-
rů, olympijských vítězů, umělců a au-
tor bestselleru The Positive Leader 
(Pearson 2016). Má za sebou velmi 
úspěšnou dvaadvacetiletou kariéru ve 
společnosti Microsoft, kde pracoval na 
různých vedoucích pozicích
• přednáší v mezinárodních firmách, 
na Harvardu, INSEADu, Cambrid-
gi, Imperial College i MIT

Kateřina Novotná
• více než deset let pracuje s dětmi
• vystudovala VŠE v Praze a svoji 
diplomovou práci věnovala rozvoji 
dětské kreativity
• věnuje se canisterapii, absolvovala 
Montessori kurz
• je členkou Institute of Coaching at 
McLean Hospital, Harvard Medical 
School affiliate

činnost dělat ve flow, je dokázáno, že se 
naše produktivita zvýší o 500 %, učení 
o 450 % a kreativita o 400 %. Šampion je 
člověk, který dokáže talent násobit prací 
na sobě a časem ve flow.
Zní to krásně a nadějně. Ale jak se udr-
žet ve flow, pane Mühlfeite?

Udržet se v takovém stavu je otázkou 
mentální odolnosti. Úspěch přichází s dři-
nou, s vystoupením z komfortní zóny, kdy 
přicházejí těžké chvíle – např. stres, po-
kles sebedůvěry, strach z toho, co řekne 
okolí. Mentální odolnost je schopnost po-
dat optimální výkon i ve stresující situaci. 

Máme tři části mozku – logickou, emoč-
ní amygdalu (též vtipně nazývá opičkou, 
která do všeho skáče – pozn. redakce), pod-
vědomí (computer, harddisk). Pro posílení 
emoční odolnosti má dítě tři nástroje – tělo, 
dech a mysl. Tělo je vyjádřením našeho 
postoje – když mám vzpřímená ramena 
i hlavu, jsem šampion a hlava tomu uvěří. 
Dech – hluboký nádech a výdech nosem Jan Mühlfeit přednáší plzeňským trenérům.                                                                                                                                        Foto: Martina Kurfirstová

Zleva: D. Jurča, V. Pivnička a J. Čabrada.                                                     Foto: Adriana Jarošová
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Plzeň získá takzvané digitální dvojče, jež 
vychází z přesného 3D modelu města. 
V rámci něj bude možné efektivně mo-
delovat situace, které mohou v krajské 
metropoli nastat. Jde o nejrůznější kri-
zové scénáře či provozní stavy týkající se 
dění v oblasti dopravy, ovzduší, vodních 
toků, výstavby, urbanismu, ale třeba také 
zásahů hasičů při požárech, povodních 
a podobně. 

Aktivity spojené s modelováním událostí 
a následných opatření jsou realizovány 
v rámci projektu DUET (Digital Urban Eu-
ropean Twins for smarter decison making), 
jenž je součástí prestižního evropského 
programu pro podporu a výzkum inovací 
EU HORIZON 2020, a zároveň jsou také 

součástí plzeňského konceptu Smart City 
Plzeň. 

„Věřím, že realizací tohoto projektu zís-
káme cenná data užitečná v řadě oblastí 

a také naprosto nový pohled na plánování 
a chod života v Plzni,“ řekl Tomáš Krblich, 
ředitel úseku Aplikací Správy informač-
ních technologií města Plzně.

3D model města vznikne na základě letec-
kého snímkování s přesností 5cm/pixel. Vy-
tvořený model město využije v několika ob-
lastech. Například v rámci krizového řízení 

půjde o simulaci událostí, které s sebou ne-
sou riziko ohrožení zdraví a života obyvatel. 
„Představme si zcela naplněný stadion ve 
Štruncových sadech. Při fotbalovém utkání 
se v jedné části stadionu přihodí událost, 
kvůli níž bude třeba neprodleně evakuovat 
návštěvníky, přičemž ale nebude možné 
využít všechny východy. S tímto modelem 
dokážeme simulovat, za jak dlouho a kudy 
se lidé ven ze stadionu dostanou. Pokud 
bychom to chtěli zjistit klasickým cvičením, 
potřebovali bychom několik tisíc lidí, a to by 
samozřejmě bylo nesrovnatelně složitější,“ 
vysvětlil Tomáš Krblich.

Přesný 3D model města najde využití 
také třeba při měření hlukového znečištění, 
modelování a plánování staveb nebo pod-
poře turismu. (red)

Plzeň bude mít své digitální dvojče, získá přesný 3D model města

Pět uměleckých děl obohatí Artotéku 
města Plzně. Radní rozhodli na zákla-
dě doporučení odborné poroty o kou-
pi výtvarných děl Radovana Kodery 
(Invaze – fotografie přemnožených 
trolejbusů v ulicích kolem depa v Plz-
ni – výběr), Josefa Černého (Meditač-
ní zahrada Luboše Hrušky), Václava 
Fialy (Schody – soubor 5 kreseb), Ja-
roslava Kantora (Portrét F. V.) a Evy 
Vlčkové (Procházka II) v celkové výši 
100 tisíc korun.

Plzeň investuje do umění

L. Sutnar, Venuše.

Projekt Artotéky města Plzně připravili 
v roce 1995 pracovníci Odboru kultury 
Magistrátu města Plzně. Pojem artotéka 
(umělecká sbírka děl) je složen z latin-
ského slova ars (v užším slova smyslu 
označuje umění) a řeckého slova theke 
(úschovna či sklad). Založení Artotéky 
města Plzně bylo schváleno k 1. lednu  
1996 a v současné době kolekce obsahu-
je již 237 výtvarných děl v celkové hod-
notě přes 4,5 milionu korun. Na nákup 
dalších výtvarných děl do sbírky je ročně 

uvolňována z městského rozpočtu částka 
ve výši sto tisíc korun.

V Artotéce města Plzně jsou zastoupe-
ni významní umělci plzeňského regionu, 
jako jsou např. Jiří Patera, Miroslav Tázler, 
zástupci plzeňské malířské školy 70. až 
80. let 20. století (tzv. Paterův kroužek) – 
V. Havlíček, V. Malina, M. Maur, J. Samec 
a další. Dále je ve sbírce zastoupena tvorba 
Bronislava Losenického, Květy Monhar-
tové, Jarmily Dytrychové, Marie Lacigové, 
Jiřího Rataje, Anny Kocourkové aj. 

Mezi nejstarší díla v Artotéce města Plzně 
patří soubor grafik a kreseb Karla Votlučky 
(1896–1963), někdejšího člena Umělecké 
skupiny založené roku 1919 a považované 
za první výtvarný spolek ve městě. Do roku 
1950 působilo v Plzni Sdružení západo-
českých výtvarných umělců, založené roku 
1925, toto období reprezentuje v artotéce 
např. malíř František Koliha (1909–1985). 
Za zmínku dále stojí tvorba nadregionál-
ních umělců Jiřího Kovaříka (1932–1994) 
či Jiřího Patery (1924–2003). „Kolekce 
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prezentuje i tvorbu autorů mladší generace, 
např. Šárky Trčkové (1965–2015), Bene-
dikta Tolara (*1975), Luďka Míška (*1976) 
či Štěpánky Bláhovcové (*1981), která je 
držitelkou několika prestižních zahranič-
ních ocenění za grafický design. Město 
podporou mladých umělců dokazuje, že 
mají důležité místo na kulturní mapě regio-
nu a že jejich tvorba má adekvátní kvalitu. 
Z nejmladších autorů jsou zastoupeni ve 
sbírce např. Eva Vlčková Štýbrová (*1986), 
Marek Škubal (*1986) či Luboš Vetengl 
(*1988),“ upřesňuje Květuše Sokolová, 
vedoucí Odboru kultury Magistrátu města  
Plzně. Mezi nejhodnotnější dílo celé ko-
lekce patří obraz světového designéra 
a plzeňského rodáka Ladislava Sutnara 
(1897–1976) „Venuše/Plzeň je žena“. 
Tento obraz je nyní v dlouhodobé vý- 
půjčce Západočeské galerie v Plzni. 

Posláním Artotéky města Plzně je spo-
jení přímé podpory aktuální výtvarné 
tvorby s prezentací autorů ve veřejných 
městských budovách. „Město, vyjma 
celoroční prezentace originálních umě-
leckých děl ve veřejném prostoru, také 
zapůjčuje díla na výstavy a další akce. Od- 
bor kultury organizuje pravidelné prezen-
tace sbírky, naposledy v rámci velké vý-
stavy nazvané 20 let Artotéky města Plzně  
(1996–2016),“ doplňuje Květuše Sokolová. 

Kompletní informace jsou k dispozici 
na webových stránkách Artotéky města 
Plzně: www.artotekaplzen.cz. (red)

J. Vlček, Pérák s prakem.                                                                              

M. Lacigová, Pohled z výšky.

Vizualizace 3D modelu města.                                                                                                                                                                             Vizualizace: město Plzeň

E. Vlčková, Procházka.                                                                           Foto 6x: Artotéka města Plzně

2x R. Kodera, Invaze.



Na co byste návštěvníky nalákal v roce 
2020?

Připravujeme několik autorských ins-
cenací. Oldřiška Ciprová napsala pro svůj 
soubor Maebh komedie Nebezpečně sexy 
a Nevěrníci, ORÁKULUM připravuje dvě 
hry Miroslava Herejka – Děsuplný děs 
a Robertek aneb Rozdělená domácnost. 
Kromě toho se může publikum těšit i na ča-
sem prověřené klasické texty. Soubor Am-
ceth uvede hru Jeana Geneta Služky, sou-
bor JakoHost divadelní adaptaci románu 
I. A. Gončarova Oblomov a SPODINA Eu-
rípidovu Médeu. Soubor Théta uvede hru 

R. Trinnera Zastavte Ellen. Moderní drama-
tické kusy uvedou soubory Chlupatej kak-
tus (T. Kovanda: Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A.) 
a SPODINA (P. Turrini: Klasik v pornosho-
pu, M. Ravenhill: Produkt).
Je známo, že Divadlo Dialog je doslova 
líhní autorského divadla. Kdo u vás svá 
díla uvádí?

Spolupracují s námi např. autoři Oldřiš-
ka Ciprová, Dáša Marovičová, Jan Sojka, 
Miroslav Herejk, Petr Smazal, uvádíme 
také hry, u kterých jsem jako autor uveden 
já. Původní hry tvoří třetinu repertoáru  
Divadla Dialog. (red)

Divadlo Dialog láká na 
svou dvaadvacátou sezonu 
autorskými díly i klasiky
Divadlo Dialog – dvanáct divadelních souborů a nejrůznějších osobností 

Divadlo Dialog Plzeň vzniklo pod ná-
zvem Plzeňská neprofesionální scéna 
v roce 1998. V současnosti sdružuje 
dvanáct souborů: Amceth, Divadlo Ja-
koHost, Divadlo Maebh, Divadlo Pro-
padlo, exLudvíci, Chlupatej kaktus,  
ORÁKULUM, SOFRANZA, SPODINA,  
VÝSKUM, Zrcadlo a Žumbera. 

Repertoár divadla je velmi široký – od po-
hádek pro děti přes autorská představení, 
divácky vděčné komedie, detektivky a kla-
sické divadelní texty až k moderní součas-
né dramatice, nevyjímaje ani kontroverzní 
a provokativní texty. Jaký byl uplynulý rok 
a na co se návštěvníci mohou těšit v novém 
roce, jsme se zeptali ředitele Divadla Dialog 
a také herce, režiséra a autora divadelních 
her Jakuba Zindulky. 
Pane Zindulko, jaký byl rok 2019 pro  
Divadlo Dialog?

Vnímám ho jako úspěšný. Divadlo 
navštívilo zhruba deset tisíc návštěvníků. 
Odehráli jsme více než 180 představení 
a uvedli 13 premiér. Jako příklad si do-
volím zmínit uvedení komedie L. Gold-
steina Tři v pokoji souboru Théta, sou-
bor VÝSKUM se představil klasickou 
komedií A. N. Ostrovského Kdo hledá, 
najde. V prosinci se uskutečnila premié-
ra další komedie, kterou jsem napsal já, 
Tchýně na zabití, v hlavních rolích s Lu-
cií Zedníčkovou a Olgou Ženíškovou. 

Divadlo Dialog

• Nachází se ve vnitrobloku mezi 
Smetanovými sady 9 a Klatovskou 
třídou 7
• Vstup pro diváky: Smetanovy 
sady 9
• Kavárna otevřena hodinu před za-
čátkem představení a také po jeho 
skončení
• Bezbariérový přístup
• www.divadlodialog.cz 

Taneční 
v besedě 
povede 
Taneční škola 
Gregoriades
Taneční kurzy v Měšťanské besedě 
v Plzni bude od září 2020 do dubna 
2022 exkluzivně provozovat Taneční 
škola Gregoriades, která má v krajské 
metropoli už padesátiletou tradici. 
Rozhodla o tom Rada města Plzně. 
O možnost mít výhradní příležitost 
pořádat taneční v besedě projevily 
zájem dvě taneční školy, obě nabídky 
posoudila speciální komise. Taneční 
škola Gregoriades patří mezi nej-
větší v Plzeňském kraji a již více než  
25 let pořádá taneční kurzy v prosto-
rách Měšťanské besedy.

Česko-
bavorské dny 
opět v depu

Na oblíbený česko-bavorský fes-
tival Treffpunkt v DEPO2015 se 
Plzeňané mohou vypravit opět 
v únoru. S podtitulem „Dny|Kul-
tury|Kreativity“ proběhne ve 
dnech 7. až 8. února 2020. 

Autobusová hala, kde nebude 
nouze o plzeňské ani bavorské 
pivo, se otevře v pátek v 16 hodin. 
Vystoupí místní i zahraniční ka-
pely a DJs. V sobotu se k hudeb-
ním interpretům různých žánrů 
od dechovky přes rock a pop až po 
etnofunk přidá divadlo pro děti, 
promítání filmů, tvůrčí dílny, vý-
stava fotografií a večerní souboj 
v česko-bavorském poetry slamu. 
Podrobný program je zveřejně-
ný na www.treffpunkt.cz. Vstup 
bude po oba dny zdarma. 

Zazelenají 
se střechy 
v centrálním 
obvodě?
V grantové výzvě Ani kapka nazmar 
Nadačního fondu Zelený poklad získal 
TJ Slavoj Plzeň v roce 2019 nejvyšší 
možnou částku, a to 300 tisíc korun. 
Tato suma je určená na projektovou do-
kumentaci k přípravě ozelenění někte-
rých střech centrálního areálu TJ Slavoj 
Plzeň v Třebízského ulici v Plzni. Mo-
mentálně je prověřována statika, a po-
kud prověření dopadne kladně a najde 
se dostatek finančních prostředků (cca 
3,7 milionu korun), mohlo by dojít 
k proměně cca 700 m2 dosluhujících 
asfaltových střech v centru města. 

„Od nového střešního povrchu 
si TJ Slavoj slibuje nejen revitaliza-
ci, ale také zlepšení termoizolačních 
vlastností střech – snížení úniků tepla 
v zimě a současně lepší klima v parných 
dnech,“ říká vedoucí provozu TJ Slavoj 
Plzeň Václav Reithmaier. 

Soubor činohry Divadla J. K. Tyla při-
náší v nadcházejícím roce dvě nové 
možnosti, jak se setkat, seznámit či 
pohovořit s herci nebo se členy insce-
načních týmů připravovaných činoher. 
První z nich je Setkání s činohrou na 
téma…, druhá pak Nová dramatika.

Společný podvečer s názvem Setkání 
s činohrou na téma… mohou Plzeňané 
navštívit vždy ve čtvrtek před premiérou 
činoherní inscenace ve foyer Malé scény 
od 18 hodin, a to za účasti zástupců ins-
cenačního týmu a hereckého obsazení. 
Součástí těchto akcí bude talkshow herce 
Martina Zahálky ml. se zajímavými hosty, 
kteří mají blízko právě k tématům, jichž se 
budou nové inscenace dotýkat. „Budeme 
rádi, když se tato setkání stanou také mož-
ností ke společné diskusi o vývoji plzeňské 
činohry a ke vzájemné výměně názorů, 
neboť zpětná vazba Plzeňanů a naše přímá 

Netradiční setkání s umělci Divadla J. K. Tyla

Činoherní čtení v DJKT.                                                                                              Foto: Irena Štěrbová

Jakub Zindulka a Olga Ženíšková ve hře Manželství je vražda.                                                                                                           Foto 2x: Divadlo Dialog

dý má svou pravdu z pera italského nositele 
Nobelovy ceny za literaturu Luigiho Piran-
della.“ 

Další novinkou souboru činohry bude 
cyklus scénických čtení současných světo-
vých, případně i českých novinek s názvem 
Nová dramatika. Tímto způsobem chce 
divadlo objevovat nové a aktuální divadel-
ní texty a rozšiřovat společné povědomí 
o současných trendech v psaní pro divadlo. 
„Dle našeho názoru se jedná o přirozenou 
součást umělecké tvorby velkých divadel-
ních domů, ke kterým Divadlo J. K. Tyla 
bezesporu patří. Tyto projekty budou také 
příležitostí k setkáním s nejmladší genera-
cí českých režisérů, kteří se jejich přípravy 
zhostí,“ říká Zdeněk Janál. První scénické 
čtení tohoto typu uvede plzeňské divadlo 
ve druhé polovině března (termín bude 
upřesněn) od 19 hodin na Malé scéně v re-
žii čerstvé absolventky brněnské JAMU 
Alexandry Bolfové. (red)

komunikace s nimi jsou pro nás velmi dů-
ležité,“ vybízí k návštěvě diváky dramaturg 
Zdeněk Janál, který působí v plzeňském 

divadle od začátku sezony 2019/2020, a do-
dává: „První setkání se uskuteční 6. února 
2020, tedy před premiérou komedie Kaž-

Lucie Zedníčková, Tchýně  na zabití.
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Foto: Václav Šváb, DEPO2015



Statutární město 
Plzeň vyhlašuje 
konkursní řízení 

na funkci 
řeDiTeLe/řeDiTeLKy 

87. mateřské školy 
Plzeň, 

Komenského 46, 
příspěvkové organizace.

Předpokládaný nástup: 
nejpozději k 1. 8. 2020

Termín podávání přihlášek: 
do 7. 2. 2020 do 14.00 hodin 

v obálkách označených
 „Konkurs – 87. MŠ Plzeň, 

neotvírat“ na adresu: 
statutární město Plzeň, 

Magistrát města Plzně, Odbor 
školství, mládeže 

a tělovýchovy, Kopeckého 
sady 11, 306 32 Plzeň.

Bližší informace o vyhlášení 
konkursního řízení najdete 
na úředních deskách Úřadů 
městských obvodů města 

Plzně, úřední desce 
Magistrátu města Plzně, 

Krajského úřadu Plzeňského 
kraje a Úřadu práce ČR, 

krajské pobočky 
v Plzni v termínu 

od 24. 1. – 7. 2. 2020.

Návštěvnost v zoo trhala rekordy

Živá ulice má nového pořadatele
Další čtyři roky se o program festivalu postará Agentura Nashledanou

Dotace od města na podporu tradičního 
kulturního letního projektu v plzeňských 
ulicích Živá ulice je už v celkové výši šest 
milionů korun, tedy 1,5 milionu korun 
na každý rok. Nový pořadatel plánuje 
změnit koncept oblíbené akce, chce ji více 
vrátit „ke kořenům“. 

Agentura Nashledanou s. r. o. byla založe-
na Lukášem Krásným. Firma, která je pro-
dukční agenturou, má bohaté zkušenosti 
s pořádáním kulturních, společenských 
i sportovních akcí. Jednatele společnosti 
Lukáše Krásného jsme se zeptali, jak bude 
Živá ulice v budoucnu vypadat.
Pane Krásný, následující čtyři roky bude-
te o programu festivalu Živá ulice rozho-
dovat vy. Na co se můžeme těšit?

Chceme navázat na historii festivalu ‚Na 
ulici‘, který patří mezi jeden z nejstarších festi-
valů v Plzni. Občanům a návštěvníkům města 
bychom rádi v letním termínu nabídli žánrově 
pestrý festival v tematicky uzavřených blo-
cích. Bude se jednat o folk a trampskou hud-
bu, country a bluegrass, rock a pop a blues, 
swing, electro swing, jazz, ska a reggae, latino  
a world music a mejdan pro starší a pokročilé. 
Kdy a kde v Plzni se festival uskuteční?

Živá ulice se tradičně koná v srpnu. Pro-
gram bude probíhat na několika scénách 
ve městě. Hlavní jeviště bude na náměstí 
Republiky, bude vybavené lavičkami na se-
zení a počítá i s prostorem pro tanec. Další 
bude v Proluce,  scéna nazvaná Ať se mládí 
vydovádí je plánována do Smetanových 
sadů. S Náplavkou pak počítáme zejména 

pro alternativní žánry. Abychom mohli pro-
dloužit hudebních produkci i po 22. hodině, 
oslovíme plzeňské kluby. 
Nabídne Živá ulice kromě hudební pro-
dukce ještě jiný program?

Chceme se soustředit i na zážitkovou 
gastronomii. Plánujeme, že budeme serví-

rovat vegetariánská jídla i jídla odkazující 
na tradici plzeňského piva, v plánu je rov-
něž gastro nabídka zaměřená na populární 
chilli.  To vše s ohledem na ekologii – tedy 
s použitím vratných či recyklovatelných ke-
límků a dalšího jídelního vybavení. Věřím, 
že se nám podaří připravit takový program, 

který potěší a pobaví nejen obyvatele města, 
ale přiláká i návštěvníky ze širokého okolí. 
Uvědomuji si, že v programu budou lákat 
známá jména, ale chceme festival vrátit 
hlavně kapelám a umělcům z Plzně, Plzeň-
ského kraje a vystupujícím s vazbou na náš 
region. (mak)

Rok 2019 se zapíše velmi významně do 
historie zoo v Plzni zejména návštěvnic-
kým rekordem. Přišlo se do ní podívat 
poprvé v historii přes 500 tisíc lidí. Jubi-
lejní půlmiliontý návštěvník přišel do zoo 
v pondělí 30. prosince 2019.

První sezonu prožila expozice Filipíny – 
Motýlí ráj s živočichy jihovýchodní Asie, 
kde dominují dvě samice krokodýla fi-
lipínského. Hlavním tématem expozice 
jsou zvířata, jejich ochrana, rozmnožo-
vání, změny a novinky. „V průběhu roku 
odcestovala dvouletá samice nosorožce 
Růženka do Švýcarska a dva mladí lvi 
berberští do Francie. K nám naopak při-
cestovala chovatelsky cenná šimpanzice 
Brigitte, levhartice čínská Tika, která je 
jedinou v České republice, a hlavně na 
podzim dvě samice hrabáčů kapských, 
které chová pouze 25 zoo v Evropě,“ 
přibližuje chovatelské úspěchy Martin 

Vobruba, tiskový mluvčí plzeňské zoo. 
V ptačí kolekci je třeba zmínit chov kagu 
chocholatého z Nové Kaledonie, které 
společně poprvé v ČR chová jen plzeň-
ská a pražská zoo. Na poli odchovů je 

plzeňská zahrada úspěšná – narodila se 
mláďata křovinářů němých (druhá zoo 
v Evropě), korovců mexických, gibona 
bělolícího, ohroženého lemura rákoso-
vého, ale také velblouda nebo zubra. 

Mezi mnoha akcemi s tradicí zažila 
premiéru Strašidelná zoo, zajímavostí 
byla cestovatelská show v amfiteátru 
Cesta jako žádná ze sta. „Zpestřením 
života naší zoo byl srpnový útěk pandy 
červené se šťastným koncem, kdy se ze 
samce Nepála stala celebrita a na Pl-
zeňsku nyní málokdo neví, jak vypadá 
panda červená,“ dodává s úsměvem 
Martin Vobruba. 

Mezi novinky pro nadcházející sezo-
nu patří inovovaný návštěvnický servis, 
mapa zoo, nové edukativní a zábavné 
prvky. Rovněž expozice Akva Tera za-
znamenává řadu událostí – v poslední 
době to jsou nově objevení zlatohlávci 
druhu Pachnoda iskuulka. „Také v příš-
tím roce se chystá mnoho akcí a novi-
nek, a tak zakončíme sloganem z  novo-
ročenky: ‚Pojďte se k nám vracet i v roce 
dvacet dvacet!‘,“ uzavírá Martin Vob-
ruba. (red)

Plzeňská 
filharmonie 
získala  
do rozpočtu  
více peněz
V roce 2020 dochází k vý-
znamnému navýšení finančních 
prostředků z rozpočtu města ne-
zbytnému k udržení chodu této 
kulturní instituce. V souvislosti 
s prudkým nárůstem platů ve ve-
řejné sféře se obecně prospěšná 
společnost Plzeňská filharmonie 
dostala do ekonomicky neřešitelné 
situace. Částka 8 milionů korun, 
o kterou byla dotace navýšena, 
bude použita na mzdy zaměstnan-
ců filharmonie. 

„Ráda bych jménem svým 
i jménem všech zaměstnanců Pl-
zeňské filharmonie veřejně po-
děkovala Zastupitelstvu města 
Plzně, které 9. prosince na svém 
zasedání schválilo individuální 
neinvestiční dotaci na zajištění 
provozu Plzeňské filharmonie 
a realizaci kulturního a umělec-
kého programu v roce 2020 ve 
výši 23,3 mil. korun,“ uvedla 
Lenka Kavalová, ředitelka Pl-
zeňské filharmonie.

Plzeň pomáhá, 
pomozte i Vy!
Máte doma nepotřebné oblečení, 
boty či hračky a přemýšlíte, jak by se 
ještě daly využít? Když je odevzdáte 
do zelených a modrých kontejnerů 
s logem Klokánka, pomůžete tím 
dobré věci. 

„Odevzdané věci putují dětem do 
Klokánků, kromě toho z každého ki-
logramu sesbíraného materiálu při-
spíváme jednou korunou na transpa-
rentní účet Fondu ohrožených dětí,“ 
říká Pavlína Klementová, vedoucí 
duchcovského projektu KlokTex.cz. 
V Plzni jsou kontejnery na 50 místech 
a aktuálně probíhá výměna starých za 
nové. 

V domácnostech přibývají chytré vodoměry
V roce 2017 se Plzeň stala prvním měs-
tem v České republice, které vybudovalo 
vlastní senzorickou síť PLZEN LoRa. Od 
té doby západočeská metropole rozšiřu-
je její využití. Zprovoznění sítě internetu 
věcí (IoT) je součástí konceptu Smart 
City Plzeň, který přináší chytrá řešení 
pro lepší a pohodlnější život obyvatel zá-
padočeské metropole.

Síť PLZEN LoRa využívá v současnosti 
například Vodárna Plzeň. Ta už insta-
lovala dva tisíce speciálních čidel, díky 
nimž může provádět dálkové odečty 
vody. „Klasický vodoměr je nutné fyzicky 

odečíst, pokud na něj ale umístíme malé 
technické zařízení připojené na IoT síť, 
získáme do informačního systému vodár-
ny údaje o stavu, průtoku, spotřebě nebo 
zamrznutí vodoměru,“ zhodnotil vedou-
cí zákaznického centra Vodárny Plzeň  
Pavel Pajtl. 

Informace odeslané pomocí dálkových 
odečtů chce navíc Vodárna Plzeň od příš-
tího roku zpřístupnit také odběratelům, 
a to přes zákaznický portál nebo mobilní 
aplikaci. V rámci osazování vodomě-
rů město zahustilo počet přístupových 
bodů sítě PLZEN LoRa. „Z původních 
deseti je jich dnes víc než dvojnásobek. 

Náklady na pořízení jedné brány přitom 
nejsou nijak závratné, pohybují se okolo 
20 tisíc korun,“ vysvětlil Libor Červený, 
ředitel úseku Infrastruktury Správy in-
formačních technologií města Plzně. 

Senzory se dají využít také k měře-
ní kvality ovzduší, to otestovalo město 
v rámci projektu na snímání oxidu uhli-
čitého na 25. základní škole v Plzni. Síť 
internetu věcí město zdarma zpřístupni-
lo studentům středních a vysokých škol, 
a to v rámci vývoje a výzkumu. Lze ji také 
využít v celé řadě oblastí, kromě odečtů 
vody nebo tepla například v rámci sys-
tému parkování, monitoringu ovzduší, 
svozu odpadu atd. 

Více informací o městské síti inter-
netu věcí, včetně registrace pro stu-
denty, je na webových stránkách města  
http://iot.plzen.eu. (red)

Jubilejní návštěvníci v plzeňské zoo.                                                                           Foto: zoo Plzeň

Multižánrový festival Živá ulice je tradiční plzeňskou akcí.                                                                                                                Foto: archiv města Plzně
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komplikovanější, ale všechny svůj první ná-
zev získaly ještě za první republiky.
Bohuslava Martinů 

Poprvé byla pojmenována v roce 1934 po 
plzeňském hudebním skladateli Stanislavu 
Sudovi (1865–1931). Po vzniku protekto-
rátu byla pravděpodobně přejmenována 
na ulici 15. března. Krátce po válce (1947) 
získala název odkazující na českého so-
ciálnědemokratického politika Jaromíra 
Nečase (1888–1945). To se změnilo v roce 
1951, kdy byla pojmenována na počest bojů 
u polského města Jaslo (tj. Jaselská). Dneš-
ní název nese až od roku 1991. 
Fibichova

Poprvé byla pojmenována v roce 1934. 
Tehdy se nazývala Fügnerova, a to po jed-
nom ze zakladatelů Sokola. Za protektorá-
tu byla pravděpodobně přejmenována na 
Mozartovu a vedla po obou stranách dneš-
ní Lidické. Jméno po Zdeňku Fibichovi 
(1850–1900) nese již od roku 1947.
Jakuba Jana Ryby 

Poprvé byla pojmenována v roce 1934 
po poslanci Václavu Freslovi (1868–

1915). Pravděpodobně za protektorátu 
dostala jiný název, který je užíván v do-
movních listech, tj. Brahmsova. Ovšem 
další oficiální název pochází až z roku 
1947, kdy byla pojmenována po politikovi 

Václavu Klofáčovi (1868–1942). V roce 
1949 dostala název po Štěpánce Kašpa-
rové (1907–1944), jež byla popravena 
nacisty za ukrývání člena ilegální skupiny. 
Dnešní název nese ulice až od roku 1991.

Janáčkova
Byla také poprvé pojmenována v roce 

1934, a to po slovenském politiku Milanu 
Rastislavu Štefánikovi (1880–1919). V roce 
1941 byla přejmenována na ulici M. Jahna, 
což byl zakladatel německého tělocvičného 
hnutí Deutscher Turnverband. Ovšem v do-
movních listech je tužkou uveden i název Jo-
hann Strauss. Další oficiální název pochází 
z roku 1947, kdy byla pojmenována po po-
litiku Bohumíru Šmeralovi (1880–1941). 
Stejně jako předchozí ulice i tato nese svůj 
dnešní název až od roku 1991. 
Mozartova

V roce 1934 byla pojmenována po legio- 
náři Josefu Jiřím Švecovi (1883–1918). 
Roku 1941 byla přejmenována podle své 
polohy na hranicích katastru jako Hranič-
ní. Krátce po válce (1947) jí byl navrácen 
původní název, který se však již roku 1951 
změnil. Tehdy byla pojmenována na počest 
sovětského politika Michaila Vasiljeviče 
Frunzeho (1885–1925). Dnešní název po-
chází až z roku 1991. 

Kateřina Fantová, Archiv města Plzně
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Z encyklopedie Plzně – Městský obvod Plzeň 1
V letošním roce čtenářům Radničních 
listů přiblíží Archiv města Plzně histo-
rii vybraných plzeňských ulic jednotli-
vých městských obvodů a zajímavostí, 
které se jich týkají. Každé číslo před-
staví jiný městský obvod.

Plzeňská Zavadilka
Na Zavadilce se nachází celkem devět 

ulic, jejichž názvy byly odvozeny od jmen 
významných hudebních skladatelů. Někte-
ré z nich obsahují celé skladatelovo jméno 
(Jaroslava Ježka, Franze Liszta, Jakuba 
Jana Ryby, Viléma Blodka, Bohuslava Mar-
tinů), jiné pouze jeho příjmení (Janáčkova, 
Fibichova, Kubátova a Mozartova). Pro 
tři ulice bylo jejich pojmenování vybráno 
hned zpočátku, a to pro ulici Viléma Blodka 
(1977), Jaroslava Ježka (1992) a pro ulici 
Kubátovu (1996). Také u ulice Franze Lisz-
ta můžeme říci, že se jedná o její první ná-
zev. Vznikla v roce 1947 pravděpodobně od-
dělením z původní velké ulice, jež vedla po 
obou stranách dnešní Lidické. U ostatních 
ulic byl vývoj jejich pojmenování poněkud 

Skladatel Jakub Jan Ryba měl k Plzni blízko
Jakub Jan Ryba se narodil 26. října 1765 
v Přešticích jako syn místního kantora. 
S hudbou se setkával již od útlého dět-
ství. Od čtyř let se učil hře na housle, 
později na klavír, violoncello a varhany, 
zpíval na kůru a od svého otce se učil 
základům harmonie. V patnácti letech 
odjel do Prahy ke studiím na piaristic-
kém gymnáziu. Kromě řádného studia 
stihl navštěvovat všemožné hudební pro-
dukce, ať už v kostelích či na koncertech, 
byl okouzlen operou v divadle. Když 
jeho otec onemocněl, Ryba přerušil stu-
dia, po pěti letech strávených v Praze se 
v roce 1785 vrátil do Nepomuku (tam se 
rodina přestěhovala roku 1770) a své sny 
o dráze hudebníka nadobro pohřbívá. 

V roce 1786 nastoupil jako učitelský 
pomocník ke svému strýci do Mníšku 

pod Brdy. V roce 1788 mu bylo nabíd-
nuto místo v Rožmitále, kde se v roce 
1790 oženil s Annou, dcerou rožmitál-
ského purkrabího Jana Laglera. Se svo-
jí početnou rodinou se často pohyboval 
na hranici bídy. Manželům se narodilo 
13 dětí, z nichž se jen sedm dožilo do-
spělosti.

V konzervativním prostředí Rožmi-
tálu se mladý zanícený pokrokový kan-
tor, ovládající němčinu, latinu, řečtinu, 
francouzštinu i italštinu, potýkal s ne-
pochopením, problémy měl nejen s ro-
diči svých žáků, neshody měl i s míst-
ním duchovním, který byl nejbližším 
dohlížitelem triviální školy.  

Jediným únikem z nepřátelského pro-
středí byla pro Rybu hudba. Sám hrál na 
kůru, skládal i vyučoval žáky hře na hu-
dební nástroje.

Rybovo rozsáhlé hudební dílo za-
hrnuje přes 1000 skladeb duchovních 
i světských, včetně písní, kantát, ko-
morní a symfonické hudby. 

A právě Rybova hudba byla tím, co 
propojilo jeho život i s Plzní. Roku 1800 
provedl plzeňský učitel, varhaník a re-
genschori František Křepelka v chrá-
mu sv. Bartoloměje s velkým úspěchem 
jednu z Rybových mší a navázal s ním 
kontakt. Na jaře 1805 provedl pak nové 
Rybovo oratorium pro sóla, sbor a or-
chestr Stabat Mater. Skladateli se dosta-
lo za toto dílo kromě finančního obnosu  
100 zlatých od města velkého uznání 
a 28. května 1805 byl jmenován čestným 
měšťanem města Plzně.

Městu Plzni ostatně věnoval J. J. Ry- 
ba mezi léty 1810–1814 cyklus téměř 
100 skladeb s názvem Cursus sacro har-

monicus. Záměrem Rybovým bylo na 
všechny neděle celého roku napsat krát-
ké jedenáctihlasové mše. Mělo jich tedy 
být 52, k tomu vždy graduale a offertori-
um, tedy celkem 156 chrámových zpěvů. 
Cyklus však zůstal nedokončen.

Součástí cyklu byla i kantáta s ná-
zvem Jubel der Pilsner (Jásot Plzeňa-
nů). Tato kantáta byla provedena 
s velkým úspěchem 18. října 1814 pod 
názvem Oběť míru v plzeňském divadle 
na památku vítězství nad Napoleonem 
u Lipska.

Svými skladbami se Ryba odvděčoval 
městu za to, že zde mohl jeho syn Vilém 
s podporou plzeňských měšťanů studo-
vat na zdejším gymnáziu.

Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně
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SPRáVNý TiP S ALfoU

SoUTĚŽ S HC ŠKoDA PLZeň

SoUTĚŽ S fC ViKToRiA PLZeň SoUTĚŽÍMe S DiVADLeM

Fiktivní portrét J. J. Ryby.  

Ve čtvrtek 12. prosince hrála česká ho-
kejová reprezentace na ledě v Plzni proti 
Finsku a vyhrála 4:3.

Na otázku z minulého čísla Radnič-
ních listů správně odpověděli Blanka 
Olajošová, Lucie Gattringerová a  Jiří 
Hudec. Ceny do soutěže věnoval Fan-
shop HC Škoda Plzeň. 

Který z hráčů HC Škoda Plzeň vedl 
národní tým s kapitánským céčkem 

v utkání proti Finsku, které 12. prosin-
ce hostila Plzeň?

A/ Milan Gulaš
B/ Michal Moravčík
C/ Tomáš Mertl

Odpověď na novou soutěžní otáz-
ku lze posílat pod heslem HC Ško-
da Plzeň do 20. ledna 2020 na ad-
resu redakce či e-mailovou adresu 
soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Viktoria Plzeň vstřelila v právě probíhající 
sezoně svůj tisící gól v utkání s FC Fastav 
Zlín. Autorem jubilejní střely byl Michael 
Krmenčík. V předminulé sezoně Vikto-
riáni získali svůj pátý ligový titul v utkání 
proti Teplicím, které skončilo vítězstvím 
Plzně 2:1. To jsou správné odpovědi na 
otázky z minulého čísla, na něž správně 
odpověděli Jaroslava Traxmandlová, Lu-
káš Winkler a Daniela Růžičková. Vikto-
ria Plzeň po konci podzimní části sezony 
představila nového trenéra, jímž se stal 

Adrián Guľa. Všechny důležité informace 
sledujte na sociálních sítích Viktorie a webu  
www.fcviktoria.cz, kde se dozvíte vše pod-
statné. A v náledujícím kvízu si otestujte, 
jak znáte nového kouče Viktorie.
Se kterým týmem získal Adrián Guľa  
v sezoně 2016/17 mistrovský titul?
A/ AS Trenčín
B/ MŠK Žilina
C/ Slovan Bratislava
Na jak dlouho podepsal čtyřiačtyřicetile-
tý trenér smlouvu s Viktorií Plzeň?

A/ 2,5 roku
B/ 3,5 roku
C/ 4,5 roku
Z kolika členů je sestaven realizační tým 
Adriána Guľy?
A/ 3
B/ 4
C/ 5
Odpověď na novou soutěžní otázku lze za-
sílat pod heslem FC Viktoria Plzeň do 20. 
ledna 2020 na adresu redakce či e-mail 
soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Na fotografii v minulém čísle Rad-
ničních listů objímala herečka An-
drea Mohylová v roli Heleny Glo-
ryové robota Maria, kterého hraje 
Vladimír Pokorný. Za tuto správ-
nou odpověď vyhrála vstupenky do 
Divadla J. K. Tyla Dana Böhmová.

Výpravný klasic- 
ký balet Korzár  
patřící k mistrov-
ským dílům z éry 
romantického ba- 
letu je plný pů- 
sobivých sborových 

 scén a náročných sólových výstupů. 
Na fotografii je Gaëtan Pires jako 
Konrád s Medorou, kterou tančí só-
listka plzeňského baletu, jež na-
stoupila do zdejšího angažmá v roce 
2016. Její jméno je odpovědí na dneš-
ní soutěžní otázku. Nápovědu mů-
žete hledat na webových stránkách 
divadla, www.djkt.eu. Odpověď lze 
zasílat pod heslem Soutěžíme s di-
vadlem do 20. ledna 2020 na adre-
su redakce či na e-mailovou adresu 
 soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

DON ŠAJN A JOHANES DOKTOR 
FAUST – tak se jmenovala inscenace 
Divadla Alfa, na jejíž název jsme se 
ptali v minulém čísle Radničních listů. 
Výherkyní se stala Jaroslava Štembe-
rová, jež obdrží dvě vstupenky do Di-
vadla Alfa.

Stejnou cenu obdrží také ten, kdo 
správně zodpoví novou soutěžní otáz-
ku a bude vylosován.

Který herec Divadla Alfa si přivodil 
úraz nohy při zkoušení premiérové 
inscenace Pozor, Zorro?

A/ Martin Bartůšek
B/ Petr Vydarený
C/ Petr Borovský

Odpověď lze zasílat pod heslem 
Správný tip s Alfou do 20. ledna 
2020 na adresu redakce či na e-mail  
soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Nákres území z roku 1947.                                                                                    mapa: Archiv města Plzně


