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Petr Kokoška: 
Menší mladý 
a zdravý pes najde 
nového pána rychle
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Město Plzeň 
ohlásilo řadu 
novinek v dopravě
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získal Cenu 
Bohumila Polana
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Rozhovor  Profesor Vladislav Třeška: Kvalita se pozná  
podle toho, jak se zdravotníci chovají k pacientovi
Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň v jejím čele stojí od roku 1999.  
Vybudoval z ní prestižní lékařské pracoviště

Pokračování na straně 5.

V roce 2023 budou Radniční listy 
uvádět nový seriál – rozhovory s plzeň-
skými lékaři. V prvním čísle představu-
jeme významného plzeňského chirurga 
prof. MUDr. Vladislava Třešku, DrSc., 
který za svou celoživotní práci loni v říj-
nu získal státní vyznamenání – Medaili 
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy 
a školství. V rozhovoru vzpomíná na své 
začátky, představuje chirurgickou klini-
ku, která je největším pracovištěm svého 
druhu v České republice, a také dopo-
ručuje, jak lze někdy předejít tomu, aby 
se lidé stali jeho pacienty. Důležité jsou 
podle něj psychická pohoda a preventiv-
ní vyšetření.

Lékařská pracoviště často zdůrazňují 
svou historii a osobnosti, které v nich 
působily. Jak moc je v oblasti medicíny 
důležité mít na co navazovat, být hrdý 
na své předchůdce a sám pak zkušenosti 
předávat mladším kolegům? Vždyť prá-
vě i za svůj přínos ve vzdělávání a výcho-
vě mladých lékařů jste byl vyznamenán. 

Historie je kořením současnosti. Celá 
česká chirurgická škola má nesmírně sil-
né kořeny v historii i svých osobnostech 
a štěstí na ně měla i Plzeň. Když jsem v roce 

1999 nastupoval spolu se svými kolegy 
do vedení kliniky, měli jsme před sebou 
úkol – vyrovnat se s historií a něco k oněm 
velikánům, jako byli například profe-
sor Aleš Podzimek (1921–1988, cévní, 
břišní a hrudní chirurg, vybudoval v Plzni 
transplantační centrum, první transplan-
taci provedl v roce 1972), primář Milan 
Schück (1928–2006, zasloužil se o rozvoj 
cévní chirurgie, dva roky působil jako ředi-
tel FN Plzeň, jeho koníčkem byla hudba – 
vystupoval jako koncertní houslista) nebo 
profesor Jiří Valenta (1933–2020, zaslou-
žil se o rozvoj cévní a transplantační chirur-
gie, byl děkanem plzeňské lékařské fakulty), 
přidat. Nesmírně je ctím, protože ve své 
době to byli skuteční chirurgičtí velikáni 
a na jejich vědomostech a dovednostech, 
které do Plzně přinesli, jsme potom my 
mohli stavět. Je totiž moc důležité nene-
chávat si znalosti pro sebe. Jádro úspěchu 
celé kliniky je v tom, že je dovede předat 
mladší generaci. Mladí lékaři dnes mají 
jiné možnosti, než jsme měli my. Mohou 
sledovat na různých sítích videa z operací, 
ale stále je pro jejich odborný růst důležité, 
když se zkušeným chirurgům chodí dívat 
‚pod ruce‘ nebo jim přímo asistují. Přednosta Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň profesor Vladislav Třeška během svého přijetí na plzeňské radnici. 

Foto: Martin Pecuch

Batole se pohybovalo na parapetu  
ve 4. patře bytového domu. Díky rych-
lému a profesionálně vedenému zása-
hu hasičů se mu nic nestalo. To je jeden 
z činů, které na konci loňského roku oce-
nilo město Plzeň. Magistrátní odbor bez-
pečnosti, prevence kriminality a krizové-
ho řízení již po třinácté pořádal akci, na 
níž jsou za mimořádné činy při záchraně 
lidských životů a majetku oceněni měst-
ští strážníci, policisté, hasiči i záchranáři. 

Oceněni byli členové Hasičského záchran-
ného sboru Plzeňského kraje – velitel Vác-
lav Šiml, strojník Filip Kopecký, hasiči 
Aleš Vyzrál a Lukáš Fořt. Loni v červnu 
zachránili roční dítě, které se pohybovalo 
po parapetu ve 4. patře bytového domu 
v Doubravce. Rychle instalovali výškovou 
techniku a dva z nich poté vyjeli s žebříko-
vou sadou do okna a dítě stáhli k sobě. Vše 
tak dobře skončilo. 

Zdravotnická záchranná služba Plzeň-
ského kraje loni v září obdržela tísňové 
volání o dopravní nehodě osobního auto-
mobilu, který narazil do stromu. V autě 
byla zaklíněna těhotná žena v bezvědomí. 

Tomáš Bokota, který u plzeňské záchranky 
pracuje jako inspektor provozu, se zrovna 
pohyboval poblíž. Na místo dorazil do dvou 
minut od volání. Se svědky vypáčil zadní 
dveře a po vyproštění zahájil resuscitaci.

Mezi dalšími oceněnými byli strážní-
ci Městské policie Plzeň Jakub Staněk 
a Pavel Jiras, kteří loni v lednu spolu s při-
volanými členy Policie ČR Jonášem Ei-
chingerem, Václavem Königsmarkem 
a Milanem Fialou bojovali o život muže, 
jenž obsluhoval čerpací stanici v Domažlic-
ké ulici. Městští strážníci, kteří přijeli čerpat 
pohonné hmoty, ho nalezli bezvládně leží-
cího uvnitř zamčené provozovny. Vytlačili 
křídlo posuvných dveří, u postiženého ob-
novili průchodnost dýchacích cest a začali 
s resuscitací. Podařilo se jim obnovit zá-
kladní životní funkce, muž byl převezen do 
nemocnice, bohužel i přes veškerou snahu 
lékařů tam zemřel.

Strážnice Městské policie Plzeň Magda-
léna Topinková byla 30. března 2022 bě-
hem dohledu u škol upozorněna na valící se 
hustý dým z okna bytu panelového domu ve 
Skupově ulici. Okamžitě zalarmovala hasi-
če a přivolala si na pomoc kolegy. Na místo 

se dostavili Jindřich Březina a Miroslav 
Veverka. Ti na nic nečekali a ještě, než do-
razili hasiči a zástupci ostatních složek in-
tegrovaného záchranného systému (IZS), 
začali burcovat obyvatele domu a varovali 
je před nebezpečím požáru. Zároveň se 
snažili přesně lokalizovat místo zakouření, 
což se podařilo, a z dotčeného bytu vyvedli 
seniorku (89 let) do bezpečí. Magdalena 
Topinková po celou dobu zajišťovala před 
domem koordinaci evakuovaných obyvatel 
a předávala informace přijíždějícím slož-
kám IZS. Díky včasnému a profesionální-
mu zásahu strážníků nedošlo k významné 
škodě na majetku.

Strážník Městské policie Plzeň Bohu-
slav Bradáč byl ve službě a projížděl na 
kole lesní cestou od Kamenného k Tře-
mošenskému rybníku, když uviděl muže 
viset za krk na provaze uvázaném na větvi 
stromu. Seskočil z jízdního kola, a protože 
neměl u sebe nůž, nazdvihl visící tělo, sna-
žil se nahmatat tep a druhou rukou vytáčel 
tísňové linky 158 a 156 pro přivolání posil 
a zdravotníků. Muže udržel cca 10 minut, 
než přijeli policisté, kteří se záchranou po-
mohli. (red)

Zachránili lidské životy i majetek. Město Plzeň je ocenilo

Hasiči, kteří loni zachránili roční batole. Zleva: Filip Kopecký, Aleš Vyzrál, Lukáš Fořt  
a Václav Šiml.                                                                                                                         Foto: Martin Pecuch 
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Plzeň má historicky nejvyšší rozpočet, 
investice zkvalitní život obyvatel města  
V roce 2023 počítá město s příjmy ve 
výši cca 7,69 miliardy korun a s výda-
ji dosahujícími 9,36 miliardy korun. 
Rozdíl pokryje především z Fondu re-
zerv a rozvoje. Rozpočet krajské met-
ropole je v její historii vůbec nejvyšší 
a na stavební investice Plzeň plánuje 
vynaložit 2,72 miliardy korun. Mezi 
významné podpořené projekty patří 
rekonstrukce tramvajové trati Kote-
rovská, výstavba vodárenského soubo-
ru Litice, revitalizace bytových domů 
v Korandově ulici a další. 

Stavební investice
Více než 2,7 miliardy korun je určeno 

na stavební investice. Mezi největší akce 
bude patřit rekonstrukce tramvajové 
trati Koterovská, kdy v letošním roce 
bude investováno 180 milionů korun 
z celkových 346 milionů. 

Dále to je vodárenský soubor Litice, kde 
z celkových nákladů ve výši 200 milionů 
korun bude letos vynaloženo 120 milionů 
korun. K dalším letošním významným 
investicím ve výši 112 milionů korun pa-
tří revitalizace městských domů v Ko-
randově ulici.

Dalšími důležitými stavebními akcemi 
jsou dokončení nového Centra služeb 
pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově 
ulici s celkovými náklady 123 milionů ko-
run, na něž je v rozpočtu pro rok 2023 ur-
čena částka 71 milionů korun, prodlouže-
ní ulice U Panasoniku (47 milionů korun 
z celkových nákladů 50 milionů korun), 

Struktura výdajů Magistrátu města Plzně 
podle jednotlivých oblastí
• doprava – 3 152 milionů korun (38 %),
•  ochrana životního prostředí, vodního hospodářství,  

vzhled města – 665 milionů korun (8 %),
• vnitřní správa – 636 milionů korun (8 %),
• bytová oblast – 620 milionů korun (7 %),
• hospodářský rozvoj – 596 milionů korun (7 %),
• sociální oblast a péče o zdraví – 519 milionů korun (6 %),
• tělovýchova a zájmová činnost – 470 milionů korun (6 %),
• kultura – 488 milionů korun (6 %),
• školství – 341 milionů korun (4 %),
• bezpečnost – 293 milionů korun (4 %),
• služby pro obyvatelstvo – 219 milionů korun (3 %),
• finanční operace – 272 milionů korun (3 %).

Plány v MHD: od 65 let zdarma, jednotlivé 
jízdné pro studenty do 26 let za polovinu

Mladí lidé od 15 do 18 let a studenti ve 
věku od 18 do 26 let mohou od 1. dubna 
letošního roku nově cestovat MHD na 
zlevněné jednotlivé jízdné. U seniorů se 
pak nově ke stejnému datu sníží nárok 
na přepravu zdarma, a to ze 70 na 65 let. 
Tento záměr schválili radní města Plzně 
a ohlášen je s předstihem, aby to lidé zo-
hlednili při nákupu předplatného.

Nová je kategorie slev pro osoby po-
bírající dávky v hmotné nouzi – s Plzeň-
skou kartou mají nárok na 50% slevu 
z předplatného s platností maximálně 
93 dnů. Nárok se dokládá potvrzením, 
které vydává Úřad práce.

Pro území města Plzně platily dosud 
jiné podmínky než v dalších tarifních 
zónách Integrované dopravy Plzeňské-
ho kraje. Cílem opatření proto je nejen 
pomoci lidem v dnešní složité době 
a usnadnit jim cestování do školy, za ro-
dinou, za prací či za kulturou nebo spor-
tem, ale také sjednotit podmínky i výši 
slev v krajské dopravě i plzeňské MHD. 

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné 
bude mít od 1. dubna 2023:
• osoba od 15 do 18 let
• student od 18 do 26 let
•  osoba pobírající mateřský/rodičovský 

příspěvek
• osoba na mateřské/rodičovské dovolené
•  válečný veterán 
• osoba v hmotné nouzi. 
Nárok na bezplatnou přepravu bude 
mít od 1. dubna 2023 osoba od 65 let.
Předplatné na MHD nezdražilo:
• Roční: 4 252 korun
• Půlroční: 2460 korun
• Měsíční: 520 korun
Cena jednotlivého jízdného byla plošně 
navýšena o 10 %:
(zlevněné jízdné je poloviční)
• Nepřestupní jízdenka papírová: 22 korun
• Přestupní (30 minut): 20 korun
• Přestupní (60 minut): 24 korun
• Celodenní jízdenka: 72 korun

Více informací je na webu pmdp.cz  
v sekci Aktuálně.

Ceny za služby 
v roce 2023
V letošním roce zůstane v Plzni 
stejná cena vodného a stočného jako 
v roce 2022. Vodné činí 63,27 koruny 
za metr krychlový, stočné zůstane  
39,19 korun za metr krychlový, cel-
kem to tedy je 102,46 koruny i s DPH. 

Stejná jako loni bude i cena za svoz 
odpadu, ta činí 0,31 koruny za litr kapa-
city nádoby na odpad. To např. předsta-
vuje, že ročně se za odvoz odpadu z ná-
doby o objemu 120 litrů při frekvenci 
svozu 1x za 14 dní platí 972 korun. 

Nezmění se ani poplatky za psa. 
Senioři i v roce 2023 zaplatí za rok 
200 korun. Ostatní za psa v rodinném 
domě platí 500 korun a za psa v bytě 
900 korun. 

Cena tepla se v roce 2023 oproti roku 
2022 (598 Kč/GJ) zvedne průměrně 
o 4,8 procenta, tedy o cca 29 korun. Při 
průměrné roční spotřebě čtyřčlenné 
domácnosti, která je zhruba 25 GJ, se 
měsíční výdaj za teplo zvýší o necelých 
100 korun. 

rekonstrukce tramvajové trati Zbroj-
nická a nám. Republiky ve výši 44 mi-
lionů korun (celkové náklady 45 miionů 
korun), částka 96 milionů korun je určena 
na městský okruh Křimická – Karlovar-
ská (celkové náklady 450 milionů korun), 
55 milionů korun půjde na revitalizaci ko-
nečné č. 4 u Borského parku (celkové 
náklady 61 milionů korun), vybudováno 
za celkem 56 milionů korun bude zázemí 
točky tramvají Kaplířova – Dobřanská. 
Za 49 milionů korun se zrekonstruuje 
střecha 4. základní školy a další. 

Provozní výdaje
Mezi významné výdaje patří dále výda-

je provozní určené na chod města a měst-
ské policie (1030 milionů korun), běžné 

výdaje spojené se správou městského 
majetku (správa komunikací 280 milio-
nů korun, správa domů 253 milionů ko-
run a systém odpadového hospodářství 
222 milionů korun). 

Dále to jsou provozní příspěvky urče-
né vlastním příspěvkovým organizacím, 
jako jsou Divadlo J. K. Tyla, Divadlo Alfa, 
Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně, Knihovna města Plzně, základní 
školy a další v celkové výši 1318 milionů 
korun. 

K dalším výdajům patří například 
úhrada prokazatelné ztráty Plzeňských 
městských dopravních podniků ve výši 
1308 milionů korun a také provozní dota-
ce jiným organizacím – zejména nezisko-
vým – ve výši 244 milionů korun. 

Příjmy města
V příjmech nejvýznamnější částku činí 

příjmy z cizích daní (6050 milionů korun), 
příjmy z pronájmu městského majetku 
(305 milionů korun), z přijatých transferů 
(285 milionů korun), do nichž vyjma pra-
videlného příspěvku na výkon státní správy 
ze státního rozpočtu spadá například dotace 
na projekt Centra služeb pro osoby bez pří-
střeší ve Wenzigově ulici ve výši 60 milionů  
korun. Město dále počítá s příjmy z ostat-
ních poplatků a odvodů (252 milionů 
korun) a s příjmy z úroků (152 milionů ko-
run). Příjmy vykazují meziročně ve srovnání 
s výdaji vyšší tempo růstu. Například výraz-
ný je nárůst, a to o 2436 procent, u příjmů 
z úroků, kdy se významně zvýšily úrokové 
sazby u bankovních účtů. (red)

Plzeň chce, aby se jejím obyvatelům žilo dobře, a proto i na rok 2023 plánuje řadu významných investičních akcí. Přispějí ke zkvalitnění dopravy, bytového fondu nebo míst, kam 
Plzeňané chodí relaxovat.                                                                                                                                                                                                                                   Ilustrační foto z terasy Hotelu Marriott: Plzeň-TURISMUS

Speciální pracovní skupina 
bude řešit stav KD Peklo

Rada města Plzně jmenovala pracovní 
skupinu, která bude řešit stav Kultur-
ního domu Peklo. Ten patří mezi nej-
významnější kulturní objekty v Plzni, 
je však v havarijním stavu. O koupi 
památkově chráněného objektu před 
časem nikdo zájem neprojevil, město 
tak musí řešit, co s areálem Pekla dál. 

Kromě zástupců vedení města je čle-
nem skupiny například ředitel Divadla 
J. K. Tyla v Plzni Martin Otava, jednatel 
společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA 
PLZEŇ, s. r. o., Ivan Jáchim, ředitelka 
Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, 
ředitel Divadla pod lampou Petr Chou-
ra, historik architektury a místopřed-
seda spolku Pěstuj prostor Petr Klíma, 
ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně Irena Vostracká a její zá-
stupkyně Stanislava Maronová, ředi-
telka Ekonomického úřadu Magistrátu 
města Plzně Hana Kuglerová, vedoucí 

odboru památkové péče magistrátu Ka-
rel Zoch, vedoucí odboru kultury ma-
gistrátu Květuše Sokolová a Petr Kukla 
– jednatel společnosti Junesta, s. r. o., 
a zakládající člen Asociace hudebního 
průmyslu ČR.

Bývalý Dělnický dům Peklo je dnes 
zapsanou nemovitou kulturní památ-
kou. Stavební vývoj areálu je pestrý. 
Počátek stavby se datuje do roku 1894, 
Velký sál KD Peklo v neorenesančním 
slohu byl přistavěn v letech 1905 až 
1907. Budova s restaurací a klubová 
část vznikla v roce 1938, hlavní schodi-
šťová hala, schodiště pro velký sál a soci-
ální zařízení byly postaveny v roce 1957. 
Poslední etapou byla přístavba zázemí za 
Velkým sálem z roku 1967. Stávající ob-
jekty jsou celkově ve špatném technickém 
stavu. V rámci KD Peklo je pro veřejnost 
otevřeno Muzeum Patton Memorial Pil-
sen, které provozuje Plzeň-TURISMUS, 
příspěvková organizace.
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V Plzni je několik stovek lidí, kteří žijí na 
ulici. Nyní pro ně nastalo nejnáročnější 
období – zima, kdy je nocování venku při 
nízkých teplotách může ohrožovat na ži-
votě. Proto krajská metropole vyhlásila 
sbírku Pomoc, která zahřeje. Probíhá 
od začátku prosince minimálně do kon-
ce února. Sbírku organizuje magistrátní 
odbor dostupného bydlení a sociálního 
začleňování. Občané mohou darovat 
to, co již sami nepotřebují, ale stále se 
jedná o funkční věci, nebo něco potřeb-
ného koupit. „Potřebujeme pro lidi bez 
domova především bundy a kabáty, če-
pice, rukavice, teplé boty a ponožky, ter-
moprádlo, zateplené kalhoty, spacáky, 
stany, alumatky a karimatky, ale i třeba 
šály či staré deky,“ uvedl Jakub Václavů, 
vedoucí oddělení sociálního začleňování 
odboru dostupného bydlení a sociálního 
začleňování. Pomoc přijímají dvě sběrná 
místa. V centru Plzně to je Univerzitní 
kavárna Družba, Sedláčkova 19, dru-
hým místem je sídlo Diecézní charity 
Plzeň, Cukrovarská 16. (red)

Pomoc, která zahřeje. 
Plzeň organizuje sbírku

Sbírka hraček měla obrovský úspěch
První svého druhu a velice úspěšná. 
Taková byla sbírka hraček ‚Od dětí dě-
tem‘, kterou vyhlásil odbor sociálních 
služeb plzeňského magistrátu. Nové 
nebo použité, ale stále kvalitní a funkční 
hračky darovali zaměstnanci magistrá-
tu a městských organizací, plzeňských 

obvodů, školek i široká veřejnost. Ocho-
ta lidí potěšit ty nejmenší byla nevídaná, 
donesené věci zaplnily všechny volné 
prostory zmíněného odboru v Martin-
ské ulici. Dárky potěšily děti ze sociálně 
slabých rodin nebo i malé pacienty v ne-
mocnici. 

Shromažďování darovaných věcí probí-
halo od 21. listopadu do 2. prosince 2022. 
Sbírka byla původně určena jen pro za-
městnance magistrátu a jeho organizací. 
Díky síle sociálních sítí se dostala i mezi 
veřejnost, která na ni ve velkém reago-
vala. Lidé přinesli neuvěřitelné množství 
plyšových hraček, knih, panenek, autíček, 
stavebnic, ale také jízdní kola, koloběžky 
či houpací hračky. Mezi dárci byly i sa-
motné děti, které udělaly úklid pokojíčků 
a darovaly i své oblíbené hračky. Do akce 
se zapojili také zaměstnanci Městského 
ústavu sociálních služeb v Plzni, městské 
policie, některých mateřských škol nebo 
Dětského centra Plzeň, ale třeba i dob-
rovolní hasiči. Přinesené hračky zaměst-
nanci odboru několik dnů třídili a některé 
balili jako vánoční dárky. Pak je rozvezli 
do organizací Domov sv. Zdislavy, NA-
DĚJE, MáTa pro rodinu, Ponton a Blízký 
soused, které pracují s dětmi ze sociálně 
slabého prostředí. Dárky dostala i Fakult-
ní nemocnice Plzeň pro své malé pacienty 
na dětských odděleních. Všem, kteří mys-
lí na druhé, patří velký dík.  (red)

Seriál  Změna prostředí a klid zlepší 
zdravotní stav syna, věří samoživitelka

Sedmatřicetiletá 
Monika sama pe-
čuje o pětiletého 
syna se specific-
kými potřebami. 
Společně bydleli 
v bytě jejího býva-
lého druha. Sou-

žití bylo problematické, Monika však 
neměla kam odejít.

Neshody mezi ní a bývalým partnerem 
ovlivňovaly zdravotní stav syna. Zhoršoval 
se mu atopický ekzém, měl dechové pro-

blémy, v noci se budil pláčem. Jediné, co 
pomáhalo zamezit jeho problémům, byly 
noční procházky. Žena se snažila situaci 
řešit, domluvila si stěhování na kamarád-
činu chatu. Tam však nebyly vhodné pod-
mínky pro syna se zdravotními problémy. 
Chata nebyla zateplená a byla v ní vysoká 
vlhkost.

Nakonec Monice pomohl Odbor do-
stupného bydlení a sociálního začleňovaní 
Magistrátu města Plzně. Monika získala 
smlouvu na pronájem městského bytu 
2+kk. Monika věří, že díky změně pro-

středí a klidu dojde ke zlepšení zdravotní-
ho a psychického stavu jejího syna a tím 
i k omezení jeho současných specifických 
potřeb. Chlapec totiž potřebuje speciál-
ní celodenní péči a striktní domácí dietní 
stravování, dochází do speciální soukromé 
mateřské školy (MŠ), v níž je ve třídě jen 
poloviční počet dětí oproti běžné MŠ. 

Monika si už v rámci registrace na Úřa-
du práce udělala rekvalifikační kurz pedi-
kérky a sportovní i rekondiční masérky. Až 
se zlepší synovy zdravotní problémy, chce 
pracovat na plný úvazek. 

Magistrát města Plzně – Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování ve spolupráci s Bytovým 
odborem vydaly v létě brožuru Příběhy úspěchů aneb Co se podařilo v bytové politice města Plzně za po-
sledních 8 let. Kromě popisu uskutečněných bytových projektů přináší brožura i příběhy lidí, jimž město 
Plzeň pomohlo.

Sbírka hraček, kterou organizoval magistrátní odbor sociálních služeb, měla velký ohlas.                                    
Foto: Martin Pecuch

Výzva pro všechny, kteří UMÍÍÍ!

Lidé se zdravotním postižením 
mohou žádat o peněžitý dar

Vyhřívaný stan mohou v mrazech 
 využít ti, kdo nemají domov

Novoroční PILSEN už vyšel

Taneční večery pokračují i letos

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně opět oslovuje všechny hendikepované 
spoluobčany s nabídkou účasti na festivalu UMÍÍÍ. „Díky minulým ročníkům víme, že 
mezi zdravotně znevýhodněnými se najde mnoho těch, kteří se navzdory svému hendi-
kepu mají opravdu čím pochlubit a mohou být na sebe pyšní. Již potřetí jim proto na-
bízíme možnost prezentovat svoje dovednosti v oblasti zpěvu, tance, recitace, nastudo-
vání krátkých scének, hry na hudební nástroj, ale i v různých rukodělných činnostech, 
a to v rámci třetího ročníku akce s názvem UMÍÍÍ!, který se uskuteční 11. března 2023 
v Malém sále Měšťanské besedy,“ vyzvala k zasílání přihlášek vedoucí odboru sociál-
ních služeb Alena Hynková. 

Hlásit se lze do pátku 17. února 2023 na tel. čísle 378 033 353; mob. 702 298 619 
či na e-mailu Hovorkova@plzen.eu u vedoucí oddělení Pomáhající Plzeň Lucie Ho-
vorkové nebo ji do uvedeného termínu osobně navštívit na Odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně, Martinská 2, Plzeň.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb Magistrátu měs-
ta Plzně (MMP) informuje, že lze podat žádost o poskytnutí peněžitého daru na rok 
2023, jehož cílem je pomoci zdravotně znevýhodněným občanům města Plzně zís-
kat finanční prostředky na zkvalitnění jejich života s hendikepem (např. doplatek 
na mechanický vozík, zdravotnické a kompenzační pomůcky, rehabilitace apod.). 

Informace i formulář žádosti zájemci najdou na webových stránkách  
https://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/ po rozkliknutí odkazu s názvem Podpora 
zdravotně znevýhodněných. Žádosti se přijímají v sekretariátu Odboru sociálních služeb 
MMP nebo v podatelně MMP, Škroupova 5, Plzeň, v neposlední řadě je možné žádost 
zaslat poštou na adresu: Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, 301 00 Plzeň. 

Žádost je také nutno zaslat elektronicky – bez příloh – na adresu: drabkova@plzen.eu. 
Žádosti budou přijímány průběžně, nejpozději však do 31. července 2023 či do vyčer-
pání alokovaných finančních prostředků.

Město Plzeň pomáhá lidem bez domova přečkat nepříznivé počasí a v případě vel-
kých mrazů pro ně zajišťuje provoz velkokapacitního vyhřívaného stanu v areálu 
DEPO2015 v Cukrovarské ulici. Stan byl poprvé otevřen loni 15. prosince, jeho 
provozní doba je od 20 do 8 hodin. Provoz zajistilo Středisko křesťanské pomoci Pl-
zeň se svými zaměstnanci a také s pomocí pracovníků z jiných neziskových organizací. 
Lidé bez přístřeší mají ve stanu k dispozici 70 lůžek, v případě potřeby jsou k zapůjčení 
i spacáky. Stan je rozdělen na část pro ženy a část pro muže a páry. Vzhledem k tomu, 
že někteří lidé bez domova mají i psy, je poskytnuto zázemí i pro ně. Psi do stanu smí, 
a to na vodítku. Klienti mohou být na místě také ošetřeni díky projektu Street medicine, 
který realizuje Český červený kříž. Cílem je poskytovat zdravotní péči a poradenství zra-
nitelným skupinám obyvatel a osobám bez přístřeší. K dispozici jsou i sprchy a toalety 
v samostatných buňkách. V centru platí pravidla, jako jsou zákaz kouření v prostorách 
stanu, konzumace alkoholu a aplikace drog v celém areálu DEPO2015, zákaz donáše-
ní drog a alkoholu do centra, stejně tak zákaz vnášení nebezpečných předmětů. Vyža-
dováno je, aby přítomní dodržovali pokyny pracovníků, respektovali se mezi sebou na-
vzájem, dodržovali pořádek, uklízeli si po sobě, dodržovali noční klid a další. V případě 
porušení daného řádu je možné klienta vykázat. 

Čtenáři vyzrálého magazínu PILSEN se tentokrát 
mohou těšit na pestrou nabídku kulturních akcí. 
Nechybí zajímavé zprávy pro seniory prahnoucí 
po studiu, stejně jako informace o změnách, kte-
ré pro příjemce starobního důchodu přináší rok 
2023. Časopis PILSEN o 24 stranách je k dispo-
zici zdarma jak na magistrátním odboru sociál-
ních služeb, tak na veřejně dostupných místech: 
v informačním centru, ve fakultní nemocnici, na 
poliklinikách nebo úřadech městských obvodů.

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně organizuje mnoho let Taneční ve-
čery pro dříve narozené v Měšťanské besedě. Už ohlásil termíny do poloviny tohoto 
roku. Taneční večery se budou konat v Malém sále Měšťanské besedy vždy od 18 hodin, 
a to v tyto pátky: 13. ledna, 10. února, 10. března, 14. dubna, 19. května a 16. června. 
Vstup je zdarma.

Speciální pracovní skupina 
bude řešit stav KD Peklo
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Plzeňským Útulkem pro zvířata v nou-
zi projde ročně několik stovek psů a ko-
ček. Ti, kdo se o ně starají, však na péči 
nejsou sami. Zvířata často nacházejí 
nový domov v plzeňských rodinách, Pl-
zeňané také přispívají na provoz útul-
ku, nakupují pro zvířata krmení nebo 
chodí venčit psy. Více prozradil vedou-
cí útulku Petr Kokoška.

Jaký byl rok 2022?
Náročný zejména kvůli nárůstu cen 

energií. Zaplatili jsme za ně skoro třikrát 
více než v předešlých letech. Přijali jsme 
244 psů, 370 koček a 58 jiných zvířat, 
jako například andulky, králíky, morča-
ta, želvy apod. Máme 17 zaměstnanců, 
z toho 12 na hlavní pracovní poměr a pět 
na dohodu o provedení činnosti.
Trvá dlouho, než pes nebo kočka najdou 
nový domov?

O zvířata z útulku mají lidé vcelku velký 
zájem. Vybírat je mohou na našich inter-
netových stránkách utulekplzen.cz, kde 
máme zveřejněna všechna zvířata k adopci 
a je u nich uveden popis povahy, chování 
a vhodnosti umístění. Poté si zájemce do-
mluví individuální termín návštěvy a zku-

Rozhovor  Petr Kokoška: Menší mladý 
a zdravý pes najde nového pána rychle

21. mateřská škola  i FC Viktoria 
Plzeň šetří díky nové technologii
Vysoké náklady na energie, ale i chyb-
ně vytopené místnosti a vydýchaný 
vzduch. To jsou problémy, které musejí 
řešit správci budov. V 21. MŠ Plzeň i ve 
fotbalovém klubu FC Viktoria Plzeň 
s tím pomáhají moderní bezdrátové 
technologie.

V obou případech jde o nové IoT technolo-
gie, které dokáží jednoduše, rychle a levně 
regulovat vytápění a kvalitu vzduchu v jed-
notlivých místnostech. Například v budo-
vě 21. MŠ Na Celchu už rok monitoruje 
teplotu a vnitřní klima nová technologie od 
plzeňské firmy ZAT. Systém SimONet zde 
reguluje teplotu podle potřeb jednotlivých 
místností a topí pouze v časech, kdy jsou 
děti ve třídách, v ostatní době pouze tem-
peruje. „S touto investicí, kterou jsme rea-
lizovali ve spolupráci s naším zřizovatelem 
– Městským obvodem Plzeň 2-Slovany, 
se nám podařilo zvýšit ve třídách tepelný 
komfort, zjednodušila se regulace a díky 
této optimalizaci očekáváme úsporu na 
nákladech za vytápění okolo 20 procent,“ 
uvedla ředitelka 21. MŠ Eliška Weberová.

Nová bezdrátová technologie toho 
však umí podstatně víc. Jednoduše a on-
line reguluje vlhkost, kvalitu vzduchu, 
zároveň dokáže sledovat počet osob 
v místnosti, hladinu hluku nebo i to, zda 
jsou okna otevřená či zavřená. To vše 
pomocí čidel – tedy bez použití kamer. 
Správci či vedení mohou všechna data 
sledovat on-line v aplikaci přes internet 
a v případě potřeby vše jednoduše ovlá-
dat třeba z domova. Není to však nutné, 

Město získalo cenu 
za aplikaci PlzniTo
Aplikace PlzniTo získala ocenění 
v celostátní soutěži Chytrá města. Slou- 
ží k upozornění na závady či poškození 
veřejného majetku města, lidé mohou 
díky ní jednoduše nahlásit například 
nefunkční osvětlení, nepořádek v uli-
cích, poničené dopravní značky a další. 
Provoz aplikace 
PlzniTo zajišťuje 
Správa informač-
ních technologií 
města Plzně.

Západočeská me- 
tropole si za aplika-
ci PlzniTo odnesla 
v soutěži Chytrá 
města prvenství 
v kategorii Projekt 
pro města s 50 až 
200 tisíci obyva-
teli. „Aplikace fun-
guje už sedmým 
rokem a za tu dobu 
skrze ni lidé na-
hlásili více než 26 tisíc závad. Nejčastěji 
upozorňují na černé skládky, závady na 
chodnících, dopravních značeních nebo 
cyklostezkách. Často se objevují také upo-
zornění na poškozené dětské herní prvky 
nebo nefunkční veřejné osvětlení,“ řekla 
Vladislava Smetanová (na snímku), ve-
doucí Kontaktního centra Správy infor-
mačních technologií města Plzně. Apli-
kaci lze stáhnout do chytrého telefonu. 
Pokud někde uživatel vidí závadu, stačí ji 

vyfotit, nahrát do aplikace a krátce popsat. 
Místo se buď samo označí skrze aktivní 
GPS lokátor, nebo jej lze označit v mapě. 
Hlášení obdrží pracovníci kontaktního 
centra, ti jej obratem předají kompetent-
ním úředníkům, kteří začnou pracovat 
na odstranění problému. Občan tak vů-

bec nemusí řešit, 
na koho se obrátit. 
Zároveň nechybí 
zpětná vazba, ohla-
šovatel je informo-
ván také o průběhu 
řešení závady. 

PlzniTo ale mo-
hou využívat i lidé, 
kteří chytrý telefon 
nevlastní nebo si 
nic stahovat nechtě-
jí. Aplikace funguje 
i na počítači nebo 
v telefonu s we- 
bovým rozhraním 
plznito.cz.

Soutěž Chytrá 
města je určena nejen pro města, obce, 
kraje, ale také pro dodavatele chytrých ře-
šení, kteří se chtějí zapojit do sdílení dobré 
praxe při využívání postupů a trendů při 
dlouhodobě budované koncepci Smart 
City. Soutěžní klání pořádá nevládní nezis-
ková organizace Smart City Innovations 
Institut za významné podpory Minister-
stva pro místní rozvoj ČR, které je sou-
časně také vyhlašovatelem jednotlivých 
ročníků, včetně letošního šestého ročníku. 

Teplotu a vnitřní klima v 21. MŠ v ulici Na Celchu monitoruje moderní IoT technologie.         
Zdroj: ZAT 

systém sám dokáže zodpovědnou osobu 
upozornit na nestandardní situace nebo 
učinit nápravná opatření, například začít 
či přestat topit, spustit vzduchotechniku, 
ovládat klimatizační jednotku či upozor-
nit, že je třeba vyvětrat. 

Stejné inovativní řešení používá v budo-
vě akademie pro mladé fotbalisty i FC Vik-
toria Plzeň. „Mladým hráčům chceme za-
jistit co nejideálnější podmínky pro jejich 
pobyt v akademii, k čemuž bezesporu patří 
i správné nastavení teploty v místnosti pro 
denní pobyt či pro spánek. Velkou výhodou 
nového systému je, že máme neustálý pře-
hled o teplotách a vlhkosti v jedné aplikaci 
a můžeme vše ovládat i vzdáleně. Ocenili 
jsme zároveň, že instalace proběhla velmi 

rychle v průběhu několika dní a bez nut-
nosti stavebních úprav,“ podotkl vedoucí 
technického úseku FC Viktoria Plzeň To-
máš Samec.

Podle Václava Janocha, zodpovědné-
ho v ZAT za IoT technologie, podporuje 
firma, jako místní patriot, fotbalový klub 
dlouhodobě. „Naše technologie dokáže 
snížit náklady na energie v budovách až 
o 30 procent. Proto věříme, že náš spon-
zorský dar bude mít přínos i pro rozpočet 
klubu,“ upřesnil. ZAT IoT platformu Si-
mONet vyvinul a úspěšně uvedl na trh před 
čtyřmi lety. Aktuálně zajišťuje optimální 
klima například v Základní škole Klatovy, 
v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech 
či v plzeňské pobočce firmy v Černicích.

šebních vycházek. Pokud přijde do útulku 
mladý, zdravý pes, menší velikosti, kterého 
si nevyzvedne majitel, tak mu ve většině pří-
padů najdeme nový domov do čtrnácti dnů. 
U velkých nebo starších psů to trvá déle. 
U koček je to obdobné, mladá, zdravá ko-
ťata odcházejí do nového domova hned po 
očkování. V letošním roce se nám podařilo 
předat k osvojení 55 psů a 204 koček.

Jak je z čísel, která jste uvedl, patrné, nej-
častěji u vás končí kočky… 

A ve většině případů zbytečně. Více než 
polovina z přijatých koček jsou koťata, 
kterých se zbavují majitelé. Často s ‚po-
hádkou‘, že nalezli krabici s koťaty u ob-
chodního centra, u popelnic apod. Pokud 
by nechali svoji kočku vykastrovat, ne-
museli by narození koťat řešit tímto způ-

sobem. Velká část koťat je také dovezena 
s tím, že je lidé někde naleznou a předčas-
ně odeberou jejich matce. Žádná matka 
svá mláďata neopustí. V útulku pak mu-
síme koťata pracně dokrmovat a jen velmi 
malá část jich přežije. Lidé také zbytečně 
sbírají kočky, které se pohybují v mís-
tě, kde žijí. Kočku nezastaví žádný plot. 
Pokud je to normální zdravé zvíře, které 

nežije zavřené v bytě, tak prostě chodí na 
obhlídku svého teritoria. Má kožich, tudíž 
mu není zima a vrací se na místo, kde žije 
a kde dostane nažrat. Málokoho napadne, 
když se mu kočka nevrátí, že ji někdo od-
vezl do útulku, a tak se k původnímu maji-
teli vrátí cca 10 procent koček. 

Co se týká psů, jsou většinou zaběhnutí. 
U nás pak končí a zůstávají proto, že jejich 
majitel buďto nesplnil povinnost nechat 
psa označit identifikačním čipem, nebo čip 
není v registru majitelů zvířat. Označené 
a registrované psy jsou kolegové z odchyto-
vé služby schopni odvézt majiteli přímo při 
odchytu. Určité procento tvoří psi, kterých 
se zbavil jejich majitel, případně jsou ode-
bráni z důvodu týrání apod.       
Jsou nějaká zvířata, která k adopci 
dát nelze nebo o ně není zájem? 

Všeobecně lze říci, že v útulcích často 
končí psi, u kterých jejich majitel zanedbal 
výchovu, a proto jsou nějakým způsobem 
problémoví, ať už chováním k lidem, nebo 
k ostatním zvířatům. U nich pak bývá adop-
ce nemožná. Podobně tomu je i u zvířat 
starých a nemocných, u nichž je předpo-
klad vysokých nákladů na veterinární péči. 
V našem útulku máme nyní 16 psů, kteří 
jsou zde déle než dva roky a jejich adopce je 
z některého z výše uvedených důvodů tak-
řka nemožná.
Jak vás veřejnost podporuje? 

Podpora veřejnosti je úžasná. Loni bylo 
na náš sbírkový účet posláno více než 200 ti-
síc korun a do pokladničky umístěné v útul-
ku lidé vložili 135 tisíc korun. Další nemalou 
část darů tvoří  krmivo,  deky, hračky apod., 
které dárci a osvojitelé zvířat přinášejí přímo 
do útulku. Všem dárcům bych chtěl touto 
cestou moc poděkovat. (haj)

Útulek pro zvířata v nouzi sídlí 
na Borských polích, 

Daimlerova 1219.
Patří pod správu 

Městské policie Plzeň.
Číslo bankovního účtu veřejné 

sbírky pro útulek je 
115-8443260297/0100.

Web: utulekplzen.cz

Petr Kokoška je vedoucím plzeňského Útulku pro zvířata v nouzi.                                                                                                        Zdroj: Městská policie Plzeň
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Kde vlastně začala vaše cesta k chirurgii?
Bydleli jsme s rodiči na vesnici – v Žá-

kavé. Hodně jsem sportoval, hrál hokej 
a fotbal. Sám od sebe jsem se na zá-
kladní škole přihlásil do zdravotnického 
kroužku. Naši mě k tomu vůbec nenutili. 
Chtěl jsem vědět, co mám dělat, kdyby 
se při sportu někdo ze spoluhráčů zra-
nil. Kroužek vedla zdravotní sestřička 
praktického lékaře paní Hašková, ta nás 
zajímavou formou přitáhla k medicíně. 
Dodnes před jejími výukovými metoda-
mi smekám. Všechny nás to moc bavilo. 
Když jsem pak šel do Plzně na ‚gympl‘ 
v tehdejší ulici Pionýrů, už jsem věděl, že 
chci dělat medicínu.
Takže ze zdravotnického kroužku do 
čela plzeňské chirurgické kliniky. Jak 
velké pracoviště to vlastně je a na co se 
zaměřuje?

Je to největší chirurgická klinika v re-
publice. Má 134 lůžek, z toho 14 inten-
zivních, operujeme čím dál složitější 
stavy, takže bychom potřebovali zejména 
lůžka intenzivní péče ještě navýšit. Pra-
cuje u nás 38 lékařů a 111 zdravotních 
sester. Je to velmi silný kolektiv a naše 
klinika dělá všechny chirurgické obory 
včetně dětské chirurgie. Je známa pře-
devším skrze jaterní, cévní a hrudní chi-
rurgii. Ročně uděláme kolem šesti tisíc 
operací a máme 42 tisíc hospitalizací. 
To jsou čísla, která jinde v České repub-
lice nemají. Je to dáno i tím, že k nám 
nepřicházejí pouze spádoví pacienti, 
ale operujeme pacienty ze všech koutů 
republiky i ze zahraničí. Máme denně 
v chodu čtyři operační sály. Můj zástupce 
primář Tomáš Kural musí poskládat den-
ní lékařské týmy, které mají na starosti 
operace, ambulance, výuku mediků… To 
není jednoduchý úkol.
Můžete přiblížit některé důležité mil-
níky vaší kliniky?

Rok 2002 a transplantace ledviny z tzv. 
nebijícího dárce. Byli jsme první v České 
republice. Od té doby jsme v Evropě mezi 
předními transplantačními centry, která 
využívají k transplantaci ledviny z těchto 
dárců. Druhý milník byl v roce 2011, kdy 
jsme po dlouhých letech experimentální 
práce na prasatech poprvé využili kme-
nové buňky vlastní člověku ke stimulaci 
růstu jater. Játra samozřejmě dorůsta-

jí, ale musí jich po operaci zůstat určité 
procento. Pokud je menší, hrozí jejich 
selhání. Právě kmenovými buňkami ját-
ra stimulujeme. Rychleji pak regenerují 
a narůstají. Vedle lékařů z německého 
Regensburgu jsme s touto metodou při-
šli v Evropě první.
Připravujete nějaký další milník?

Pevně doufám, že ano. Mladí členové 
našeho kolektivu nedávno byli v Miláně, 
kde je špičkové chirurgické pracoviště. 
Školili se tam v robotické chirurgii jater. 
Chceme robota využívat při operacích ja-
ter už od letošního března. Budeme prv-
ní v České republice. Všechno je připra-
veno, nasmlouváno. Je to velmi důležitý 
milník nejen pro nás chirurgy, ale i pro 
pacienty, protože stonání po robotické 
operaci je úplně jiné. Pacienti se rychleji 
zotavují a jsou hospitalizováni výrazně 
kratší dobu. Pomocí robota však nebude-
me moci operovat všechny stavy, počítá-
me, že zhruba 60 procent operací se bude 
muset dále dělat otevřenou cestou. 
Už bylo zmíněno, že se na klinice vě-
nujete mnoha chirurgickým oborům, 
je to například cévní, transplantační 
a hrudní chirurgie, chirurgie jater, 
pankreatu, jícnu, tlustého střeva a dal-
ší včetně dětské chirurgie. S čím za 
vámi pacienti přicházejí nejčastěji?

Bohužel s nádory. Je to dáno i dvou-
letým covidovým obdobím, kdy se lidé 
báli jít do nemocnice. Především počát-
ky pandemie byly hrozivé a lidé opravdu 
umírali. U jiných onemocnění se tak za-
nedbala prevence a záchytná péče. My se 
teď setkáváme s pokročilými nádorovými 
stavy. Ještě jsme tuto prodlevu nedohna-
li. Číslo jedna jsou pro nás onkologičtí 
pacienti, snažíme se je operovat do jed-
noho měsíce. Odkládáme výkony, jako 
jsou operace kýly nebo křečových žil, ty 
mají delší čekací dobu – několik měsíců, 
ale i tyto jednodušší výkony potřebujeme 
provádět, jsou důležité pro edukaci mla-
dých lékařů.
V médiích byly zveřejněny výsledky 
výzkumu, podle kterého je plzeňský 
region na špici výskytu nádorových 
onemocnění…

Je v republice jeden z nejhorších, ale 
nepřevyšujeme zbytek republiky nijak 
výrazně. Vysoká čísla jsou především 
u nádorů tlustého střeva a ledvin. 

Proč tomu tak je?
Dříve se to dávalo do spojitosti s pitím 

piva a špatnými dietetickými návyky. Dnes 
se čím dál více ukazuje, že u nádorových 
onemocnění obrovskou roli hraje stres 
a psychika nemocného. Lidé si svou psy-
chickou tenzí mohou bourat imunitní sys-
tém, který je zásadní pro obranu proti ná-
dorům. Psychická nepohoda je náš největší 
nepřítel. 
Máte nějaké doporučení pro pacienty, 
aby neskončili u vás?

Vím, že doba je plná stresů a různých 
starostí, tak se snadno doporučuje být 
v pohodě, ale hůř se to v praxi realizuje. 
Hodně mohou pomoci preventivní vy-
šetření, především tam, kde je rodinná 
anamnéza s nádorovými onemocněními. 
Lidé by sami měli dbát na to, aby na pre-
ventivní vyšetření chodili. Zachytit ná-
dorové onemocnění v počátcích je daleko 
lepší než přicházet s pokročilými stavy. 
V tom již osvětu dělají i zdravotní pojiš-
ťovny, které preventivní vyšetření hra-
dí a rozesílají klientům upozornění…

Myslím, že v tomto jsme už hodně po-
kročili. Před patnácti deseti lety to byla 
velká bída a malé procento lidí na preven-
tivní prohlídky chodilo. Uvědomělost lidí 
v prevenci ohromně narostla, velké pro-
cento jich po výzvě zdravotní pojišťovny 
na preventivní prohlídku přijde a mnoho 
lidí si samo termíny preventivních pro-
hlídek hlídá. Jsme schopni sice odopero-
vat ledacos, avšak prognóza nemocného 
v pokročilém stadiu je daleko horší, než 
když se nádor zachytí v počátcích. 
Už jste zmínil psychiku s tím, že hraje dů-
ležitou roli při onemocnění. Je ale asi dů-
ležitá i při léčení. V recenzích pacientů na 
vaši kliniku je velmi často chválen přístup 
lékařů – zmiňovali lidskost i schopnost 
vše srozumitelně vysvětlit…

Tohle je můj bazální požadavek na per-
sonál. Od chvíle, kdy jsem nastoupil do 
vedení kliniky, zdůrazňuji, že kvalita lé-
kařského pracoviště se pozná podle toho,  
jak se zdravotníci chovají k pacientovi. 
Když pacient s nějakou nemocí přichází, 
je tou nemocí alterován, tedy nějakým 
způsobem definován či změněn. To zna-
mená, že se na něj lékař nemůže zlobit, 
že má starosti, že se ptá na mnoho věcí. 
Lékař ho musí umět vyslechnout a musí si 
s ním umět o nemoci povídat. (haj)

Rozhovor  Profesor Vladislav Třeška: Kvalita se pozná  
podle toho, jak se zdravotníci chovají k pacientovi
Pokračování ze strany 1.

Profesor Vladislav Třeška stojí v čele chirurgické kliniky od roku 1999. Za svou práci v oblasti 
vědy i výchovy a školství získal státní vyznamenání Medaili za zásluhy. 

Foto: archiv Fakultní nemocnice Plzeň

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSC., se narodil v Plzni 13. listopadu 
1957. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. V roce 
1999 byl jmenován profesorem chirurgie. Zabývá se především chi-
rurgií jater, cévní chirurgií a transplantologií. Je autorem mnoha od-
borných monografií, počet jeho domácích i zahraničních publikací je 
více než čtyři sta. Je častým hostem domácích i zahraničních od-
borných fór, absolvoval jich už více než osm set. Je přednostou Chi-
rurgické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Transplantačního centra 
v Plzni, proděkanem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, před-
sedou České transplantační společnosti, prvním místopředsedou 
České chirurgické společnosti a významným členem mnoha dalších 
profesních a vědeckých společností a seskupení.

Město Plzeň ohlásilo řadu novinek v dopravě
Bezpečnější přechod, otevření záchytné-
ho parkoviště, nová trolejbusová zastáv-
ka i prodloužení autobusové linky. To 
jsou novinky, které na konci roku 2022 
uvedla do provozu Správa veřejného stat-
ku města Plzně.

Nový přechod na Chodském náměstí 
je bezpečnější

Širší ostrůvek na přechodu pro chodce 
umožňuje bezpečnější přecházení a vozi-

dlům přehlednější řazení do jízdních pruhů. 
Zlepšil se také povrch autobusové zastávky, 
kde byly vyjeté koleje. Do stavebních úprav 
byly investovány tři miliony korun včetně 
DPH. 

Autobusy jezdí přes celou Lhotu
V prosinci byla prodloužena linka auto-

busů MHD číslo 42 a 26 ve Lhotě. V části 
zvané Na Holdingu vznikla nová zastávka 
se jménem Lhota, která je zároveň koneč-

nou obou linek. Zastavuje v ní také linka 
příměstské integrované dopravy 566 Dob-
řany – Plzeň. Obyvatelé ze zástavby v této 
lokalitě museli do prosince minulého roku 
chodit na zastávku Náves Lhota vzdálenou 
cca 1,2 kilometru.

Na Slovanech U Kasáren 
je nová zastávka 

Nový zastávkový záliv s nástupištěm byl 
na konci minulého roku uveden do provozu 
na Slovanech. Nová zastávka U Kasáren na 
Nepomucké ulici byla vybudována na přá-
ní občanů 175 metrů od zastávky původní. 
Nyní umožňuje díky zvýšené ploše kom-
fortní nastupování především seniorům 
nebo rodičům s kočárky. Je ve stejné výši 
jako podlaha nízkopodlažních autobusů. 
Na zastávce lze nastoupit do trolejbusů li-
nek 10 a 13 a nočních autobusů N2 a N5. 

V provozu je záchytné parkoviště 
na náměstí Emila Škody

U Centrálního autobusového nádraží 
bylo otevřeno rekonstruované parkoviště 
zařazené do systému parkovišť P+R, která 

jsou určena pro ty, jež do Plzně dojíždějí. 
Mohou na něm zaparkovat a do centra 
města či jeho dalších částí pokračovat 
MHD. Rekonstrukce parkoviště stála cca 
20 milionů korun. Projekt byl spolufinanco-
ván z prostředků Evropské unie prostřed-

nictvím nástroje ITI Plzeňské metropolitní 
oblasti, dotace činí 11,2 milionu korun. Od 
1. února letošního roku bude zprovozněn 
závorový systém a parkování bude zpoplat-
něno – parkovací lístek lze použít jako celo-
denní jízdenku na MHD. (red)Nový přechod na Chodském náměstí.                                                                   Foto: Radka Žáková

Záchytné parkoviště na náměstí Emila Škody.                                                 Foto: Martin Pecuch
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Sbor Kajetán se pyšní 
titulem Absolutní vítěz

Několik cen včetně titulu Absolutní 
vítěz si na konci minulého roku přive-
zl dětský sbor opery Divadla J. K. Tyla 
v Plzni Kajetán. Uspěl ve 13. ročníku 
celostátní soutěže dětských pěveckých 
sborů Porta musicae 2022, který se ko-
nal v Liberci. 

„Na pódium jsme vstupovali jako jedna 
duše a jedno tělo, naladěni na stejnou 
notu a s cílem potěšit uši poroty i všech 
posluchačů v sále,“ uvedla sbormistryně 
Kajetána Anna-Marie Lahodová. Doda-

la, že podobné soutěže se děti účastnily 
poprvé. „Zvládly to ale naprosto skvěle, 
táhly za jeden provaz,“ pochválila je.

Sbor Kajetán byl při opeře DJKT zalo-
žen v roce 2014. Tehdy začínal s pětadva-
ceti dětmi, dnes jich má okolo 145. Jsou 
rozděleny do tří oddělení – hlavní sbor 
Kajetán pro děti ve věku 12 až 18 let má 
okolo 50 členů, mezi čtyřiceti až padesáti 
členy mají dvě přípravná oddělení – Malý 
Kajetán pro děti od 9 do 12 let a Kajetá-
nek pro děti od 5 do 9 let. Sbormistryně-
mi jsou kromě Anny-Marie Lahodové 

také Zuzana Kuncová a Adéla Skočilová. 
Hlavní sbor zkouší dvakrát týdně dvě ho-
diny, přípravná oddělení pak jednou týd-
ně po dvou hodinách. 

Základ repertoáru koncertního sbo-
ru Kajetán tvoří kromě dětských partů 
operních děl také klasický sborový re-
pertoár, úpravy lidových písní, koledy 
i skladby populární. 

V současné době se hlavní sbor Kaje-
tán připravuje na účast v mezinárodní 
soutěži Franz Schubert Choir Competi-
tion ve Vídni. (haj)

Zemřel profesor 
Viktor Viktora 

Dvořákova Armida se vrací do Plzně

Divadlo získá část pozůstalosti 
Inge Švandové Koutecké

Vysokoškolský pedagog, li- 
terární historik, divadelní 
recenzent, autor odborných 
i popularizačních prací, drži-
tel Pečeti města Plzně a vel-
ký milovník české literatury 
zemřel v sobotu 3. prosince 
2022 ve věku 80 let.

Viktor Viktora se narodil v Plzni 20. led-
na 1942. V roce 1967 absolvoval Filozo-
fickou fakultu Univerzity Karlovy, poté 
krátce učil na domažlickém gymnáziu. 
Od roku 1968 byl však spjat s Fakultou 
pedagogickou Západočeské univerzity 
v Plzni, kde mnoho let působil jako ve-
doucí katedry českého jazyka a literatury. 
Vzpomíná tak na něj několik tisíc stu-
dentů a sám říkal, že ze všeho nejvíc se 
vždy cítil být především kantorem. Svým 
studentům zprostředkovával odkaz hu-

manistického poselství i es-
tetického působení děl české 
i světové literatury.

Kromě své pedagogické  
činnosti se Viktor Viktora 
věnoval publikování, psal li-
terární i divadelní recenze, 
byl mimo jiné také členem 
Umělecké rady Divadla J. K. 

Tyla v Plzni, přispíval do vlastivědných 
publikací, byl velkým znalcem regionál-
ní literatury a členem Střediska západo-
českých spisovatelů. Byl autorem nebo 
spoluautorem 18 knižních publikací, 
několika set odborných studií a více než 
tisíce popularizačních článků. K jeho ko-
níčkům patřila turistika.

V roce 1996 mu byla udělena Pečeť měs-
ta Plzně. Je držitelem i dalších ocenění, 
jako pedagog získal například ocenění od 
Plzeňského kraje.

Armida je Dvořákovou operní labutí písní. 
Vznikla na libreto Jaroslava Vrchlického 
podle známého eposu italského rene-
sančního básníka Torquata Tassa Osvobo-
zený Jeruzalém z roku 1580. Je to milostný 
příběh rytíře Rinalda a kouzelnice Armi-
dy na pozadí bojů v době první křižácké 
výpravy. Hudba je typicky dvořákovská, 
obsahuje ovšem i prvky orientální, ve skla-
datelově tvorbě vzácné. Dílo vyniká nejen 
krásnými sólovými zpěvy (nejznámější je 

bezesporu Armidina árie Za štíhlou gaze-
lou), ale i výbornými sbory. Milostné scény 
Armidy a Rinalda mají dostatečné erotické 
zabarvení a potřebnou milostnou lyriku. 

Nová inscenace Armidy v Plzni vznikla 
ve spolupráci s festivalem ve Wexfordu, 
premiéru má 28. ledna ve Velkém divadle 
od 19 hodin, předchází jí lektorský úvod 
od 18:30 hodin ve Foyer Vendelína Budila. 
Do Plzně se toto Dvořákovo dílo vrací po 
dlouhých osmdesáti letech. (red)

Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni získá část 
odkazu divadelní umělkyně Inge Švando-
vé Koutecké, která zemřela 6. února 2022. 
Dvě desetiletí právě na této plzeňské scéně 
se svým manželem architektem Vlastimi-
lem Kouteckým působila.

DJKT převezme scénické návrhy, které 
pro něj vytvořil architekt Vlastimil Koutec-
ký, a návrhy kostýmů, které vytvořila Inge 
Švandová Koutecká. Tyto návrhy jsou 
pro plzeňské divadlo cenným archivním 
materiálem a mohou sloužit jako studijní 
podklady pro všechny, kdo se na tvorbě 
v plzeňském divadle podílejí. 

Inge Švandová Koutecká (13. června 
1936 Praha – 6. února 2022 České Budě-
jovice) byla operní režisérka a kostýmní 
výtvarnice. Její manžel Vlastimil Koutecký 
(1. září 1930 Veselí nad Lužnicí – 25. úno-
ra 2000 Český Krumlov) byl akademický 
architekt a scénograf.

Inge Švandová Koutecká vystudovala 
operní režii na pražské AMU, kde byla 

jedním z posledních žáků profesora Fer-
dinanda Pujmana, a zpěv u Marie Budí-
kové. Po studiích působila v Jihočeském 
divadle. V roce 1971 odešli oba manželé 
do DJKT v Plzni, kde působili až do roku 
1991. Mezi významné plzeňské režie Inge 
Švandové Koutecké patří například čes-
koslovenská premiéra gruzínské opery 
Paliašviliho Daisy, dále pak Mirandolina 
Bohuslava Martinů nebo Stravinského 
Život prostopášníka a další. V letech 
1993–1995 byla šéfkou opery v Opavě. 
Hostovala však i v jiných divadlech, na-
příklad v Hudebním divadle v Karlíně 
i v Národním divadle v Praze, v Morav-
ském divadle v Olomouci či v Národním 
divadle moravskoslezském v Ostravě. 
A také v zahraničí. Na svém režisérském 
kontě měla více než 185 operních, operet-
ních i muzikálových inscenací na domá-
cích i zahraničních scénách, především 
však byla u svých inscenací činná jako 
kostýmní výtvarnice. (haj)

Sbor Kajetán se stal Absolutním vítězem soutěže dětských pěveckých sborů Porta musicae 2022.                          Zdroj: archiv sboru Kajetán

Festival komiksu, sci-fi a fantasy. To je CO.CON
Plzeňskou kulturní a kreativní zónu 
DEPO2015 na jeden den pohltí svět  
sci-fi a fantasy. V sobotu 28. ledna se 
v něm koná druhý ročník multižánro-
vého festivalu CO.CON. Fanouškům ko-
miksů, sci-fi a fantasy dopřeje prostředí 
plné deskových i PC her, Pokémonů, 
Cosplay, WarGames, arkádovek, retro 
her a závodních simulátorů, komikso-
vých hrdinů, virtuální reality, robotů, 
prodejních stánků, zajímavých hostů, 
a hlavně skvělých zážitků.

Program bude obohacen o přednášky zají-
mavých lidí z oboru, jako například Pavla 
Dobrovského (redaktor časopisu Level). 
Opomenuty nebudou ani moderní techno-
logie. Na několika plochách bude k vidění 
virtuální realita a děti si budou moci vy-
zkoušet základy programování robotů na 
workshopech vedených Centrem robotiky. 
Velkým lákadlem bude představení robo-
tického psa firmy Boston Dynamics SPO-
Tyho. Rodiny s dětmi určitě nadchne herní 
výstava modelů z kostek LEGO® CZECH 
RepuBRICK v prostorách Klempírny. Ta 
zavede návštěvníky do světa Harryho Po-
ttera, kde mimo jiné najdou obří stavbu 
školy čar a kouzel v Bradavicích, která je 
největší stavbou z kostek LEGO® na světě 

Na festivalu CO.CON v areálu DEPO2015 návštěvníci potkají také známé postavy ze svě-
ta sci-fi a fantasy, třeba ze Star Wars.                                                                           Zdroj: DEPO2015 

vytvořenou jedním člověkem. V herní části 
se starší děti zabaví ve stavitelské dílně a na 
ty menší od 18 měsíců čeká herna s DUP-
LO bludišti a bazény s hromadami kostek 
LEGO®.

V rámci Cosplay subkultury budou 
návštěvníci v areálu po celý den potkávat 
postavy v kostýmech vypracovaných do 

detailu. Narazit budou moci na hrdiny ze 
Star Wars, Pána prstenů, ale i oblíbené ko-
miksové klaďase a záporáky. Festival dopl-
ní také doprovodné výstavy komiksů v Ka-
várně a Truhlárně. K nim bude připojen 
live drawing program umělecké skupiny 
DRAWetc. Předprodej vstupenek probíhá 
na portálu www.goout.cz. (red)

Film o Loosovi vznikal i v Plzni
Architekt Adolf Loos (1870–1933) je 
dnes uznávaným zástupcem moderny 
a purismu. Plzeň se může chlubit něko-
lika jeho realizacemi. Česká televize nyní 
ve svém iVysílání nabízí dokument Adolf 
Loos – revolucionář mezi architekty. 

Snímek měl televizní premiéru v prosinci, 
slavnostní předpremiéra se konala v Sem- 
lerově rezidenci v Klatovské ulici v Plzni. 

Jde o jeden z interiérů, který Loos navrhl 
a v němž se natáčelo.
Film režiséra a scenáristy Aleše Kisila 
je další ze série pořadů o významných 
českých, respektive československých 
architektech, které připravuje tvůrčí pro-
ducentská skupina Dušana Mulíčka z br-
něnského studia České televize. „V našem 
snímku představujeme odkaz architekta 
Adolfa Loose skrze dosud nepublikované 

archivní materiály a osobní příběhy jeho 
rodiny i spolupracovníků, které se vážou 
jak k České republice, tak i k zahraničí. 
Natáčelo se v Praze, Plzni, Brně a ve Víd-
ni,“ řekl dramaturg brněnského studia ČT 
Martin Polák. Plzeňské Loosovy realizace 
filmařům zpřístupnila organizace Plzeň
-TURISMUS a Západočeská galerie v Plz-
ni. Vznik filmu finančně podpořily město 
Plzeň a Plzeňský kraj. (red)

Pěvkyně Ivana Veberová ztvární v opeře Armida titulní roli.                         Foto: Jan Faukner
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Žebřík jde
do čtvrté 
dekády. Začalo 
hlasování
Hudební ceny Žebřík, které jsou od sa-
mého začátku spojeny s Plzní, vstupují 
už do čtvrté dekády své existence. Slav-
nostní vyhlášení 31. ročníku proběhne 
v pátek 31. března od 19 hod., a to již po 
osmé v areálu DEPO2015 v Plzni.

O tom, koho tam bude možné 
potkat, nyní rozhodují hudební fa-
noušci. Během ledna mohou posílat 
své návrhy na nominace v celkem 
deseti kategoriích. V únoru budou 
vybírat vítěze z pěti nominovaných, 
kteří vzejdou z lednového hlasování. 
Ti pak převezmou ceny během slav-
nostního večera.

Už nyní je však jasné, kdo bude 
v DEPO2015 31. března 2023 kon-
certovat. Vystoupí např. Kateřina 
Marie Tichá a Bandjeez, Michal 

Pavlíček – best of s Bárou Basikovou, 
Kamilem Střihavkou, Vilémem Čo-
kem, Radkem Škarohlídem a dalšími 
hosty. Exkluzivní show předvedou také 
skupiny Vypsaná fixa, Znouzectnost 
nebo DJ Friky.

Finálový večer moderují Marek 
Taclík a Iva Pazderková.

Žebřík se koná za dotační podpo-
ry města Plzně a Plzeňského kraje. 
Hlasovat lze prostřednictvím webu 
www.anketazebrik.cz, kde jsou i další 
informace.

Plzeň hledá
laureáty
Umělecké ceny
Veřejnost může až do 1. února letoš-
ního roku podávat návrhy na udělení 
Umělecké ceny města Plzně za rok 
2022 pro umělce, kulturní akce či me-
cenáše kultury. Nominace lze podávat 
prostřednictvím Odboru kultury Ma-
gistrátu města Plzně, který zajišťuje celý 
proces vyhlášení a realizace této ceny. 
Nominace musí být zaslána elektro-
nickou či písemnou formou na adresu: 
Odbor kultury Magistrátu města Plzně, 
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Více 
informací o ocenění na www.plzen.eu.

Výstava 
ukazuje Kouzlo 
okamžiku
V lednu je ve Smetanových sadech 
u Studijní a vědecké knihovny Plzeň-
ského kraje k vidění výstava s názvem 
Kouzlo okamžiku. Ukazuje práce ama-
térského fotografa Milana Svobody, 
který dlouhodobě zachycuje plzeňský 
kulturní život a jeho protagonisty. Zá-
roveň také upozorňuje na termíny ko-
nání festivalových akcí v roce 2023.

Rozhovor  V maminčiných růžových bombarďákách.
To je kniha, která získala Cenu Bohumila Polana
Josef Kejha vzpomínal na své plzeňské dětství i dospívání. Jeho rodina  
do města přijela proto, že se bála vraha Mrázka

Josef Kejha při přebírání Ceny Bohumila Polana v obřadní síni plzeňské radnice.                                                                          Foto: Martin Pecuch 

Podobnost rozhodně není nijak náhod-
ná. Všechny příhody v knize popsané 
jsou pravdivé a jejich aktéři vystupují 
pod svými pravými jmény. Díky tomu se 
mohou čtenáři seznámit s atmosférou, 
která v Plzni vládla v 50. a 60. letech mi-
nulého století a vzpomenout na mnoho 
zajímavých osobností i plzeňských figu-
rek. Spisovatel a publicista Josef Kejha 
za svou vzpomínkovou knihu V mamin-
činých růžových bombarďákách získal 
literární Cenu Bohumila Polana.

Už jen ten název budí pozornost 
a úsměv…

Maminka mě koupávala v plechové va-
ničce uprostřed kuchyně, jak se to tehdy 
dělávalo. Měla velkou zásobu tehdy po-
pulárního bavlněného prádla a vždy po 
koupání mě do těch ‚bombarďáků‘ šoup-
la, abych uschnul a nebyla mně zima. Byl 
jsem v nich zachumlaný až po krk a bylo 
mně v nich blaze.

Nejste plzeňský rodák, jak se vaše rodi-
na ocitla v Plzni?

Za to může neblaze proslulý vrah 
Mrázek (pozn. redakce: Václav Mrázek 
1925–1957 byl sériový vrah, prokázáno 
mu bylo 7 vražd, první spáchal v roce 1951 
v Chomutově, byl popraven). My se totiž 
kvůli němu stěhovali do Plzně z Drouž-
kovic u Chomutova, kde jsem se narodil. 
Máma čekala se mnou v kočárku, až táta 
půjde z odpolední šichty, a tenhle vrah se 
tam pohyboval, máma se s ním potkala 
a ten samý den jednu ženu zabil. Byl to 
pro celou rodinu nepříjemný zážitek, a tak 
jsme se odstěhovali do Plzně, do činžáku, 
který stál naproti Peklu a který patřil tátově 
babičce. Máma se ale nechtěla tak úplně 
vzdát zvyklostí venkovského života, a tak 
jsme si přivezli slepice a králíky.

Jak knížka vznikala? Oživoval jste si 
vzpomínky pomocí fotografií nebo třeba 
záznamů z deníků? Chodil jste na místa 
svého dětství?

To vůbec ne. Dům už nestojí, celý blok 
byl zbourán v roce 1967. Fotky ani zápis-
ky jsem nepotřeboval.  Vzpomínky z dět-
ství a dospívání jsou velmi silné, snažil 
jsem se však na ně pohlédnout s úsmě-
vem a nadhledem. První čtyři kapitoly 
jsem napsal v roce 2000, kdy máma ze-
mřela. Pak jsem to nechal ležet, neboť 
jsem pracoval v novinách a po práci jsem 
už na nějaké psaní neměl sílu ani náladu. 

Kniha vznikala průběžně, tedy dvě desít-
ky let, a to, co nakonec vyšlo, je asi desá-
tá verze. Mezitím jsem vydal jiné knihy, 
především populárně naučné a také kni-
hu pohádek.

Důležitou roli v knize, a tedy i ve vašem 
životě hraje tramping a bigbít…

V roce 1959, kdy jsem chodil do 5. třídy, 
dal můj o hodně starší brácha dohromady 
band, zkoušelo se u nás v suterénu. A měli 
černošskou zpěvačku Sally Sellingovou, 
jinak Slávku Růžičkovou, a já z ní byl úpl-
ně ‚paf‘. Jejím otcem byl americký voják. 
K mému překvapení se objevila po prázd-
ninách v mé třídě, byla totiž chronická zá-
školačka a několikrát propadla. Tak nějak 
začal můj vztah k bigbítu. Později jsme 
chodili třeba na Black Stars, kteří hráli 
U Bradů, nebo do Měšťanské besedy na 
Hell Devills, velkou událostí byl koncert 
‚francouzského Elvise‘ Johnny Hallydaye 
v roce 1966 v lochotínském amfiteátru. 
No a trampovat jsme jezdili už od 7. tří-
dy k Pňovanům, na Střelu i k rybníkům 
u Blatné i na Slovensko. Později ale ten 
bigbít nad trampováním převládl, protože 
tam byly holky.  (haj)

Lidé jsou s kulturou v Plzni spokojeni
Více než 90 procent dotazovaných Pl-
zeňanů je spokojeno s kulturou. Takový 
je výsledek veřejného průzkumu, který 
uskutečnilo město Plzeň. 

Hlavním cílem bylo zjistit, jaká je spokoje-
nost Plzeňanů se stávající kulturní nabíd-
kou a co jim v této oblasti naopak schází. 
Výsledky mile překvapily, 92 procent 
respondentů je zcela či alespoň částečně 
spokojeno. Nejspokojenější jsou nejmlad-
ší respondenti (15–19 let) a senioři, podíl 
nespokojených byl největší ve věkové ka-
tegorii 30–39 let. Nejvíce v Plzni v oblasti 
infrastruktury postrádají kvalitní koncertní 
sál, moderní galerii a kulturní dům, nejčas-
těji si dotázaní přáli rekonstrukci KD Peklo. 
Opomenuta nebyla ani festivalová nabídka, 

nejčastěji lidé navštěvují Festival na ulici či 
Divadelní léto pod plzeňským nebem. Ve 
věkové skupině 20–49 let je nejoblíbeněj-
ším festivalem Pilsen Busking Fest, u re-
spondentů ve středním věku Mezinárodní 
festival DIVADLO. Mezi nejoblíbenější kul-
turní zařízení patří plzeňská divadla (Diva-
dlo J. K. Tyla, Divadlo ALFA, Divadlo Pluto 
a Divadlo Dialog), Měšťanská beseda, kina 
a Papírna či Moving Station, u nejmladších 
respondentů DEPO2015. Mezinárodní po-
tenciál kultury shledávají dotázaní nejvíce 
u Slavností svobody, Plzeňské filharmonie, 
Divadla J. K. Tyla a Mezinárodního festi-
valu DIVADLO. Téměř tři čtvrtiny respon-
dentů uvedly, že mají dostatečné informace 
o tom, co se v oblasti kultury v Plzni děje, 
69 procent dotázaných využívá jako zdroj 

informací internet, a to více zdrojů, mladší 
a střední generace preferují sociální sítě. 
Tisk, regionální televize či rozhlas jsou do-
ménou spíše starší věkové skupiny. 

Průzkum se také zaměřil i na zjišťování 
překážek, které lidem brání navštívit akce 
či kulturní zařízení. Nejčastěji šlo o nedo-
statek času a financí. „Přičemž 34 procent 

respondentů uvedlo, že kulturní akce ne-
navštěvuje stejně často jako před pandemií 
covidu-19. Téměř polovina (46 procent) 
vyjíždí alespoň jednou za tři měsíce za kul-
turní nabídkou mimo Plzeň. A 63 procent 
dotázaných navštěvuje kulturní akce v Plz-
ni minimálně jednou za měsíc, 17 procent 
dokonce alespoň jedenkrát v týdnu,“ vypo-
čítala Květuše Sokolová, vedoucí Odboru 
kultury Magistrátu města Plzně.

Názory občanů zjišťoval odbor kultury 
společně s Centrem pro komunitní práci 
západní Čechy. Celkem bylo získáno 1090 
vyplněných dotazníků, jejichž respondenti 
představují reprezentativní vzorek obyva-
tel Plzně. Kompletní výsledky šetření jsou 
k dispozici na webových stránkách města 
v sekci odboru kultury. (red)

Kulturní průzkum v Plzni 
• 92 procent dotázaných 
je s kulturou spokojeno

• 63 procent dotázaných 
navštíví alespoň jednou 

měsíčně kulturní akci v Plzni

Velkým lákadlem 31. ročníku vyhlá-
šení výsledků hudebních cen Žeb-
řík bude speciální koncert Michala 
Pavlíčka s hity Pražského výběru, 
BSP či Stromboli a se slavnostním 
křtem retrospektivního alba Faces.

Zemřel profesor 
Viktor Viktora 



Na Saském předměstí se nacházel je-
den z prvních průmyslových podniků 
ve městě – Levitova koželužna. Továr-
na fungovala zřejmě od roku 1827, ač 
byla zatím pouze v Levitově nájmu. 
Oficiálně byla založena s ohledem na 
židovskou příslušnost majitele až na 
základě zvláštního povolení císaře 
v roce 1837, kdy David Leopold Le-
vit získal také povolení k zakoupení 
domu č. p. 15 na Saském předměstí 
v prostorách pozdější ulice Na Rych-
tářce a vybudoval zde větší tovární 
provoz.

K nepříjemné události v životě továrny 
došlo v roce 1849. Proti tehdejší odvodní 
praxi vypukl v únoru 1849 živelný od-
por, jenž se však nakonec stočil proti to-
várníkovi D. L. Levitovi. Nepokoje byly 
motivovány odporem malovýrobců proti 
velkému (na tehdejší plzeňské poměry) 
podnikateli, který jim podle jejich názo-
ru skupoval suroviny, bral práci a kazil 
ceny. Tento motiv konkurenční a so- 
ciální pak umocnila národnostní otáz-
ka, neboť Levit byl židovského vyznání. 
Proti davu, který vyplenil jeho továrnu, 

nakonec zasáhla národní stráž. Soudy 
s dvanácti zatčenými pak probíhaly až 
do roku 1850.

Koželužnu provozovali Levitovi po-
tomci ještě dalších 100 let. V letech 
1852–1853 vykazovala 25 dělníků.  
V roce 1863 byla firma zapsána jako 
D. L. Levit & Sohn a vedl ji Levitův syn 
Moritz (nar. 1812), o čtyři roky později 
se stala firmou společenstevní, když se 
společníkem stal Moritzův syn Adolf 
(nar. 1839). Moritz zemřel 9. června 
1880. Dalšími spolumajiteli byli Adolfův 
bratr Gustav (nar. 1851) a Gustavův syn 
dr. Otto Levit (nar. 1882). Továrna na 
přelomu století vyráběla za pomoci dvou 
parních strojů a dvou mlýnů na tříslo 
různé druhy podešvové a svrškové kůže, 
řemenů k pohonu strojů a kožených 
součástí vojenské výstroje. Dovážela 
asi 300 tun surovin ročně a produkova-
la ročně až 150 tun hotových výrobků. 
Roku 1851 měla továrna na 25 zaměst-
nanců (později údajně až 130), ve dva-
cátých letech 20. století zde pracovalo 
40 dělníků. Továrna ročně zpracováva-
la 10 000 ovčích kůží, 4 000 hovězích 
a 200 koňských, hotové výrobky vyvá-
žela především do Německa, Ruska, Itá-
lie a na Balkán.

Továrna na Rychtářce fungovala asi do 
roku 1929, kdy zde byla výroba ukončena. 
Poslední zpráva o staré opuštěné koželuž-
ně je ze 7. října 1939, kdy ji koupilo město 
za účelem zřízení městské vodárny. Tento 
záměr se ovšem nerealizoval. Budovy to-
várny stojící na Rychtářce byly zničeny až 
při demolici této čtvrti v sedmdesátých le-
tech 20. století.

V roce 1929 se spojil Otto Levit s bra-
try Emilem a Karlem Krausovými, kteří 

vlastnili bývalou Führichovu koželužnu 
nacházející se v městských sadech v blíz-
kosti parkánu. Společně zakoupili objekt 
bývalé tkalcovny v Doubravecké ulici na 
Letné, přeměnili jej na koželužnu a vyba-
vili moderním zařízením. Firma fungova-
la pod názvem Spojené továrny na usně 
a řemeny, Dr. Levit a Kraus v Plzni. 
Nově začali vyrábět některé druhy ga-
lanterních a svrškových kůží a koženou 
konfekci civilní i vojenskou. Dne 29. února 
1939 židovští majitelé výrobu (krátce 
před vyhlášením protektorátu) zasta-
vili, z obchodního rejstříku byla firma 
vymazána 31. června 1940. Otto Levit 
i jeho syn Valter zahynuli během války 
v koncentračním táboře.

2x Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Odbor Smart Cities a podpory podni-
kání je nejmladším odborem Úřadu 
správních agend Magistrátu města 
Plzně. Jako samostatný odbor vznikl 
začátkem roku 2022. Posláním odboru, 
v jehož názvu se objevuje anglický výraz 
‚chytrá města‘, je zavádět inovativní 
technologie tak, aby se zlepšovala kva-
lita života obyvatel Plzně, zefektivnil se 
přístup k věcem veřejným či se vytvářely 
lepší podmínky pro podnikání 

Město Plzeň v minulých letech pro-
střednictvím tohoto odboru realizovalo 
několik ‚smart projektů‘. Například v nej-
těžším období pandemie onemocnění co-
vid-19 zajistil odbor Smart Cities a pod-
pory podnikání dodávky nanočističek, 
které ze vzduchu odstraňují bakterie, viry 
a další nebezpečné látky, do plzeňských 
základních a mateřských škol. 

Další úspěšně realizovaný projekt byl 
zaměřen na bezpečnost obyvatel města 
– byl vybudován moderní digitální sys-
tém, který varovným zvukovým signá-
lem pokrývá několik městských obvodů 
a také Zoologickou a botanickou zahradu 
města Plzně. Systém se úspěšně používá 
zejména k varování a informování oby-

vatelstva před hrozícím nebezpečím a při 
záchranných či likvidačních pracích.

Odbor rovněž zavádí chytrá řešení 
pro oblast dopravy. Příkladem může 
být monitorování jízdy na červenou na 
vytížených dopravních křižovatkách či 
podpora elektromobility ve městě pro-
střednictvím budování nabíjecích sta-
nic. Dalším důležitým bodem činnosti 
tohoto odboru je aktivní podpora pod-
nikání. Vyhlašuje nebo spoluorganizuje 
soutěže na podporu malých a středních 
podniků zaměřených na inovace s ná-
zvem NEJ inovátor Plzeň nebo NEJ 
Inovátor 5G.

Odbor Smart 
Cities a podpory 

podnikání 
Magistrátu města Plzně 

sídlí v Kopeckého sadech 11.
Vedoucí je Zbyněk Proška.

Bližší informace 
k realizovaným projektům 

jsou na webových stránkách
 https://smartcity.plzen.eu/

Koželuh je řemeslník, který vydělává 
a zpracovává zvířecí kůže (hovězí, 
vepřové, kozí, ovčí i koňské aj.) a vy-
rábí z nich měkkou pružnou useň, již 
pak dále zpracovávají ševci, brašnáři, 
sedláři a další řemeslníci. Koželužské 
řemeslo ovšem potřebovalo hodně 
vody, a protože zpracovávané kůže 
silně páchly, usazovali se koželuho-
vé většinou na okraji měst v blízkosti 
vodních toků.

Koželužský cech fungoval v Plzni již na 
konci 15. století. Sdružováním do cechů 
řemeslníci středověkých měst řídili vý-
robu ve městě a ovládali tamější řeme-
slnou politiku. Bránili ale také novým 
způsobům výroby, což potvrzuje i spor 
plzeňských koželuhů s Janem Krotkým 
z roku 1493, který přišel do města s no-
vým způsobem výroby.

Během 18. století obecně docházelo 
ke snaze o omezení vlivu cechů a v roce 
1731 byl vydán generální cechovní pa-
tent dávající cechy pod dohled státu 
a omezující některá jejich práva. Drob-
né zmírnění pak přinesl rok 1739, kdy 
byly přijaty cechovní artikule reflek-

tující požadavky cechů. Konec cechů 
pak nastal vydáním Živnostenského 
řádu z 20. prosince 1859, který vstoupil 
v platnost 1. května 1860.

Nástupcem cechů se stala živnosten-
ská společenstva.

Vzájemně se podporující jednota tova-
ryšů koželužských v Plzni vznikla podle 
záznamu ve spolkovém spisu 30. prosince 
1871. Pražské místodržitelství schválilo 
její stanovy 10. ledna 1872 a krátce na 
to se 28. ledna 1872 konala první řád-
ná valná hromada. Důvodem založení 
spolku byla mimo jiné velká rizikovost 
práce, která dělníky ohrožovala na zdra-
ví i životě, a z toho vyplývající nutnost 
vzájemné podpory a ochrany v riziko-
vém povolání. Působnost spolku byla pro 
Plzeň a okolí. 

Po celou dobu existence stál v čele 
jednoty jako předseda Čeněk Haas. Sta-
novy spolku byly změněny v roce 1891 
a 1912. 

Spolek se dobrovolně rozešel 15. zá- 
ří 1931. Tehdy čítal pouhých deset řád-
ných členů a k rozpuštění bylo přistou-
peno proto, že jednota nemohla plnit 
povinnosti plynoucí ze stanov ke všem 
členům. Jmění spolku bylo rozděle-
no mezi Sirotkův fond při odborovém 
sdružení Československé krajské odbo-
rové rady v Plzni pro přestárlé dělníky 
a plzeňskou odbočku Dělnické akade-
mie. 
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Historie koželuhů v Plzni 
se psala už od 15. století

Co to byla koželužská kosa?
A/  úsměvný název pro nízkou teplotu, 

při níž se opracovávaly kůže
B/  kovový nástroj s držadly po obou stra-

nách sloužící k opracování kůže polo-
žené na koželužském špalku

C/  nástroj sloužící k porážce zvířat, z nichž 
se používala kůže

Odpovědi lze zasílat s označením Sou-
těž z historie plzeňského podnikání na 
adresu redakce nebo na e-mail soutez.
Radnicnilisty@plzen.eu do 25. ledna. 
Správná odpověď v prosincové soutěži 
byla C/švagři. Uspěla Zdeňka Cvrková. 

SOUTěŽ Z HISTORIE 
PLZEňSKéHO
 PODNIKáNÍ

SOUTěŽ SE ZOO

Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně pořádá soutěž pro všechny, které 
baví fotit zvířata a zachycovat v zoo-
logické zahradě pěkné momentky. 
Vyhlásila Zimní fotosoutěž 2023 pro 
amatérské fotografy ve třech katego-
riích: savci, ptáci, plazi a obojživelníci. 
Fotografie musejí být pořízeny v ob-
dobí prosinec 2022 až březen 2023, 
konec přijímání soutěžních snímků je 
stanoven na 15. března. Soutěžní fo-
tografie jsou přijímány na e-mailové 
adrese misikova@plzen.eu. Soutěžící 
může zaslat maximálně dvě fotografie 
o velikosti 2 MB do každé kategorie. 
U každé fotografie musí být uvedeno 
jméno autora, název kategorie a název 
fotografie. 

Soutěžit mohou i čtenáři tohoto čísla 
Radničních listů, a to o knihu pohádek 
Záhada na ostrově lemurů. 

Soutěžní otázka: Víte, jaké zvíře ještě 
nikdy nebylo chováno v plzeňské zoo?
A/ buvol kaferský
B/ pižmoň aljašský
C/ hroch obojživelný

Odpovědi lze zasílat s označením Sou-
těž se zoo na adresu redakce nebo na 
e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu 
do 25. ledna. Správná odpověď v pro-
sincové soutěži byla: Ghazanfar, Ghi-
zléne a Ghalíya – tak se jmenují mláďata 
lva berberského narozená v plzeňské 
zoo loni. Uspěla Eva Gallasová.

Okénko do úřadu: Odbor Smart 
Cities a podpory podnikání

V roce 2023 Archiv města Plzně pro čtenáře Radničních listů připravuje nový seriál, který se vypraví po 
stopách plzeňských živností i továren a představí i významné plzeňské podnikatelské rody.

Levitova koželužna patřila k prvním 
průmyslovým podnikům v Plzni

Plzeňští koželuzi, uprostřed mistr koželuž-
ský Josef Lindauer (zemřel 1923).                  

 Zdroj: Archiv města Plzně

Levitova koželužna na Rychtářce. 
Zdroj: Archiv města Plzně

Magistrátní odbor Smart Cities a podpory podnikání podporuje elektromobilitu a v minu-
lém roce vybudoval v Plzni několik nabíjecích stanic.                                            Zdroj: archiv odboru
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Milé děti, držíte v rukou knihu plnou příběhů, v nichž 
se ve vás autorka Kateřina Misíková snaží podnítit ne-
jen zájem o vše živé v přírodě, ale hlavně zvídavost  
a zvědavost s přírodou související. Knihu doplňují veselé 
i naučné básničky Martina Vobruby a celá je protkána 
podmanivými obrázky ilustrátora Františka Lopoura. 
Užijte si ji plnými doušky.
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