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Tech Tower Světovar patří mezi nejzásad-
nější investiční akce města, které připravuje 
magistrátní investiční odbor. „Rozpočtově 
akce vychází na 450 milionů korun včet-
ně DPH a počítá se s rekonstrukcí objektu 
bývalého pivovaru i budovy vily u Koterov-
ské ulice.  Nový objekt bude mít na starosti 
Správa informačních technologií města 
Plzně,“ říká vedoucí investičního odboru 
Pavel Grisník. Dodává, že na Světovaru by 
měl v budoucnu vyrůst i nový parkovací 
dům a  sídlo Archivu města Plzně. 

Tramvajová trať, sběrný dvůr
Letos budou také pokračovat práce na 

prodloužení tramvajové trati na Borská 
pole včetně přestupního uzlu Plzeň – 
Kaplířova, Dobřanská, na které je určeno  
660 milionů korun včetně DPH. 

Už letos vznikne v Plzni v pořadí pátý 
městský sběrný dvůr, bude na území Měst-
ského obvodu Plzeň 2 – Slovany v ulici Na 
Bořích na křižovatce s ulicí U Seřadiště. 
Náklady jsou vyčísleny na 38 milionů korun 
včetně DPH. Město získalo na projekt dotaci 
z operačního programu Životní prostředí ve 
výši 85 procent uznatelných nákladů. Zbylé 
náklady uhradí město ze svého rozpočtu.

Náplavka
V letošním roce bude také dokončeno 

nákladem 60 milionů korun včetně DPH 
společenskokulturní centrum Náplavka 
na Radbuze. Hotovo by mělo být koncem 
dubna. Město věří, že se Náplavka stane 

vyhledávaným místem pro odpočinek nejen 
Plzeňanů. „Součástí projektu je přístupové 
schodiště, které k řece povede z již existující 
lávky, a kavárna,“ uvádí Pavel Grisník. 

Dopravní stavby
K dalším stěžejním investičním akcím 

v letošním roce patří i společné akce s Ředi-
telstvím silnic a dálnic ČR, tedy novostavba 
komunikace, na niž město přispěje zhru-

ba 150 miliony korun včetně DPH, I/20 
a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká. 
Výstavba by měla skončit příští rok. Stejně 
jako rekonstrukce Studentské ulice, na niž 
město počítá s 55 miliony korun včetně  
DPH. Další investiční akce dělá město spo-
lečně se Správou železniční dopravní cesty. 
Patří sem dokončování staveb Uzel Plzeň 3. 
stavba, na které Plzeň dává 80 milionů ko-
run včetně DPH. Je to modernizace želez-

ničního uzlu Plzeň v úsecích Plzeň – Cheb  
a Plzeň – Domažlice.

Městský okruh Křimická – Karlovarská
Společně se Správou a údržbou silnic 

Plzeňského kraje se podílí také na výstav-
bě městského okruhu Křimická – Karlo-
varská, který by měl být hotov v roce 2022 
a město na něj má pro letošní rok vyčleněno 
370 milionů korun včetně DPH.

Koterov, sokolovna a další
Pavel Grisník upozorňuje, že velmi dů-

ležitý je i připravovaný projekt na odka-
nalizování Koterova, včetně komunika-
cí. „Je na to určeno zhruba 200 milionů 
korun včetně DPH. S dalšími 30 miliony 
počítáme na výstavbu Sokolovny ve Lho-
tě a se 48 miliony na nástavbu budovy  
7. základní a mateřské školy,“ zdůrazňu-
je Pavel Grisník. Odbor má podle něho 
v současnosti celkem 140 rozpracova-
ných akcí, z nichž je takzvaně živých pro-
jektů 60. Mezi ně patří výstavba dalších 
tří parkovacích domů, už zmíněného ve 
Světovaru, ostatní by mohly vzniknout 
u Luny na Borech a nedaleko nového 
terminálu směrem k ulici U Prazdroje. 
Dalších 30 milionů včetně DPH hodlá Pl-
zeň vložit do novostavby lávky u Kamenné-
ho rybníka. 

Dopravní omezení
Výstavba si stejně jako v minulých letech 

vyžádá dopravní omezení. „Žádná rekon-
strukce nebo výstavba komunikací se bez 
toho neobejde, ale všechny stavby se snaží-
me koordinovat tak, aby  nenastaly doprav-
ní kolapsy a dopravní omezení byla opravdu 
jen na nezbytně nutnou dobu. K tomu má 
krajská metropole vytvořené takzvané Su-
perdio, tedy návrh dopravně inženýrských 
opatření, která minimalizují dopady 
realizovaných infrastrukturních staveb 
na dopravu ve městě, “ konstatuje Pavel  
Grisník.                                                                            (an) 

Na Světovaru vyroste Tech Tower
Plzeň bude letos masivně investovat, dokončí Náplavku, řada důležitých projektů pokračuje

Tak by měl vypadat Tech Tower Světovar.                                                                                                                                                             Vizualizace: MMP 

Výstavami nebo vydáním bibliografie si 
Plzeň připomene a oslaví 100. výročí na-
rození cestovatele Miroslava Zikmunda, 
svého významného rodáka. Narodil se 
v Plzni 14. února 1919 a na jeho počest 
se konal letos v lednu XV. reprezentační 
ples města Plzně nazvaný Po stopách 
legendy – 100 let Miroslava Zikmunda. 
Jeho účastníci se přenesli do atmosféry 
cestovatelského dobrodružství napříč 
kontinenty a sám Miroslav Zikmund na 
ples poslal zdravici.

„Na Plzeň mám hezké vzpomínky, po-
něvadž to bylo nejpěknější období celého 
mého života. Chtěl bych Plzeňákům po-
přát vše dobré do dalšího období, zejmé-
na pak, aby Plzeň vzkvétala tak, jak si to 
zaslouží. Přál bych si, aby se Plzeňanům 
dobře vedlo v tom dalším století, které 
bude následovat po století Miroslava Zik-
munda,“ uvádí ve zdravici cestovatel, jenž 
žije ve Zlíně a plesu se nemohl osobně 
zúčastnit. „Už to bohužel není ze zdra-
votních důvodů možné,“ vysvětluje slavný 
cestovatel, který se narodil na Petrohradě 
a až do maturity žil na Slovanech.  

K Plzni má stále vřelý vztah. „Občas 
se jí obírám i ve snu. Například nedáv-
no se mi zdál poněkud bizarní sen, že 

se volba papeže nekonala v Římě, ale 
v Plzni v chrámu svatého Bartoloměje,“ 
říká Miroslav Zikmund. Pečlivě sledoval 

i Lukáše Sochu a Tomáše Vaňourka, dva 
mladé cestovatele z Plzeňska, kteří se 
u příležitosti životního jubilea Miroslava 

Zikmunda vydali po stopách legendár-
ní cestovatelské dvojice. Nedávno se po 
osmiměsíční výpravě vrátili zpět do Čech 
a na počest cestovatelské legendy připra-
vili projekt, jehož je město Plzeň partne-
rem  a jmenuje se Zikmund100. 

„Naší největší motivací už na cestách 
bylo, aby z toho měl pan Zikmund radost,“ 
říká Lukáš Socha. Oba cestovatelé připravi-
li sérii výstav a besed po celé České republi-
ce i v zahraničí. Začínají v Plzni, kde už od  
1. února před Studijní a vědeckou knihov-
nou Plzeňského kraje ve Smetanových 
sadech představují na velkoformátových 
panelech svůj cestovatelský projekt. Ven-
kovní výstava nabídne fotografie z jejich 
cest a také ukázky snímků z vybraných 
míst, která vyfotografovala legendární 
cestovatelská dvojice a loni s časovým od-
stupem 55 let Lukáš Socha a Tomáš Va-
ňourek. Je to vlastně pozvánka na výstavu 
v plzeňské Papírně, která začíná 15. února.

Další výstavu a bibliografii věnovala 
Miroslavu Zikmundovi Knihovna města 
Plzně.                                                                  (an) 

Více na straně 6

Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v Jižní Rhodesii, Bulawayo 1948.            Foto: Archiv H+Z Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Plzeňský rodák Miroslav Zikmund slaví sté narozeniny
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Plzeň se připojila k celosvětové bez-
drátové síti eduroam, a to jako první 
město v České republice. Pro uživa-
tele internetu má tak opět další no-
vinku. Zmíněnou síť využívají lidé 
po celém světě. Její hlavní výhodou je 
ověřitelnost, zabezpečení a garanto-
vaná technická úroveň. 

Může ji využít každý, kdo v ní má 
založený účet. Pokud tedy do Plzně 
přijede například student z Ameriky, 
dostane se pohodlně na internet, a to 
prostřednictvím účtu, který doma běž-
ně používá.

Možnost nové registrace město 
poskytne svým zaměstnancům a zá-
kladním školám. Projekt spadá do 
konceptu Smart City Plzeň, jehož 
cílem je pomocí chytrých řešení zlep-
šovat kvalitu života obyvatel západo-
české metropole.                                     (red)

Dotazníky vyplnily stovky obyvatel Plzně

V roce 2018 se narodil v Plzni rekordní 
počet dětí. Zatímco v posledních pěti le-
tech přišlo na svět každý rok v průměru  
3 800 dětí, loni to bylo 4 238. Statistic-
ké výsledky, které zahrnují kompletní 
údaje pro město Plzeň, zveřejnilo 
oddělení matriky Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3. I žebříčky nejoblíbe-
nějších jmen doznaly změn. U chla-
peckých jmen stále dominuje Jakub 
a Jan, trendem se stala jména Matěj 
a Matyáš. U dívek stále vedou Eliška 
a Anna, oblíbenou Terezu ale sesadi-
la Ema či Sofie. Matrika opět zazna-
menala také velice netradiční jména, 
například Leia, Žasmin, Leticia, 
Jeremiáš či dokonce Spytihněv. Za 
rok 2018 bylo uzavřeno 714 sňatků  
a 14 registrovaných partnerství.  (red)

Vedou Jakub
 a Eliška, narodil se 

i Spytihněv 

Radniční listy
 letos vycházejí 

dříve
V letošním roce budou vycházet 
Radniční listy dříve, aby mohly in-
formovat i o akcích, které se konají 
ještě v první půlce měsíce. Listy nevy-
cházejí v červenci a srpnu. Březnové 
číslo vychází už 8. března, dubnové  
11. dubna, květnové 10. května, červ-
nové 7. června, zářijové 6. září, říjnové 
4. října, listopadové 8. listopadu a po-
slední číslo  6. prosince.                               (red)

Termíny zasedání 
Rady a Zastupitelstva 

města Plzně

Zastupitelstvo: 7. února, 18. března, 
13. května, 1. června (slavnostní),  
17. června, 2. září, 21. října, 9. prosince
Rada: 18. února, 4. a 23. března, 
15. a 29. dubna, 20. května,  
3. a 24. června, 19. srpna, 16. září,  
7. října,  4. a 25. listopadu           (red)

Plzeň má novinku 
v bezdrátovém 

připojení

„Své dětství jsem prožila ve Slovanském 
údolí. V zimě bruslení ‚na Bombě‘, v létě 
jsme si hráli ‚v lesíku‘. Protože zde bydle-
la babička s dědou, chodila jsem se k nim 
občerstvit a zpět. Letos jsem se sama stala 
babičkou a přála bych si, aby si i vnuk mohl 
jednou užívat pěkného, bezpečného pro-
středí se spoustou možností využití,“ uvedla 
v dotazníku k plánované revitalizaci údolí 
Vejprnického potoka jedna z občanek ze 
Zadních Skvrňan. 

„Slovanské údolí mám velice ráda, 
protože jsem tam vyrůstala. Hodně se za 
ty roky změnilo, ale myslím, že by dětská 
hřiště, louky k posezení a možná plo-

cha ke koupání přilákaly více dětí trávit 
čas venku,“ napsala další obyvatelka ze 
Zadních Skvrňan. Respondent z Před-
ních Skvrňan se přistěhoval do nového 
sídliště, když mu bylo pět let. „V údolí 
Vejprnického potoka jsem trávil dětství, 
chodili jsme tam s rodiči na procházky, 
na bylinky, v zimě sáňkovat, bobovat 
a bruslit. Nejprudšímu svahu na sáňko-
vání jsme říkali Smrťák a bruslit se cho-
dilo na ‚Bombu‘. Za mého dětství bylo 
údolí přírodní lokalitou, v potoce byly 
ryby, žilo tu několik druhů obojživelní-
ků, vodní a hajní ptáci, rostlo tu mnoho 
druhů lučních a vodních květin a žilo 

plno hmyzu a motýlů. Byl bych velmi rád, 
kdyby se podařilo do údolí vrátit alespoň 
něco z toho, co zde bylo k vidění za mého 
dětství a mládí.“ 

To se píše v dotaznících, kterých Plze-
ňané poskytli městu téměř 500. Dotazní-
kové šetření dělalo město ve spolupráci 
s Městským obvodem Plzeň 3. Uskutečni-
lo se během listopadu a prosince loňského 
roku a zapojili se do něho zejména obyva-
telé Skvrňan, Slovanského údolí a Zátiší. 
„Počet Plzeňanů, kteří vyplnili dotazník, 
dokládá, že lidé mají zájem o prostředí, 
v němž žijí, a chtějí se zapojit do jeho utvá-
ření. Více než polovina z dotazovaných 

vyjádřila také ochotu osobně se zapojit 
do realizace úprav v údolí Vejprnického 
potoka,“ uvádí Irena Vostracká, ředitelka 
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. 
Prostřednictvím tohoto útvaru se město 
snaží zapojovat občany do rozhodová-
ní o budoucím vzhledu města dlouho- 
době.

„Většina odpovědí se shoduje s našimi 
předpoklady a záměry. Zároveň jsme díky 
dotazování zjistili i další zajímavé informa-
ce, které nám mohli sdělit pouze místní. 
I to byl jeden z důvodů, proč jsme je také do 
projektu revitalizace zapojili,“ doplňuje ře-
ditelka. Z výsledků vyplývá, že občanům na 
současném stavu údolí Vejprnického poto-
ka vadí zejména neupravené a neudržova-
né prostranství, nepořádek a s ním spojený 
snížený pocit bezpečí v místě. Přivítali by 
vytvoření prostoru vhodného ke kontaktu 
s přírodou i pro rekreaci s možností spor-
tovního vyžití. 

Podle názoru 247 občanů by údolí mělo 
plnit funkci propojení nejen městské části 
Skvrňany se Zátiším, ale i s dalšími při-
lehlými oblastmi – Novou Hospodou, 
Domažlickou ulicí či Vejprnicemi. Mezi 
nejžádanější prvky, které by v údolí Vej-
prnického potoka neměly chybět, patří 
pobytová louka, venkovní sportoviště, 
vodní prvky či dětská hřiště, pro které se 
vyjádřila více než polovina respondentů. 
Ze sportovních prvků by pak místní nejví-
ce uvítali cyklotrasy či například venkovní  
posilovnu.                                                                    (red)

Údolí Vejprnického  potoka.                                    Foto: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Město uctilo památku Josefa Hlavatého

Město Plzeň uctilo památku Josefa Hla-
vatého, pětadvacetiletého plzeňského 
dělníka z pivovaru. Ten se 20. ledna 
1969, pouhý den po smrti Jana Palacha, 
upálil na náměstí T. G. Masaryka, tehdy 
Dukelském. Pietní akt, který tento čin 
připomněl, se konal úplně poprvé. Bý-
valým státním orgánům se totiž podařilo 
zpochybnit, že motivem jeho činu byl ne-
souhlas s okupací republiky sovětskými 
vojsky. Jeho pohřeb se proto uskutečnil 
v tichosti, bez manifestace. 

Historik Petr Blažek, který se přípa-
dem intenzivně zabýval, připomíná, že už  
21. ledna rozhlas a televize vysílaly, že Jo-
sef Hlavatý svého předchůdce neznal a že 
se jedná o alkoholika, který měl vážné 
osobní problémy. A že jeho případ proto 
není možné spojovat s činem Jana Pala-
cha. Historik ovšem upozorňuje, že teh-
dejší ministr vnitra při svém vystoupení 

zamlčel novinářům některá nepohodlná 
fakta. Mezi nimi slova, kterými Hlavatý 
svůj čin vysvětloval po přijetí do nemoc-
nice. Historik zmiňuje výpověď lékaře 
Svatopluka Sováka, který Hlavatého po 
převozu ošetřoval. „Z útržkovitých vět 

pacienta jsem vyrozuměl, že spáchal po-
kus sebevraždy na protest proti okupační 
ruské armádě, že Rusy nemá rád,“ cituje 
Petr Blažek z protokolu o výslechu lékaře. 

Josef Hlavatý byl problémový mladík, 
který vystřídal několik zaměstnání a po-
tíže měl i v osobním životě. Na počátku 
ledna se s ním rozvedla manželka a opus-
tila ho i se dvěma dětmi. To podle rodiny 
vedlo k tomu, že mu nezáleželo na životě. 
Část osudného dne strávil v restauraci Li-

dový dům, kde vypil několik piv, pak ode-
šel k rodičům, kde vzal láhev petroleje, 
a vypravil se nalehko oblečený na nedale-
ké náměstí, kde se zapálil. Stejně jako Jan 
Palach, tak i Hlavatý na následky svého 
činu o pár dnů později zemřel. 

Pietního setkání v Plzni se zúčastni-
la i Hlavatého neteř Jaroslava Silvaro-
vá s rodinou. „Už kvůli jeho rodičům 
a sestře, tedy mé mami, je dobře, že se 
takto veřejně připomněla jeho oběť. 
Oni byli vyřízeni nejen z toho samot-
ného činu, ale i z toho, co to následně 
rozpoutalo,“ řekla novinářům Jaro-
slava Silvarová. Plzeň si bude Josefa 
Hlavatého a jeho čin připomínat pravi- 
delně. 

Ve třetím dílu nedávno dokončených 
Dějin města Plzně, které se věnují i udá-
lostem roku 1969, se s odkazem na od-
borné prameny a články historiků píše: 
„Zatímco ještě téhož večera, kdy se Josef 
Hlavatý upálil, se na místě tragického 
činu sešlo okolo 150 lidí, kteří disku-
tovali, zapalovali svíčky a zanechávali 
vzkazy, v nichž srovnávali Hlavatého čin 
s Palachovým, následujícího dne se už 
jednalo pouze o několik desítek osob. 
Mocenským orgánům se tedy prostřed-
nictvím zamlčení některých důležitých 
skutečností a naopak zdůrazňováním 
Hlavatého osobních problémů podařilo 
zmanipulovat veřejné mínění do takové 
míry, že Hlavatý byl nakonec odsouzen 
jako člověk, jenž poskvrnil ‚čistotu‘ Pala-
chova činu, a jeho jméno na několik desí-
tek let ‚zmizelo‘ z lokálních i celostátních 
dějin.“                                                                      (red)

Plzeňský dělník se na protest proti okupaci sovětskými vojsky polil petrolejem a zapálil

Snímky z pietního aktu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Foto 2x: Martin Pecuch

Je dobře, že se takto veřejně připomněla jeho oběť.

Veřejné projednávání

Návrh revitalizace Vejprnického po-
toka bude občanům představen na 
veřejném projednání, které se usku-
teční 21. února 2019 od 16 hodin ve 
Velkém sále (pavilon číslo 8) Střední-
ho odborného učiliště elektrotechnic-
kého na adrese Vejprnická 56, Plzeň. 
Zástupci Útvaru koncepce a rozvoje 
města Plzně, vedení Městského ob-
vodu Plzeň 3 a zástupci zpracovatele 
studie představí návrh, jak by mohlo 
údolí Vejprnického potoka vypadat po 
revitalizaci. Občané se budou moci ke 
studii vyjádřit a doplnit ji svými připo-
mínkami.



Plzeňské městské dopravní podniky 
pokračují v budování elektromobilní 
části své flotily.  Rozšíří ji o čtveřici 
nových elektromobilů a stejný počet 
dobíjecích wallboxů, respektive profe-
sionálních dobíjecích stanic.

„Elektromobily jsou ideálním pro-
středkem do měst. Nevypouštějí škod-
liviny a jsou zároveň tiché, takže sni-
žují dopravní hluk,“ uvádí Jiří Ptáček, 
dopravně provozní ředitel dopravních 
podniků. „Jako jeden z největších čes-
kých dopravních podniků využíváme 
každodenně elektrickou trakci v po-
době tramvají a trolejbusů k přepravě 
cestujících. Logicky navazující etapou 
je i postupné posilování elektrického 
pohonu v rámci naší flotily firemních 
aut,“ dodává. 

Zakázka zahrnuje dodání dvojice 
osobních vozů Nissan Leaf, dvou elek-
trododávek Nissan e-NV200 a kvarte-
ta wallboxů. Projekt zapadá do kon-
ceptu Smart City Plzeň. Cílem těchto 
projektů je usnadnění každodenního 
života občanů.                                                (red) 
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Plzeň dokončila výstavbu páté etapy 
kamerového systému. Zahrnovala in-
stalaci 19 zařízení na území Městské-
ho obvodu Plzeň 1. Součástí bylo také 
osazení speciálních panoramatických 
kamer na křižovatkách Karlovarská 
— Na Chmelnicích a Gerská — Stu-
dentská, díky nimž je možné moni-
torovat prostor pod úhlem 360 stup-
ňů. Aktuálně je tak na území města  
173 kamer a 14 klientských pracovišť. 
Záznamy z kamer pomáhají rozklíčo-
vat dopravní nehody, přestupky, výtrž-
nictví a podobně. Souběžně s realizací  
5. etapy byly osazeny nové kamery 
i v dalších lokalitách, a to v Doubrav-
ce na Zábělské poblíž Duhové ulice, 
v Černicích na křižovatce Štefánikova 
– Veská a na Americké nedaleko pa-
mátníku Díky, Ameriko! 

„Dvě kamery na Americké byly 
vyměněny za kamery s rozlišením 
FullHD a do prostoru památníku 
Díky, Ameriko! byla zkušebně insta-
lována kamera v rozlišení 4K,“ říká 
Josef Brůha ze Správy veřejného stat-
ku města Plzně, který má kamerový 
systém na starosti. Počátkem roku 
2018 byla dokončena projektová pří-
prava kompletní rekonstrukce lokál-
ního kamerového systému v rozsahu  
13 kamer, který spravuje Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 1. „Při rekon-
strukci se počítá s kompletní výměnou 
nevyhovující technologie a se začleně-
ním do Městského kamerového systé-
mu. Tato akce byla zahájena koncem 
roku 2018 a její ukončení je plánované 
do 30. listopadu letošního roku. Zatím 
bylo instalováno nové diskové pole pro 
ukládání záznamu, instalace samot-
ných kamer započne v únoru 2019,“ 
upozorňuje Josef Brůha.                    (red)

Desítky lávek, menších mostů i opěrných zdí 
opravilo loni za přibližně 20 milionů korun 
město. Největší investicí bylo odstranění 
nevyhovující lávky v Toužimské ulici na Ko-
šutce a její nahrazení valem s chodníkem. 
Stavbaři tam udělali demolici části opěrných 
zárubních zdí a odstranili nepotřebné lávky. 
Nahradili je valem, na jehož horní hraně po-
stavili chodník se zábradlím. Součástí stav-
by byla i úprava parkovací plochy. Nákla- 
dy činily zhruba sedm milionů korun. 

Byl opraven i podchod pod Rokycan-
skou ulicí u Divadla Alfa. „Na základě 
stížností a špatného stavu nátěrů interi-
éru i zastřešení vstupů do podchodu byl 
vnitřek podchodu očištěn a nově natřen. 
Ocelové části zastřešení vstupů do pod-
chodu byly obroušeny, očištěny a opatře-
ny novým protikorozním nátěrem,“ říká 
Václav Šašek ze Správy veřejného statku 
města Plzně. Náklady na opravu činily 
přibližně 380 tisíc korun.

Opravy za 600 tisíc korun se dočkal i most 
přes Vejprnický potok, kde byla provedena 
výměna povrchu vozovky za živičný povrch, 
sanovány římsy mostu a most byl nově na-
třen. Také most v Poříční ulici v Božkově byl 
opraven včetně vyčištění zanešeného kory-
ta potoka pod ním, aby odtud mohla voda 
volně odtékat do Úslavy. Náklady činily 
400 tisíc korun. Opraveny byly i konstrukce 
mostu přes náhon Úhlavy v Dlážděné ulici 
v Radobyčicích a vyčištěno koryto vodoteče. 
Opravy stály zhruba 390 tisíc korun.

Správa veřejného statku města Plzně, 
která má lávky, mosty a zdi na starost, počítá 
i letos s pracemi na dalších objektech a jejich 
údržbou. V rozpočtu na ně má vyčleněno 
přibližně 50 milionů korun. Jednou z nej-
větších akcí bude celková oprava Roosevel-
tova mostu za zhruba 23 milionů, další bude 
oprava lávky v Hlubokém údolí v Zábělé za 
1,5 milionu, sanace mostu v Radobyčicích 
v Dlážděné ulici za přibližně 1,7 milionu  
a opěrné zdi v Lochotínské ulici za 1,4 milio-
nu korun a další menší opravy.                       (red)                   

Na projekty Základy sebeobrany pro 
úředníky v přímém styku s klienty, Roz-
šíření kamerového systému na území 
čtvrtého městského obvodu a na projekt 
Realita kybersvěta bude město Plzeň v le-
tošním roce opět žádat o dotaci Minis-
terstvo vnitra České republiky v rámci 
Programu prevence kriminality. „Poku-
síme se na ně získat podporu v celkové 
výši 723 tisíc korun,“ vyčísluje Monika 
Ježková, projektová referentka městské-
ho odboru bezpečnosti, prevence krimi-
nality a krizového řízení.

Základy sebeobrany
Základy sebeobrany pro úředníky 

v přímém styku s klienty jsou zaměřeny 
na úředníky sociálních odborů a Úřadu 
práce Plzeň – město. „Cílem projektu je 
seznámit úředníky s prevencí, ale také 
s psychologickými, strategickými či tak-
tickými a zejména technickými prvky 
sebeobrany. Naučit je, jak předvídat ne-
bezpečné situace, umět jim předcházet 
a zejména formou praktických nácviků, 
jak tyto nastalé situace řešit přímo na 
pracovišti. Důležitým aspektem je obe-
známit cílovou skupinu se základy se-
beobrany, s jejich použitím v praxi proti 
agresivním klientům, a zvýšit tak jejich 
pocit bezpečí. Instruktoři tohoto kurzu 
seznámí a naučí úředníky, jak se pomocí 
převážně defenzivních technik ubránit 
nepříjemnému obtěžování až i fyzickému 
napadení ze strany agresivního klienta,“ 
popisuje Monika Ježková.

Kamerový systém
Rozšíření kamerového systému na 

území Městského obvodu Plzeň 4 – Ha-
brmanovo náměstí je dalším projektem, 
který se město chystá realizovat za úče-
lem napomáhání odhalování trestné 
a přestupkové činnosti. Chce tak zabránit 
projevům vandalismu zejména při niče-

ní městského majetku, nedovolenému 
ukládání odpadků, obtěžování občanů 
podnapilými osobami a mnoha dalším 
protiprávním jednáním. „Kamerový sys-
tém by měl být účinným pomocníkem při 
dokazování přestupků na místě projed-
návání, při sledování pohybu závadových 
osob i zákroků hlídek,“ zdůrazňuje Aleš 
Průša, vedoucí odboru.

Realita kybersvěta
Projekt Realita kybersvěta reaguje na 

nárůst případů společensky škodlivého 
jednání v kyberprostoru, kterým jsou nej-
častěji ohroženy děti a mladiství. „Smyslem 
projektu je zážitkovou a interaktivní formou 
zvýšit povědomí o závažnosti společensky 
škodlivého jednání spojeného s kyberpro-
storem zejména u dospělé populace, re-

spektive rodičů, která si často neuvědomuje 
závažnost tohoto jednání nebo nemá pově-
domí o rizicích, jež s sebou pohyb dětí a mla-
distvých v kyberprostoru nese,“ upozorňuje 
Andrea Gregorová z odboru. Projekt bude 
zahrnovat celkem tři hlavní aktivity – soci-
álně preventivní výstavu, divadelní předsta-
vení a edukativní interaktivní seminář, které 
na sebe budou vzájemně navazovat.        (red)

Realita kybersvěta je i pro rodiče
Pomáhat budou v krajské metropoli kurz sebeobrany a rozšíření kamerového systému 

Škodlivým jednáním v kyberprostoru jsou nejčastěji ohroženy děti a mladiství.                                                                                                 Ilustrační foto  

Opravy lávek si vyžádaly 20 milionů

Na dopravu
 dohlíží 173 kamer 

Vodárna 
aktualizuje smlouvy
Smlouvu na dodávku pitné vody a od-
vádění odpadních vod z roku 2016 
nebo starší je třeba aktualizovat nebo 
uzavřít novou. Ukládá to novela zá-
kona. „V současné době písemně uza-
vřené smlouvy zůstávají nadále platné 
a všichni naši odběratelé budou k pod-
pisu nové smlouvy včas vyzváni pra-
covníky zákaznického odboru,“ říká 
Dana Matoušková z oddělení pohledá-
vek a fakturace Vodárny Plzeň. 

Kampaň výměny či aktualizace se 
koná od loňska. Pracovníci zákaz-
nického odboru kontrolují smluvně 
vázaná odběrná místa provozovaná 
vodárnou. Po kontrole se smluvní 
vztah aktualizuje a nová verze smlouvy 
je s průvodním dopisem odeslána na 
adresu odběratele. Pokud jsou zjištěny 
nesrovnalosti ve smluvním vztahu, je 
vyzván aktuální majitel nemovitos-
ti k uzavření nové smlouvy. „Novou 
verzi smlouvy lze uzavřít i osobně při 
jakékoliv návštěvě našeho zákaznic-
kého centra v Malostranské ulici 2,“ 
dodává mluvčí společnosti Dana Ve-
selá. Zákon ukládá povinnost mít pí-
semně uzavřenou novou smlouvu do  
1. ledna 2024.                                                  (red)                                     

Dopravní podnik
pořídí elektroauta

Zchátralá lávka v Toužimské ulici před úpravou a po ní.                                                                               Foto 4x: Správa veřejného statku města Plzně

Ilustrační foto

Podchod u Divadla Alfa před úpravou a po ní.     

Elektromobily.                       Foto: PMDP
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Výstavba ubytovacího zařízení pro ho-
kejovou akademii u II. ledové plochy 
zimního stadionu v Plzni, zahájení I. eta- 
py rekonstrukce sportovního areálu 
Prokopávka, II. etapa přestavby plavec-
kého bazénu na Slovanech a výstavba 
pamětního místa v městském sportov-
ním areálu ve Štruncových sadech, na 
to a řadu dalších akcí vyčlenilo město Pl-
zeň pro letošní rok více než 400 milionů  
korun. 

„Provozní rozpočet oddělení sportovišť 
Odboru správy infrastruktury Magistrátu 
města Plzně činí přes 90 milionů korun,“ 
říká Karolina Fric, vedoucí oddělení spor-
tovišť. „V letošním roce máme v plánu 
zahájit mnoho zajímavých investičních 
akcí, řada dalších je v přípravě,“ dodává 
vedoucí oddělení.

Letos zahajované a realizované
investiční akce

Výstavba ubytovacího zařízení
Město postaví ubytovací zařízení pro 

hokejovou akademii u II. ledové plochy 
zimního stadionu v Plzni.  Bude to pří-
stavba nynějšího jednopodlažního objek-
tu zázemí II. ledové plochy a vznikne v ní  
20 dvoulůžkových pokojů s vlastním so-
ciálním zázemím, tělocvična, chodby, 
schodiště a osobní výtah, skladové a tech-
nické prostory.

Prokopávka
Sportovní areál Prokopávka bude 

kompletně přestavěn. Začíná výstavba  
I. etapy. Část stavebních prací se usku-
teční v průběhu letošního roku, příští rok 
se plánuje dokončení stavby. V I. etapě se 
současné objekty dočkají rekonstrukce 
a budou rozšířeny. Vzniknou tělocvična, 
fotbalové hřiště s umělou trávou, parko-
viště, malá tělocvična, in-linová dráha, 
potřebné technické zázemí a přístupové 
rampy pro pěší. 

Pamětní místo
V blízkosti fotbalového stadionu ve 

Štruncových sadech bude pamětní místo 
pro fotbalové fanoušky. Vzniknou tam tři 
železobetonové segmenty na kruhovém 
půdorysu, tři metry vysoké, na nichž se 
budou zobrazovat různé části klubového  
sportovního života. 

Plavecký bazén na Slovanech
Letos bude zahájena II. etapa přestav-

by plaveckého bazénu na Slovanech, ze 
současného dětského bazénu vzniknou  
společné šatny s průchozími převlékacími 
kabinkami a se skříňkami na uložení věcí, 
turniketový odbavovací systém, postaví se 
nový bezbariérový centrální vstup s recepcí 
a další. Součástí budou také šatny pro pla-
vecký klub a šatny pro invalidní osoby. Na 
ně naváže potřebné oddělené zázemí sprch 
a toalet pro muže a ženy s průchodem k ba-
zénu. Nový výstup ze šaten je navržen do 
prostoru dnešního dětského brouzdaliště.  
Z nynějších dámských šaten se stane spo-
jovací chodba mezi hlavním vstupem a no-
vým dětským bazénem.

Atletický stadion na Skvrňanech
Novou tartanovou dráhu dostane  

atletický stadion v Plzni na Skvrňanech. 
Technický stav tartanové dráhy neumož-
ňuje atletickému klubu přihlašovat se na 
soutěže. I na každodenní užívání pro po-
třeby  tréninků v letních měsících je stav 
nevyhovující.

Zimní stadion
Prostor šaten A – týmu na zimním sta-

dionu v Plzni podstoupí rekonstrukci.  

V jejím rámci se uskuteční stavební a po-
vrchové úpravy včetně rozvodů vytápění, 
elektroinstalace a vzduchotechniky a do-
plnění vybavení. 

Hokejbalová hala
Změna typu mantinelů a úprava tri-

bun čeká hokejbalovou halu na Košutce. 
Typově zastaralé konstrukce jednodu-
chého mantinelu se zasklením se vymění 
za nový moderní dvojitý typ mantinelu 
s možností nástavby ochranného zaskle-
ní bez nosných ocelových sloupků, která 
je architektonicky i vzhledově lepší. Di-
vákům totiž umožňuje lepší sledování 
probíhající hry a je i bezpečnější pro sa-
motné hráče. Změny čekají také ocelové 
zábradlí okrajových částí tribuny a scho- 
dišť.

Bazén na Lochotíně
Plavecký bazén na Lochotíně zís-

ká nový výměník pro ústřední topení 
a vymění se vzduchotechnické jednotky 
pro dětský a velký bazén. Jsou 34 let sta- 
ré a vykazují časté poruchy. 

Investiční akce zahajované v druhé 
polovině  roku 2018, jejichž dokončení 
je plánováno v průběhu roku 2019

Občerstvení na atletickém stadionu
Občerstvení pro veřejnost postaví město 

na Atletickém stadionu v Plzni na Skvrňa-
nech. Bude tam jednopodlažní blok s rov-
nou střechou, která poslouží jako venkovní 
terasa. Je navržen stejně jako objekt hlavní 
tribuny ve žluto-šedé barevné kombinaci. 
Stane se zázemím pro rodiče, kteří čekají na 
děti v průběhu tréninku, pro sportovce, kteří 
se chtějí občerstvit, a může plnit i další funk-
ce. Dokončen by měl být letos v září.

Sportovní areál u 33. ZŠ
Město postaví sportovní areál ve Skvr-

ňanech u 33. základní školy. Skládat se 
bude z fotbalového hřiště a tréninkové 
plochy. Vybudována tam bude i tréninková 
plocha a tréninkový kopec s umělým trav-
ním kobercem. Hotovo by mělo být v první 
polovině roku.                                                                (an)

Opravy čekají řadu plzeňských sportovišť
Na nové stavby a rekonstrukce město pro letošní rok vyčlenilo více než 400 milionů korun 

Tenistka a studentka Fakulty ekonomické 
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) 
jednadvacetiletá Tereza Polanská byla 
jednou z opor reprezentační výpravy 
ZČU Western Stars na loňském 4. me-
ziuniverzitním světovém šampionátu 
v Barceloně. Získala zlatou medaili v in-
dividuální soutěži, a pomohla tak k tomu, 
že ZČU obsadila v celkovém hodnocení 
druhé místo ze všech 80 zúčastněných 
univerzit. Zvítězila například i nad paříž-
skou Sorbonnou, moskevskou RUDN či 
Americkou univerzitou v Káhiře.

Jak jste se do výpravy Western Stars 
ZČU dostala?

Vlastně náhodou. Když jsem byla v pr-
váku a šla do školy, zastavil mě vedoucí 
plzeňské výpravy Western Stars Petr 
Košik a zeptal se mě, zda se nechci šam-
pionátu zúčastnit. Já pochopitelně chtěla 
a souhlasila jsem.
Proč?

Byla to pro mě obrovská zkušenost.  
Poznala jsem spoustu nových lidí, skvělý 
kolektiv sportovců sdružených ve Wes-
tern Stars. Chodili jsme si vzájemně fan-
dit a byla tam skvělá atmosféra, čas byl 
i na prohlídku Barcelony. Takže účast ve 
výpravě byla pro mě osobně přínosná po 
všech stránkách. Navíc jsem si zase moh-
la zkusit turnaj v zahraničí a s hráčkami, 
o nichž jsem nic nevěděla. Do světa se to-
tiž moc nedostanu, účast na zahraničních 
turnajích je pro mě drahá.

Nemáte sponzora?
Zatím ne, kdyby se někdo našel, ne-

zlobila bych se. Mne sponzoruje hlav-
ně taťka. A taky mi pomáhá klub a teď 
vlastně i sportovní program univerzity 
Western Stars, protože s ním se do-
stanu do světa. I když hraji převážně 
doma, tisícovky jen lítají. A přitom jen 
objížděním světových turnajů se dají 
získat body a postupovat v žebříčcích 
výš a výš. Ven jezdí tak prvních dvacet 
holek v tenise. 

Takže tenis je asi sport hodně náročný 
na finance?

To určitě. Jenom kvalitní raketa stojí 
šest tisíc korun a jedna rozhodně nesta-
čí. Za tréninky táta zaplatí několik tisíc 
měsíčně a další finance stojí cestování 
a ubytování na turnajích. Jezdí se na ně 
každý víkend.  Mám štěstí, že mi přispí-
vá i klub.
Za koho hrajete?

Za Tenisový klub Škoda Plzeň. Když 
jsem v Plzni chodila na sportovní gymná-

zium, měla jsem individuální plán studia 
a čtyři dny v týdnu jsem trénovala v Pra-
ze na Spartě. Ale nestíhala jsem školu 
a v Praze mě nic netěšilo, už ani ten te-
nis. Přestoupila jsem do nynějšího klubu 
v Luční ulici a už skoro čtyři roky je všech-
no úplně jinak. Mám dva skvělé trenéry, 
Radima Žitka a Jana Kopačku. Jsou to 
výborní parťáci a díky nim se cítím dobře 
a tenis mě zase moc baví. 
Jak zvládáte tréninky a školu?

Zpočátku, hlavně na začátku prvního 
ročníku, to bylo těžké, ale teď je to mys-
lím v pohodě. Trénuji několik hodin skoro  
každý den,  ale cítím se fajn. Zkoušky se 
mi také daří dělat, takže není nač si stěžo-
vat. Vzdělání je důležité, spoléhat jenom 
na sport se mnohdy nevyplácí.
Bydlíte na kolejích?

Ne, dojíždím sem každý den. Bydlím 
asi 35 kilometrů od Plzně.
Jaké máte plány do budoucna, tedy co 
se týká tenisu?

Sním o tom, že se dostanu na žebříček 
WTA. Je to docela složité, protože k tomu 
je třeba na třech mezinárodních turnajích 
uhrát aspoň jedno kolo a jezdit na turnaje 
do ciziny.
Chystáte se reprezentovat i Západočes-
kou univerzitu?

Pokud o to budou ve Western Stars 
stát, bude mi potěšením. Další meziuni-
verzitní šampionát by měl být letos na 
podzim v Paříži a ráda se ho zúčastním, 
ale zatím není nic jistého.                             (an) 

Nadějná tenistka Tereza Polanská se zlatou medailí v Barceloně.                                                                                             Foto: archiv Terezy Polanské

Na horním snímku paměťní místo u fotbalového stadionu ve Štruncových sadech, na dolním tartanová dráha na atletickém stadionu  
v Plzni na Skvrňanech po renovaci.                                                                                                                        Vizualizace: Oddělení sportovišť OSI MMP

Tereza Polanská získala zlato a sní, že se dostane do žebříčku WTA

Co je Western Stars? 

Sportovní program Západočeské uni-
verzity v Plzni, který je vytvořen pro 
sportovce z řad studentů univerzity, 
podporuje město Plzeň. Program si kla-
de za cíl aktivně rozvíjet zdravou pohy-
bovou aktivitu studentů, posilovat pozi-
tivní návyky a postoje a prostřednictvím 
sportu šířit dobré jméno univerzity.

R O Z H O V O R

V projektové nebo 
předprojektové přípravě

•   Sportovní areál v Zahradní ulici  
na Slovanech

•   Sportovní víceúčelová hala Kra- 
šovská 

•   Rozšíření lukostřelnice v městském 
sportovním areálu ve Štruncových 
sadech 

•   Propojovací tunel mezi I. a II. ledo-
vou plochou zimního stadionu pro 
zabezpečení komfortnějšího a přede-
vším bezpečnějšího přesunu hráčů 
z jedné budovy do druhé

•   Úprava hlavního vstupu do městské-
ho sportovního areálu na Slovanech 

•   Rozšíření rozcvičovny atletického 
tunelu
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Výtěžek celoroční sbírky Díky dětem, jejímž garantem je Nadace 700 let města Plzně, získaly na radnici  projekty Znakovka do 
škol, Zdravínek ve Fakultní nemocnici Plzeň a projekt na podporu zdravotně postižených sportovců TJ Halma. Součástí slavnost-
ního programu bylo vystoupení tanečního dua Kateřina Poková a Kateřina Vyskočová z Talentového centra tance Storm Ballet 
pod vedením Petra Čejky, vystoupení kytaristky Anny Komzákové z Církevního gymnázia Plzeň, Jara Smejkala a J-Voices a dětí ze  
3.B ZŠ a MŠ Tyršova Černicích. Všichni účinkující se zúčastnili akcí, jejichž výtěžek zmíněnou sbírku podpořil. „Rok 2019 začínáme 
s více než 40 tisíci korunami, díky třem koncertům, které se uskutečnily v prosinci po ukončení sbírky pro rok 2018. Na první pololetí 
chystáme větší projekt na náměstí Republiky v rámci velikonočních trhů, podporu nabídl i projekt Culinka a tancohrátky a připravuje-
me i spolupráci se Zoo Plzeň,“ říká Alena Kozáková, ředitelka Nadace 700 let města Plzně.                                             Foto: Martin Pecuch

Slovanskou ulici v Plzni čeká v letošním roce rozsáhlá rekonstrukce. Stavba této hlavní dopravní tepny, jež propojuje centrum metropole, Slovany a výjezd směrem na jižní Plzeňsko, je rozdělena do šesti etap. První už počátkem 
ledna začala, poslední má být dokončena nejpozději na jaře 2020. Investory jsou město Plzeň, Vodárna Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Celkové náklady představují téměř 162 miliony korun včetně DPH, 
z toho město uhradí zhruba 80 milionů korun na rekonstrukci tramvajové tratě, Vodárna Plzeň sanaci kanalizace a úpravu vodovodních armatur, Ředitelství silnic a dálnic opravu vozovky. Druhá etapa, jíž se budou tato větší 
dopravní omezení týkat, má začít počátkem června. O jednotlivých opatřeních v daných etapách bude město obyvatele včas a podrobně informovat.                                                                                                                                Foto: Marie Fialová

Divadlo J. K. Tyla v Plzni připravilo v koprodukci s Hudebním divadlem Karlín jednu z nejslavnějších operet všech dob Veselou vdovu 
Franze Lehára. Režie se ujal ředitel plzeňského divadla Martin Otava, premiéra se uskutečnila 2. února na Nové scéně. V hlavních ro-
lích se divákům představí Lívia Obručník Vénosová, Pavla Břínková, Michaela Nosková, Jan Ježek, Aleš Briscein, Richard Samek, Ro-
man Hoza, Michal Bragagnola či Dalibor Gondík. „Spolupráce mě samozřejmě těší nejen jako ředitele divadla, protože nám umožňuje 
nabídnout divákům skutečnou elegantní a estetickou show, ale také jako režiséra a člověka, který má k operetnímu žánru velice kladný 
vztah a na své působení v roli sólisty operety a muzikálu Hudebního divadla v Karlíně ty nejhezčí vzpomínky,“ říká režisér inscenace 
a ředitel DJKT Martin Otava.                                                                                                                                                                                         Foto: Martina Root

Plzeňská zoologická zahrada poprvé v historii chová kagu chocholatého, jenž vzhledem 
připomíná volavku. Tento ohrožený druh ptáka pochází z Nové Kaledonie. Plzeňská zoo 
získala dva samce koncem roku z Vogelpark Walsrode v Německu. Návštěvníci je najdou 
v severovýchodním cípu Asijské zahrady spolu s dalšími třemi druhy novokaledonských 
ptáků. „Kagu chocholatý dosahuje hmotnosti přibližně jednoho kilogramu. Je zajímavý 
svou izolovaností a starobylostí. Patří do řádu krátkokřídlí, nemá žádné blízké příbuzné, 
jen jihoamerické slunatce. Živí se drobnými živočichy, žije v párech,“ uvádí mluvčí zoo 
Martin Vobruba.                                                                                                        Foto: Kateřina Misíková

Výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky ve výši téměř 5,5 milionů opět pomůže sociálním služ-
bám i jednotlivcům v plzeňské diecézi. Z vykoledovaných peněz zůstává 65 procent v místě 
výběru, dalších 15 podpoří projekty v rámci plzeňské diecéze, 10 procent jde na huma-
nitární pomoc v zahraničí, pět procent zůstává na centrální úrovni Charity České re-
publiky a pět procent je určeno na režii sbírky. Celostátní akci pořádala Charita České 
republiky.                                                                                                                               Foto: Martin Pecuch



Divokej Bill, Tomáš Klus, Mydy Ra-
bycad, Gaia Mesiah i Vladimír Mišík 
zahrají a zazpívají na vyhlašování hu-
debních cen Žebřík, která letos slaví už  
27. rok své existence. Výsledky hlaso-
vání, které je na www.anketazebrik.cz, 
budou odtajněny na velkém finálovém 
večeru 8. března od 19 hodin v plzeň-
ském DEPO2015. Hudební fanoušci 
mohou posílat hlasy svým favoritům 
do 28. února. Hlasovat lze pro skupinu, 
album, skladbu, videoklip, zpěváka, 
zpěvačku, objev, akci, film i pro průser 
roku.  

Tři nejlepší umělci v každé katego-
rii převezmou bronzové sošky z dílny 
sochaře Václava Česáka. Finálovým 
večerem provedou Jakub Kohák a Iva 
Pazderková. „Jsme rádi, že pozvání při-
jali vítězové posledního ročníku Tomáš 
Klus, Mydy Rabycad a poprvé i Divokej 
Bill. Po dlouhých dvanácti letech se na 
Žebříku představí také Gaia Mesiah, 
lepší než kdy předtím. A velkou ctí pro 
nás bude přivítat na pódiu Vladimíra 
Mišíka, který zde oslaví své narozeni-
ny,“ říká ředitel Hudebních cen Žebřík 
Jarda Hudec. Chybět nebude ani kaž-
doroční DJ stage a after party s hvězda-
mi Žebříku. Už tradičním podporova-
telem akce je město Plzeň. Předprodej 
vstupenek za 440 korun a VIP passů za 
990 korun zajišťují Plzeňská vstupenka 
a další předprodejní místa.                        (red)

Cestovatel, publicista, fotograf a do-
kumentarista Miroslav Zikmund se 
narodil 14. února 1919 v Plzni do rodi-
ny strojvůdce Antonína Zikmunda. Po 
absolvování Masarykova reálného gym-
názia nastoupil v září 1938 na Vysokou 
školu obchodní v Praze, kde se seznámil 
se svým celoživotním přítelem Jiřím Han-
zelkou. Spojovala je touha po cestování 
a už na škole vypracovali cestovatelský 
plán „5“ (pět světadílů).

Vedení automobilky Tatra Kop-
řivnice, kde vykonávali po krátký čas 
dílenskou praxi, je jako své obchodní 
zástupce pověřilo k zahraniční cestě. 
Bylo jim také zapůjčeno cestovní vozi-
dlo Tatra 87. Jejich první cesta po světě 
se uskutečnila v letech 1947 až 1950. 
Projeli celou Afriku a Latinskou Ame-
riku. V průběhu cesty vznikly stovky 
rozhlasových a novinových reportáží 
a na deset tisíc fotografických snímků 
a množství filmového materiálu. 

Druhá propagační a studijní cesta 
po Asii a Oceánii započala v dubnu 
1959 a trvala pět a půl roku. Cestovate-
lé navštívili a zdokumentovali Turecko, 
Albánii, Sýrii, Libanon, Irák, Kašmír, 
Nepál, Cejlon, dále ostrovy jižní Asie, 
Japonsko a tehdejší Svaz sovětských 
socialistických republik. Když veřej-
ně vystoupili proti sovětské okupaci 
v roce 1968, byla jim zakázána veškerá 
veřejná a publikační činnost, což trvalo 
až do listopadu 1989. Potom Miroslav 
Zikmund pokračoval v cestování po 
světě, vzhledem ke zdravotnímu stavu 
Jiřího Hanzelky, samostatně. Podnikl 
cesty na Nový Zéland, do Austrálie 
a projel tedy i tento poslední světadíl 
z původního plánu „5“.

Dvojice Hanzelka a Zikmund se sta-
la fenoménem v celém tehdejším Čes-
koslovensku i zahraničí. Miroslav Zik-
mund získal v rodné Plzni v roce 1994 
Pečeť města Plzně, 27. května 1999 
mu byla odhalena pamětní deska na 
jeho rodném domě v Plzni v Úslavské 
ulici číslo 31 a ve stejném roce se stal 
čestným občanem města.                      (red)  
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Smetanovské dny Plzeň
Festivalový rok v krajské metropoli 

zahájí letos 28. února Smetanovské dny, 
které potrvají až do 28. března. Milovníci 
(nejen) vážné hudby se během 39. roční-
ku festivalu mohou těšit na řadu vynika-
jících vystoupení. Tento festival pořádá  
Plzeňská filharmonie.

Jeden svět
Organizace Člověk v tísni stojí za další  

už tradiční akcí, která se koná od 17. do 
24. března v Moving Station, jíž je Festi-
val dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět.

BLIK BLIK
Oblíbený Festival světla BLIK BLIK 

se bude konat v krajské metropoli po-
páté, rozzáří město od 29. do 30. břez-
na. Přímo v centru města bude na trase 
DEPO2015 – Krajský úřad Plzeňského 
kraje – náměstí Republiky – Pivovarské 
muzeum 15 světelných instalací. Chy-
bět nebudou ani čtyři interiérové insta-
lace.

Filmový festival FINÁLE
Několik dní poté se Plzeň stane dějiš-

těm 32. ročníku Filmového festivalu Fi-
nále Plzeň. Hlavní program se koná od 
11. do 16. dubna v Měšťanské besedě, 
v ulicích a na dalších místech budou moci 
Plzeňané i návštěvníci potkávat české 
a zahraniční umělce.

Tanec
Nejen milovníci stříbrného plátna, 

ale i tance si přijdou na své.  Od 16. do 
19. května se  U Branky a v DEPO2015 
rozezvučí podpatky stepařů. 

Od 3. do 26. června roztančí Plzeň me-
zinárodní taneční festival Tanec Praha 
v Plzni, který se již tradičně uskuteční 
v prostorách Moving station a na dalších 
vybraných místech ve městě.

Folklor
Účastníci 23. ročníku Mezinárodního 

folklórního festivalu CIOFF z České re-
publiky i ze zahraničí se představí veřej-
nosti od 5. do 9. června.

Divadelní léto
Fanoušky divadla potěší open air festi-

val Divadelní léto pod plzeňským nebem, 
který začíná 15. června a potvá až do  
27. července (premiéra 29. června). Už 
12. ročník se odehraje U Ježíška.

Živá ulice
Centrum Plzně ovládne v červenci, 

srpnu a v září festival Živá ulice, jehož 
hlavní blok se odehraje od 9. do 18. srp-
na. Milovníky divadla potěší červencová 
část festivalu Za dveřmi je divadlo (15. až  
17. července) a příznivce gastronomie 
Festival polévky (1. září).

Festival NA SCéNU!
Druhý ročník festivalu bude probíhat ve 

dnech 18. - 23. června 2019. Festival NA 
SCÉNU! Chce diváky seznámit s mladými 
absolventy muzikálových škol a jejich ka-
ždoročními absolventskými inscenacemi 
a zároveň s novou původní domácí muziká-
lovou tvorbou.

Noc s operou
Závěr června potěší všechny příznivce 

opery. Pod širým nebem se uskuteční v Am-
fiteátru na Lochotíně už 5. ročník Noci 
s operou. Zazní Verdiho Nabucco.  

  
 Mezinárodní festival DIVADLO

Zahraniční i české divadelní scény se před-
staví v Plzni od 11. do 19. září na 27. ročníku 
Mezinárodního festivalu DIVADLO.

Busking fest
Začátek října bude patřit novodobému 

umění, v centru města zahrají umělci na ulici 
v rámci festivalu Pilsen Busking fest 2019.

JUNIORFEST
Listopad od 8. do 14. bude patřit Mezi-

národnímu filmovému festivalu pro děti 
a mládež JUNIORFEST. Jeho už 12. ročník 
se uskuteční v Plzni, Dobřanech, Domažli-
cích, Přešticích a Horšovském Týně.

Animánie
Už 14. ročník Mezinárodního festivalu 

animovaného filmu Animánie se bude ko-
nat v listopadu v Moving station.  

V průběhu roku se bude konat i řada 
dalších významných akcí, které podobně  
jako festivaly podporuje město.             (red)

Bibliografii Miroslav Zikmund vytvořily 
pracovnice Knihovny města Plzně, aby  
připomenuly jeho zásluhy a význam. Vý-
sledkem je 60stránkový dokument, který 
prezentuje nejenom život a tvorbu slavné-
ho plzeňského rodáka, může být ale také 
dobrou pomůckou pro zájemce, kteří by 
se o něm chtěli něco nového dozvědět či si 
připomenout a osvěžit znalosti předchozí. 

Křest bibliografie se uskutečnil u příležitosti 
vernisáže výstavy o Miroslavu Zikmundovi, 
která se  do konce března koná v Polanově 
síni v ústřední budově Knihovny města Plz-
ně v ulici Bedřicha Smetany 13.

„Jedná se o soubor záznamů českých 
a cizojazyčných publikací a audiovizuálních 
dokumentů vydaných do konce roku 2018, 
a to včetně děl uveřejněných v samizdato-

vých edicích v 70. a 80. letech minulého 
století, kdy se publicista Miroslav Zikmund 
ocitl mezi autory na indexu zakázané litera-
tury,“ uvádí Markéta Skálová z Knihovny 
města Plzně. Součástí bibliografie jsou 
v části Tvorba Miroslava Zikmunda také 
publikace, ve kterých je příspěvek týkají-
cí se Miroslava Zikmunda zpracován for-
mou rozhovoru.                                              (red)

Lidé si mohou užívat velkých kulturních akcí každý měsíc

Knihovna vytvořila unikátní bibliografii

Město ovládnou festivaly Žebřík uvedou  
Jakub Kohák  

a Iva Pazderková

Miroslav Zikmund 
Austrálii projel sám
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Mezinárodní folklórní festival CIOFF v Plzni v roce 2016.                                                      Foto: archiv

Dotace pro rozvoj 
cestovního ruchu 

a prezentaci 
Statutární město Plzeň prostřednic-
tvím Odboru prezentace a marketin-
gu Magistrátu města Plzně vyhlašuje 
Dotační program pro rozvoj cestov-
ního ruchu a prezentaci města Plz-
ně v roce 2019. Podpora bude dána 
především projektům s potenciálem 
významně posílit image města a mar-
keting destinace. Tedy projekty, které 
budou mít pozitivní vliv na následující 
aspekty:

• zvýšení celkové návštěvnosti
• potlačení vlivu sezónnosti
•  prodloužení délky pobytu, respektive 

zvýšení průměrného počtu přeno-
cování

• pozitivní prezentace v médiích

Jednotlivé žádosti o dotaci přijímá 
Odbor prezentace a marketingu MMP 
od 4. do 18. února 2019. Úplné zně-
ní dotačního programu včetně všech 
podkladů je na www.plzen.eu (sekce 
„Granty a dotace“) anebo si uvedené 
dokumenty lze vyzvednout přímo na 
adrese Odbor prezentace a marketingu 
MMP, náměstí Republiky 16, 306 32 
Plzeň, telefon 378 032 507.                  (red)  

Dosud ne-
publikované 
snímky a řadu 
dalších doku-
mentů ze ži-
vota slavného 
p l z e ň s k é h o 
rodáka obsa-
huje publikace 
Miroslav Hor-
níček 100 let, 

kterou vydal Odbor kultury Magistrátu 
města Plzně.  V brožuře milovníci Mi-
roslava Horníčka, jehož nedožité sté 
narozeniny si Plzeň připomněla mnoha 
akcemi, najdou mnoho fotografií z jeho 
soukromého i profesního života, včetně 
různých dokumentů a poutavého vy-
právění. Popisuje například Horníčko-
vy umělecké začátky ve Studentském 
avantgardním kolektivu a první angaž-
má v Městském divadle v Plzni.V české 
verzi s anglickým resumé je bezplatně 
k dispozici v Informačním centru měs-
ta Plzně a na Odboru kultury Magistrá-
tu města Plzně.                                                       (red)

Brožura obsahuje 
i nepublikovaná fota 

Moderátory ankety Žebřík budou 
Jakub Kohák a Iva Pazderko- 
vá.                            Foto: Marek Holoubek

Město Plzeň má nové moderní aktualizo-
vané webové stránky www.plzen.eu. Mají 
jednodušší strukturu, hned po jejich otevře-
ní se objeví informace, jak a kde řešit pro-
padlý občanský průkaz, kde ohlásit trvalý 
pobyt a řada dalších důležitých upozornění. 
Na hlavní stránce dominuje odkaz na řešení 
různých životních situací včetně formulářů, 

které si mohou občané stáhnout a rovnou 
vyplnit. Horní lišta stránek uživatele navede 

na hlavní témata, kterými jsou vzdělávání, 
doprava, podnikání a další oblasti.           (red)

Město spustilo nový moderní web
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Nesahat, na výstavě neplatí

Pamětní deska na budově Konzervatoře 
Plzeň v Kopeckého sadech připomíná od 
14. ledna plzeňskou rodačku a slavnou 
cembalistku Zuzanu Růžičkovou. Slav-
nostní odhalení připadlo na výročí na-
rození této umělkyně, jež například jako 
dosud jediná natočila kompletní cemba-
lové dílo Johanna Sebastiana Bacha. Při 
realizaci město spolupracovalo s Nadací 
Bohuslava Martinů a Nadačním fondem 
Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, 
který radnici s podnětem na vznik desky 
oslovila. Autorem díla je renomovaný so-
chař a výtvarník Václav Fiala.

Zuzana Růžičková se narodila  
14. ledna 1927 v Plzni, kde získala i své 
první hudební vzdělání u Marie Provazní-
kové-Šaškové. Hře na klavír se věnovala 
do roku 1942, kdy byla deportována do 
koncentračního tábora Terezín, následně 
do Osvětimi a Bergen Belsenu. V koncen-

tračním táboře prodělala skvrnitý tyfus, 
z něhož se po osvobození dlouhodobě 
léčila, proto se do Plzně vrátila až v srpnu 
1945. Už v září 1945 nastoupila do hu-
dební školy. 

„Zuzana Růžičková cvičila hru na kla-
vír 12 hodin denně a každé dva měsíce 
dělala postupové zkoušky do dalšího roč-
níku a účastnila se tehdejšího koncertu 
nejlepších žáků školy. Cembalo nebylo 
v tu dobu považováno za nástroj rovno-
cenný s klavírem. Úspěšně složila přijí-
mací zkoušky na Akademii múzických 
umění a už během studií přešla ke studiu 
cembala. Své vzdělání si doplnila u pro-
fesorky Marguerite Roesgen-Champion 
v Paříži. V roce 1956 poprvé zvítězila 
v Mnichově na mezinárodní cembalové 
soutěži,“ říká Květuše Sokolová, vedou-
cí Odboru kultury Magistrátu města  
Plzně.

Kromě výuky na pražské Akademii 
múzických umění vedla mistrovské kurzy 
v Praze, Curychu, Stuttgartu, Londýně, 
Bostonu a jinde. V letech 1979 až 1990 
byla sólistkou České filharmonie. Jako 
sólistka koncertovala po celé Evropě, 
v USA, Kanadě, Austrálii i Japonsku. Pů-
sobila jako hudební organizátorka v Čes-
kém spolku pro komorní hudbu. Zvláště 
významné je její pravidelné hostování na 
předních mezinárodních hudebních fes-
tivalech. 

Zuzana Růžičková, provdaná Kalabi-
sová, je trojnásobnou nositelkou Grand 
Prix du Disque de l'Académie Charles 
Cros v Paříži a řady dalších cen. V roce 
2003 převzala z rukou prezidenta repub-
liky Vyznamenání Za zásluhy o stát v ob-
lasti umění, ve stejném roce jí byl udě- 
len francouzský titul Rytíře umění a lite- 
ratury. Zemřela 27. září 2017.               (red)

Prostory kláštera v Plasích a video-
mapping s rozpohybovanými barokními 
obrazy přivítají hned u úvodu výstavy na-
zvané  Za barokem malé i velké návštěv-

níky. Koná se až do 19. května v plzeňské 
kreativní zóně DEPO2015 a vstup je na ni 
zadarmo. Návštěvníci se postupně dosta-
nou až k dílu slavného malíře Petra Bran-

dla, vytvoří si vlastní obrazovou galerii, 
svezou se na barokním kolotoči, zahrají 
si na Kladrubském archifonu a s praž-
ským barokním orchestrem Collegium 

1704. V dílně Jana Blažeje Santiniho se 
na chvíli stanou architekty a navrhnou 
nový zámek či klášter. To všechno umož-
ní moderní technologie, včetně virtuál-
ní reality, audiovizuálních a digitálních 
instalací. Kromě probádání uměleckých 
děl a setkání s mnoha významnými osob-
nostmi od umělců až po šlechtice poznají 
návštěvníci také každodenní život. Ten 
přiblíží barokní vůně, kulinářské recepty 
a móda.

„Expozice, na které neexistuje pravidlo 
Nesahat!, zavede návštěvníky do období 
baroka. Díky audiovizuálním instala-
cím,virtuální realitě i zvukovým efektům 
se návštěvníci stanou nejen součástí děje, 
ale mohou ho také sami vytvářet. Za ba-
rokem jsme tvořili hlavně pro děti, nic-
méně vizuální efekty ocení, věřím, také 
dospělí,“ upozorňuje kurátorka výstavy 
Kristýna Jirátová.  

„Musím říct, že moderní technologie 
nám umožnily vytvořit spoustu nevšed-
ních a emotivních zážitků. Doufám, že tato 
výstava bude pro rodiny výchozím bodem 
v objevování barokního kulturního dědictví 
v celém Plzeňském kraji,“ dodává. Nalákat 
je může například prohlídka tří barokních 
památek ve virtuální realitě, kterou připravil 
Vojtěch Žák Leischner, účastník výzvy umě-
leckého rezidenčního programu OPEN 
AiR – Artist in Residence. 

Doprovodný program výstavy se zamě-
ří na komentované prohlídky a worksho-
py. Děti a rodiče si pod dohledem lekto-

rů ze Sdílených dílen, které se nacházejí 
v DEPO2015, vytvoří barokní masky, na-
malují si opravdový obraz nebo zkusí 
tvorbu barokního rámu. 

Výstavu mohou navštívit také ško-
ly. Žáky od 2. do 7. třídy základních 
škol mohou vyučující hlásit na e-mailu  
proskoly@depo2015.cz. Expozice se 
poté, co skončí v DEPO2015, přesouvá 
na německý zámek Theuern. Za baro-
kem navazuje na úspěšné expozice pro 
rodiny, které Plzeň 2015 realizovala 
v DEPO2015 v minulých letech. Patří 
mezi ně Má plast, Jak se točí peníze a loň-
ská výstava 100PY: Sto let republiky oči-
ma pěti generací, kterou navštívilo 10 ti-
síc diváků.                                                                               (red)

Cembalistku připomíná pamětní deska

Na archivním snímku Zuzana Růžičková s Václavem Fialou.     Foto: archiv Václava Fialy 

Doprovodný program 
k výstavě

26. února 2019, 17.00, 
Komentovaná prohlídka výstavy 
s kurátorkou
24. března 2019, 14.00–16.00, 
Workshop pro děti: Výroba barok-
ních masek
28. dubna 2019, 14.00–16.00, 
Workshop pro děti a rodiče: Malová-
ní barokního obrazu
květen 2019 
Workshop pro děti a rodiče: Výroba 
barokního rámu

Děti na výstavě Za barokem.                                                                                                                                                                                                                              Foto: Michal Poustka 

Cyklus přednášek Tajemství plzeň-
ských dvorků se uskuteční  ve Studijní 
a vědecké knihovně Plzeňského kraje. 
Vstup je volný. O plzeňských zákou-
tích budou hovořit architektka Anna 
Hostičková a architekt Jan Soukup. 
Cyklus přednášek se koná vždy na stej-
ném místě a ve stejný čas 19. února, 
19. března a 16. dubna. V květnu pak 
zájemci mohou mnohá zákoutí navští-
vit při akci nazvané Plzeňské dvorky. 
Uskuteční se už počtvrté v sobotu  
18. května od 10 do 18hodin.                  (red)

Tajemství dvorků 
odhalí i přednášky

V plzeňské kreativní zóně DEPO2015 je interaktivní expozice nazvaná Za barokem, vstup je zdarma

Nominovat lze 
do konce března 

Už jen do konce března může veřej-
nost nominovat osobnosti umělecké-
ho a kulturního života na Uměleckou 
cenu města Plzně. Ta je udělována za 
významnou uměleckou činnost, dílo 
nebo kulturní počin, které významně 
obohatily kulturní dění a rozvoj Plzně 
a přispívají k posílení dobrého jména 
města. Nominace je možné osobně po-
dávat či zasílat poštou na Odbor kul-
tury Magistrátu města Plzně, telefon  
378 033 041, nebo vyplnit elektronic-
ký formulář na webu www.plzen.eu 
do 31. března.                                                        (red)

Plzeň se předvede 
na festivalu 

v Regensburgu
Hudba s tancem, film s divadlem, 
umění a kreativita, Bavorsko s Čecha-
mi! O setkávání bude česko-bavorský 
festival Treffpunkt, který se koná od  
21. do 24. února v Regensburgu. Od-
razí se v něm kulturní pestrost obou 
partnerských měst. 

Na programu bude rockový, swin-
gový i dechový koncert, promítání 
německé filmové klasiky a českého 
dokumentu o železné oponě, lout-
kové divadlo, autorské čtení i tvůrčí 
dílny. 

Pro jednodenní výlet je Regens-
burg ideální. Je vzdálen necelé dvě 
hodiny cesty autem nebo 2,5 hodiny 
vlakem, který jede přímo z krajské 
metropole až do partnerského měs-
ta Regensburg. Na festival lze využít 
také autobus vypravený městskou 
organizací Plzeň-TURISMUS v so-
botu 23. února, jízdenky budou k do-
stání v infocentru na náměstí. Pro-
gram je na webu www.treffpunkt.cz 
v sekci Festivaly. Projekt je financován 
z fondů EU, Cíl Evropská územní spo-
lupráce.                                                                  (mr)

Dvorek v Bezručově ulici se zajíma-
vým schodištěm.          Foto: Jiří Zahradník  

Partnerské město Plzně Regens- 
burg.                                                              Foto: archiv 

Pamětní deska.            Foto:  Martin Pecuch



SOUTĚŽ S HC ŠKODA PLZEŇ 

Retro dresy vycházejí z originálních 
dresů, ve kterých se v Plzni hrálo 
v sezoně 1975–1976. Správně odpo-
věděli a ceny od HC Škoda Plzeň zís-
kávají  Michaela Böhmová, Zdeňka 
Matějková a Josef Brychcín.

Podobné ceny obdrží také ti, kdo 
správně odpoví na novou otázku 
a budou vylosováni. Odpověď lze po-
sílat pod heslem HC Škoda Plzeň do  
15.  února  na  adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.     

Nová soutěžní otázka zní: Jaké vý-
znamné výročí oslavila HC Škoda 
Plzeň 1. února? 

a) 70 let ledního hokeje v Plzni
b) 80 let ledního hokeje v Plzni
c) 90 let ledního hokeje v Plzni 

HC Škoda Plzeň v Champions Hockey 
League vybojovala skvělé bronzové 
místo a zařadila se mezi nejlepší evrop-
ské týmy. Za to patří plzeňským indi-
ánům obrovská gratulace. V extralize 
hokejisté bojují o co nejlepší místo v ta-
bulce základní části. „Přijďte je podpo-
řit,“ zve klub.                                                      (red) 

PLZEŇŠTÍ PURKMISTŘI

2. díl: František Wanka
(purkmistrem plzeňským byl v letech 
1850–1861)

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

Bezručova ulice
Dnešní Bezručova ulice získala svůj ná-

zev po básníkovi Petru Bezručovi (1867–
1958) hned po druhé světové válce, před-
tím nesla jméno Andělská (Engel Gasse). 
Tato ulice je zachycena již na plánu z roku 
1821, zde se ovšem skládá ze dvou částí 
majících své vlastní jméno. Úsek od sadů 
k dnešní ulici Bedřicha Smetany se nazý-
val Jeptišská ulice (Nonnen Gasse) a dru-
há část vedoucí k Františkánské ulici pak 
ulice Andělská (Engel Gasse). Oba dva 
názvy byly pravděpodobně odvozeny od 
zde stojících klášterů – františkánů a do-
minikánek. Ke sloučení ulic pod název 
Andělská došlo v roce 1878.

Ulice Bedřicha Smetany
I tato ulice získala své jméno po hu-

debním skladateli Bedřichu Smetanovi 
(1824–1884) hned po druhé světové 
válce. Na rozdíl od Petra Bezruče měl 
ale Bedřich Smetana na Plzeň vazbu, 
jelikož zde nějaký čas žil a také studo-
val na gymnáziu (1840–1843), které se 
nacházelo v prostorách dnešní Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje.

Ovšem i před změnou názvu nesla tato 
ulice jméno po významné osobnosti, kte-
rá měla spojitost s Plzní i s danou ulicí. 
Touto osobou byl obchodník a mecenáš 
Augustin Fodermayer (1829–1906), jenž 
mimo jiné určil dva své právovárečné 
domy nacházející se právě ve zmíněné 
ulici (čp. 167 a 168) k vydržování choro-
bince. A právě proto byla tato ulice v roce 
1905 pojmenována po něm.

Před tímto rokem se tato ulice nazývala 
Školní (Schulgasse) a i ona je již zachy-
cena na mapě z roku 1821. Tam je však 
krom výše zmíněného názvu uveden i ná-
zev jiný – Klostergasse (Klášterní ulice). 
Oba dva názvy mají svůj původ od insti-
tucí zde sídlících, tj. gymnázia a hlavní 
školy, respektive kláštera.
                                               Kateřina Fantová,
                                           Archiv města Plzně
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Z encyklopedie Plzně

Pohled na roh Bezručovy a Františkánské 
ulice na tehdejší Kočův hostinec, v jehož mís-
tech se dodnes nachází restaurace, konec  
19. století.                    Foto: Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

Zuzana Ščerbová byla na snímku v mi-
nulém čísle Radničních listů. Správně 
odpověděla Jana Kolorosová a vyhrává 
vstupenky do divadla a drobné dárky. 

Ve Velkém divadle ožívá středově-
ká legenda o Modrovousovi, v podá-
ní belgického dramatika Michela de 
Ghelderoda je Modrovous (Sir Hale- 
wyn) neodolatelný pěvec, v jehož ná-
ručí čeká okouzlené ženy pouze smrt. 
Krásnou a emancipovanou hraběnku 
Purmelende, jež může být pro Ha-
lewyna zkázou i vysvobozením, hraje 
mladá členka činohry DJKT, kterou 
vidíte na fotografii. Znáte její jméno? 
Nápovědu můžete hledat na webových  
stránkách divadla, www.djkt.eu.  
Lze ji posílat do 15. února na adresu  
redakce. K dispozici je také e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.  (red)

František Wanka (na snímku) se narodil 
18. ledna 1790 v Plzni jako syn Františ-
ka Wanky, plzeňského měšťana, a Bar-
bory, která pocházela ze staré plzeňské 
zvonařské rodiny Pernerů. Vystudoval 
práva a stal se v Plzni kriminálním ak-
tuárem. 23. listopadu 1818 se v Plzni 
oženil s Evou Gradlovou, po jejím úmrtí  
se 15. června 1837 oženil se Zuzanou 
Schäferovou,  po její smrti pak s Annou 
Hübschovou. Vychovával  pět dětí. 

Zasloužil se o záchranu arciděkanské-
ho chrámu při jeho požáru v roce 1835, 
kdy s nasazením vlastního života zabrá-
nil rozšíření požáru z věže kostela do lodi. 
V letech 1839–1848 byl majorem a veli-
telem sboru ostrostřelců. Vstoupil do ná-
rodní stráže a 7. prosince 1848 byl zvolen 
za jejího podplukovníka. Dne 5. září 
1850 byl zvolen purkmistrem. Franti-
šek Wanka byl  majitel velkostatku, dolů 
a od města měl pronajaty hutě a hamry 
v Horomyslicích, Chrástu a Hradišti. 

Byl prvním představeným obce vze-
šlým ze svobodné volby občanů. Za jeho 
úřadování byla dokončena stavba Saské-
ho mostu, upraven hřbitov sv. Mikuláše, 
vypracován obecní řád, povolen první 
příspěvek obce ke stavbě Národního 
divadla. Zasloužil se o zlepšení čištění 
města, zřízení bratrské pokladny plzeň-
ských horníků, během jeho funkčního 
období byly provedeny velké opravy ar-
ciděkanského chrámu, položen základní 
kámen pro stavbu synagogy, opatřeny 
sochy pro výklenky ohradní zdi u fran-
tiškánů, opravena mariánská socha na 
náměstí, v roce 1857 převedena do ma-
jetku města od pravovárečného výboru 
divadelní budova. Zasloužil se i o zřízení 
městské spořitelny, jejímž byl prvním 
předsedou. Započalo se s dlážděním 
náměstí, bylo umožněno vystavění ply-
nárny a zavedeno plynové osvětlení ulic. 

Byl mezi těmi, kteří založili Měš-
ťanský pivovar v Plzni, byl ve výboru, 
který nechal postavit pomník purkmi-
stru Kopeckému v sadech. Se jménem 
Františka Wanky je spojena demolice 
Říhovského domu. Ač jej majitelé na-
bídli městu k odkoupení za příznivou 
cenu a podporoval ho i krajský hejtman 
Putzlacher i Vídeňská ústřední komise 
pro zachování památek, purkmistr na 
nabídku nepřistoupil. Tragickým se také 
mohl stát osud plzeňských nejstarších 
archiválií, zvláště městských knih, které 
město chtělo prodat v dražbě. Sirkárnu 
Neuburg &Ekstein, která chtěla archi-
válie využít při výrobě krabiček na zápal-
ky, přeplatil Ignác Schiebl, který pak za 
příznivější konstelace archiválie městu 
odprodal zpět. Část z nich, zvláště staré 
městské registratury, byla použita jako 
mezistropní výstelka při opravě podlah 
radnice, odkud byla ve značně poškoze-
ném stavu vyjmuta při další rekonstrukci 
roku 1908. Wanka byl v úřadu do roku 
1861. Zemřel 5. července 1869 a byl po-
chován v hrobce v kostelíku U Ježíška. 
Později byly ostatky členů rodiny Wan-
kovy, kteří zde byli pohřbeni, přeneseny 
do hrobky na hřbitově u sv. Mikuláše. 

 Štěpánka Pflegerová 
Archiv města Plzně

SOUTĚŽ S FC VIKTORIA PLZEŇ: NAjDETE PĚT ROZDÍLů?

Chybějící postava za Romanem Pro-
cházkou vlevo, logo PUMA na rukávu 
Romana Procházky, logo FCVP na dresu 
Romana Hubníka, číslo na trenýrkách 
Jana Kopice a dvojtečka na oblouku nad 

hráči, to je pět rozdílů, kterými se lišily 
fotografie v minulém čísle Radničních 
listů. Správně odpověděli Lenka Skalo-
vá, Tomáš Pexa a Pavel Chochol a obdrží 
ceny od fotbalového klubu.

Odpověď na novou soutěžní hádan-
ku mohou zájemci posílat pod hes-
lem Najdete pět rozdílů? do 15. února na  
adresu redakce Radničních listů či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.               (an)

Pohled na dům U Zlatého soudku (Bedřicha Smetany 167/2), počátek 20. stole- 
tí.                                                                                                                             Foto: Archiv města Plzně

Bezručova ulice byla Andělskou, Bedřicha Smetany zase Školní

SPRáVNý TIP S ALFOU 

Kde domov můj? se jmenuje inscenace 
Divadla Alfa, z níž byl snímek v minu-
lých Radničních listech. To je správná 
odpověď na soutěžní otázku. Výher-
cem se stal Petr Dvořák,  získává dvě 
vstupenky do Divadla Alfa a další od-
měnu.  Stejnou cenu obdrží také ten, kdo 
správně odpoví na novou  otázku a bude 
vylosován. Stačí jen napsat, ze které hry 
je uveřejněný snímek. Odpověď lze po-
sílat pod heslem Správný tip s Alfou do  
15.  února  na  adresu redakce či e-mail  
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.      (an)


