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Polistopadový demokraticky zvolený primátor slaví 
Stříbrnou medailí město poděkovalo profesoru Zdeňku Mračkovi u příležitosti 90. narozenin

Významný plzeňský neurochirurg s ce-
losvětovým renomé, pedagog, první po- 
listopadový demokraticky zvolený pri-
mátor Plzně a čestný občan města pro-
fesor Zdeněk Mraček oslavil 6. ledna své  
90. narozeniny. Při této příležitosti jsme 
mu položili několik otázek.

Pane profesore, jak vzpomínáte na dobu, 
kdy jste byl primátorem města Plzně?

Bylo to v období 1990–1994. Já jsem ni-
kdy nezamýšlel být primátorem. Dokonce 
i moje žena s úsměvem tvrdila, že nezvlá-
dám řízení ani naší domácnosti, natož ce-
lého města. Ale měl jsem šikovné náměstky 
a společnými silami jsme to zvládli. Míval 
jsem kancelář tam, kde současný primátor 
přijímá návštěvy – v primátorském salon-
ku. Ale moc času jsem tam netrávil, byl jsem 
rád mezi lidmi. A když mě bývalý prezident 
Václav Havel přemlouval, abych tu funkci  
vzal i druhé funkční období, odmítl jsem. 
A on se k tomu vyjádřil tak kulantně, když 

řekl: ‚Vás to, pane profesore, asi neoslovi-
lo?‘ a já mu dal za pravdu.
Zavzpomínejte, prosím, na svá studia. 
Jak se studovalo v době komunistického 
režimu?

V mém případě to bylo složité. První střet 
s komunistickým režimem jsem zažil jako 
student gymnázia. Bylo to v situaci, když 
jsem se spolu s dalšími studenty snažil po-
ložit smuteční věnec u pomníku T. G. Ma-

saryka v Plzni. Tento akt byl posouzen jako 
protikomunistický protest. Pak mě vyloučili 
ze všech škol v republice. Poté jsem téměř 
rok pracoval v plzeňském pivovaru. Nako-
nec se mi podařilo složit maturitu a byl jsem 
přijat na Lékařskou fakultu v Plzni. Jenže 
pak přišel další problém – po dvou letech 
úspěšného studia mi v roce 1951 přišel po-
volávací rozkaz k pomocným technickým 
praporům. Až za dva roky jsem mohl po-
kračovat ve studiu. Lékařskou fakultu jsem 
ukončil v roce 1957.
Nikdy Vás nenapadlo, že byste emigroval?

Ne, i když bych asi v roce 1969, kdy 
jsem byl na stáži ve Švédsku a v Dánsku, tu 
možnost měl. Navíc jsem byl v té době ještě 
svobodný. Ale představu, že kdybych zůstal 
v cizině, tak by se mi v mém bytě v Plzni ně-
kdo přehraboval v mé milované knihovně, 
jsem nemohl přenést přes srdce. Přece jsem 
tady ty knihy nemohl nechat.
Neurochirurgie v Plzni je vlastně „vaše 
dítě“, je to tak?

S neurochirurgií jsem začal v Plzni u pri-
máře Ledinského v roce 1956, později mi 
nabídl místo na své klinice v Praze profesor 
Zdeněk Kunc, zakladatel československé 
neurochirurgie. Po pár letech jsem dostal 
nabídku vrátit se do Plzně na místo vedou-
cího neurochirurgického oddělení. V té 
době byla taková nabídka mimořádně láka-
vá, takže od roku 1966 jsem působil v Plzni 
na neurochirurgii až do svého zvolení pri-
mátorem města Plzně v prosinci 1990. Po 
čtyřech letech jsem se pak vrátil do fakultní 
nemocnice. Bylo mi právě 65 let a ředitel ne-
mocnice mi oznámil, že mě posílá do penze. 
Tím jsem skončil své angažmá v rezortu 
zdravotnictví, ale děkan lékařské fakulty mi 
nabídl školské místo profesora na lékařské 
fakultě.
 Pane profesore, pracujete ještě?

Jako penzista se aktivně účastním pravi-
delných odborných seminářů na neurochi-
rurgické klinice, kam mě zvou každých  
čtrnáct dnů. Chodím tam rád.                     (mak)

Prof. Zdeněk Mraček oslavil devadesáté narozeniny.                                Foto: Martin Pecuch

Město zvelebí sportoviště 
Téměř 670 milionů korun investuje letos Plzeň do rozvoje sportovišť na území města

Město Plzeň je vlastníkem řady spor-
tovních zařízení. Do jejich rekonstrukce 
letos investuje historicky nejvyšší částku 
670 milionů korun. 

Rekonstrukce v bazénu na Slovanech
Město se chystá přestavět dětský 

výukový bazén, vybudovat nové šatny 
a upravit hlavní vstup do bazénu na Slo-

vanech. „Bude dodán také nový odbavo-
vací – čipový systém včetně  průchozích 
branek, platebních terminálů, čtecích 
zařízení, čipů a dalších prvků. Hotovo by 
mělo být do konce května 2021. Celková 
částka připravená na uvedené práce je 
68,8 milionu korun,“ upřesňuje Veroni-
ka Krupičková, vedoucí Odboru správy 
infrastruktury Magistrátu města Plzně. 

Dětské brouzdaliště bude rekonstruo-
váno a doplněno o nové hrací prvky za 
částku 3 milionů korun. Dále budou 
zrekonstruovány vířivky (6,8 mil. Kč), 
vyměněny vzduchotechnické jednotky 
(6,7 mil. Kč), připravuje se projektová 
dokumentace na výstavbu saunového 
světa (1 mil. Kč) a rekonstrukci zastřeše-
ní venkovních atrakcí (400 tis. Kč). 

Výstavba víceúčelové haly  
v Krašovské ulici

Celková částka na vybudování nové 
sportovní haly činí 140 milionů korun. 
Herní plocha umožní provozovat bad-
minton i další sporty například házená, 
florbal, malá kopaná, volejbal, basket-
bal, futsal, aerobik či společenský tanec. 
Součástí sportovní haly bude tribuna 
pro 200 diváků, venkovní parkování pro  
52 osobních automobilů, restaurace,  
šatny a technické zázemí. 

Zimní stadion města Plzně
V letošním roce je plánován nákup 

nové rolby (4 mil. Kč), realizace projek-
tové dokumentace na ozvučení první 
ledové plochy (500 tis. Kč) a kamerový 
systém na stadionu (500 tis. Kč). Dva  
a půl milionu korun bude investováno do 
vybavení ubytovacího zařízení pro hráče 
hokejové akademie. 

Městský sportovní areál ve Štruncových 
sadech a v Luční ulici

Fotbalový stadion plzeňské Viktorky 
čeká obnova hrací plochy, která si vy-
žádá investici 12 mil. korun. „S cílem 
zvýšit bezpečnost fanoušků při riziko-
vých zápasech se město v letošním roce 
rozhodlo investovat do pevného i mo-
bilního oplocení před sektorem U zhru- 
ba 7 mil. Kč,“ doplnila Karolina Fric,  

vedoucí oddělení sportovišť zmíněného 
odboru. Tréninkové centrum mládeže 
v Luční ulici čeká v roce 2020 revitalizace 
v hodnotě 40,5 mil. Kč.

Atletický stadion ve Skvrňanech
Stadion ve Skvrňanech letos čeká roz-

šíření rozcvičovny (25 mil. Kč), prostor 
pro regeneraci (3 mil. Kč) a realizace 
projektové dokumentace na výstavbu vý- 
chodní tribuny s kapacitou až 750 míst 
(600 tis. Kč).

Městská sportovní hala na Slovanech
Úspornější LED osvětlení plánuje město 

instalovat do haly na Slovanech (2,3 mil. 
Kč). Bude se investovat také do projektové 
dokumentace nového ozvučení haly a je- 
ho realizace (1,5 mil. Kč) a do projektové 
dokumentace na úpravu hlavního vstupu  
do haly včetně nového sociálního zázemí 
(600 tis. Kč).

Investice do dalších městských sportovišť
Město investuje v letošním roce 1,7 mil. 

Kč do projektové přípravy výstavby zá-
zemí pro hráče pozemního hokeje a do 
rekonstrukce stávajícího hřiště u 4. ZŠ. 
Částku 2,5 mil. Kč město investuje do 
projektu nového areálu pro SK Neslyší-
cích. Necelých 13 mil. Kč je určeno na pro-
jektovou dokumentaci a realizaci rozvoje 
sportovního zázemí u 33. ZŠ. (mak) 

V roce 2020 projde řada sportovišť v Plzni rekonstrukcí.                                                                                                                        Foto: Martin Pecuch
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Je to již více než 120 let, co se začala 
psát historie jednoho z nejstabilněj-
ších zaměstnavatelů v Plzni, a to Plzeň-
ských městských dopravních podniků 
(PMDP). Od doby, kdy do plzeňských 
ulic vyjela první tramvaj, uplynula 
spousta času a společnost prošla řa-
dou změn. V mnoha technologiích 
jsou PMDP průkopníkem a jedničkou 
v rámci celé České republiky. Inova-
tivní přístup dokládá i moderní vozo-
vý park a rozšiřování činností, které 
PMDP zajišťují – vedle veřejné dopravy 
dnes provozují také městský parkovací 
systém, veřejné osvětlení, správu svě-
telné signalizace, službu Senior Expres 
nebo carsharing Karkulka.

V Plzni se rodí 
více dětí  
a uzavírá 
méně sňatků 
Údaje za loňský rok hovoří o 4162 no-
vorozeňatech, z toho bylo 1986 dívek,  
2176 chlapců a 63 párů dvojčat. Hranici 
čtyř tisíc dětí se daří v Plzni pokořovat od 
roku 2018. 

Žebříčky oblíbených jmen se, jak už 
je zvykem, v základech neotřásly. Dív-
čím jménům stále vévodí Anna, Eliška, 
Natálie a Tereza, do popředí se ale vyšpl-
haly Lucie a Sofie a sesadily tak Viktorii 
a Emu. Mezi chlapci opět zvítězili Jakub 
a Jan, v těsném závěsu zůstávají stálice 
Tomáš, Matyáš, Vojtěch a Filip.

V rodných listech bylo loni zapsáno 
i několik ojedinělých jmen, například 
dívky Colette, Aimée či Feria a chlapci 
Káleb, Odysseas nebo Avdai.

Za rok 2019 bylo v Plzni uzavřeno 
649 sňatků, což je v posledním deseti-
letí druhé nejnižší číslo. Naposledy bylo 
obdobně málo uzavřených manželství 
v roce 2014. Registrované partnerství 
uzavřelo v loňském roce 14 párů.

Plzeň 
podpoří 
rozvoj 
cestovního 
ruchu dotací
Město Plzeň vyhlašuje Dotační 
program pro rozvoj cestovního 
ruchu a prezentaci města Plzně 
v roce 2020. Podpora je cílena na 
projekty, které povedou ke zvýše-
ní návštěvnosti města, potlačení 
sezónních vlivů, prodloužení dél-
ky pobytu ve městě či pozitivní 
prezentaci města Plzně v médiích. 
Žádost o dotaci je možné podat 
v období od 7. do 21. února na Od-
bor prezentace a marketingu Ma-
gistrátu města Plzně, tel.: 378 032 
507. Více informací o dotačním 
programu je uvedeno na www.
plzen.eu v sekci Granty a dotace.

V domě  
U Radbuzy 8 
vzniknou byty 
pro sociální 
bydlení 
Město Plzeň upraví objekt na adrese 
U Radbuzy 8, jenž dříve sloužil jako 
kanceláře a laboratoře Zdravotního 
ústavu se sídlem v Plzni, na osm malo-
metrážních bytů pro sociální bydlení. 
Celkové náklady na rekonstrukci jsou 
vyčísleny na 13,7 milionu korun, více 
než 8 milionů bude uhrazeno z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj pro-
střednictvím nástroje ITI plzeňské met-
ropolitní oblasti. Rekonstrukce objektu 
bude dokončena nejpozději do konce 
září 2020. V objektu vznikne osm bytů 
1+1 o ploše od 32 do 46 metrů čtve-
rečních. 

„Přestavba bude zahrnovat řadu pra-
cí včetně sanace zdí a zajištění stropů. 
Budou vybudovány nové rozvody vody 
a kanalizace, upravena elektroinstalace, 
vytápění a osazeny radiátory,“ uvedl Jan 
Souček, vedoucí oddělení správy Odbo-
ru bytového Magistrátu města Plzně. 

Dopravní podniky fungují už více než 120 let
Městská veřejná doprava v Plzni se vyznačuje špičkovou kvalitou

Vystudovaná ekonomka pracuje dva 
roky v Plzeňských městských doprav-
ních podnicích jako řidička trolejbusu. 
Práce ji zachránila před syndromem 
vyhoření. Současného zaměstnavatele 
si pochvaluje.

Paní Davidová, jak se to stalo, že řídíte 
trolejbus?

Mám střední ekonomickou školu a po 
letech v oboru jsem nutně potřebova-
la změnu. A protože mě řízení opravdu 
baví, padla volba na dopravní podnik. Ři-
dičské oprávnění na trolejbus a profesní 
průkaz jsem získala až v PMDP. Považu-
ju podnik za seriózního zaměstnavatele, 
který se mi snaží vyjít vstříc.
Jak vypadá Váš pracovní den?

Já pracuji na takzvaných šejdrech. 
To je vlastně dělená směna. Každý pra-

covní den chodím na část směny ráno 
a na část směny odpoledne – jezdí se 
takzvaná špička provozu. Mám svůj 

vlastní jízdní řád, takže jezdím ráno i od-
poledne stejnou trasu, jen vozy se stále  
mění.

Znáte už své pasažéry, když jezdíte 
stejnou trasu?

Mám už své oblíbence, na které se pří-
mo těším. Jsou to samozřejmě děti, ško-
láci a předškoláci. Už máme svůj rituál. 
Už při vjíždění do zastávky na mě mávají, 
pak vběhnou do vozu, následuje pozdrav 
a někdy i pár slov. To je asi hlavní důvod, 
proč mě moje práce stále baví a těší.
Co říkáte na dopravu v krajské metro-
poli?

Doprava v Plzni je – asi jako v každém 
velkém městě – dost přetížená. Z toho 
pak vyplývá i nevyzpytatelné chování ři-
dičů i chodců. Vidím to denně. Někteří 
řidiči jsou bezohlední, chodci si zase my-
slí, že jsou nesmrtelní. Klidnější provoz 
je v noci, ale to zase občas jezdí proble-
matičtější cestující. Je to náročné, musíte 
být stále ve střehu. (mak)

Řídím ráda – v práci i ve volném čase: 
říká řidička trolejbusu Eva Davidová
Rozhovor s profesionální řidičkou Plzeňského městského dopravního podniku (PMDP)

Součástí loňských oslav výročí PMDP byly i jízdy historickou tramvají.                                                                                            Foto 2x: archiv PMDP

Zásadním předpokladem k takovému 
pozitivnímu vývoji společnosti a k udrže-
ní standardu poskytovaných služeb jsou 
kvalitní zaměstnanci. V PMDP v současné 
době pracuje 910 zaměstnanců. Největší 
část týmu (téměř 63 %) tvoří řidičky a řidiči. 
Nejvíce žen, v současné době padesát, pra-
cuje na tramvajové trakci, kde k výkonu po-
volání stačí řidičské oprávnění skupiny B. 
„Pro naše zaměstnance jsou ve společnosti 
vytvořeny velmi dobré mzdové podmínky 
prostřednictvím motivačního systému od-

měňování a nadstandardní podmínky v ob-
lasti benefitů,“ říká Jiří Ptáček, generální 
ředitel PMDP. 

Kvalita poskytovaných služeb PMDP 
byla oceněna i ve finále třetího ročníku 
národní soutěže Chytrá města pro bu-
doucnost 2019. V konkurenci 201 přihlá-
šených projektů dokázala Plzeňská karta 
získat Certifikát kvality projektu Smart 
city/ regiony. Plzeňská karta porotu nad-
chla především svojí multifunkčností – 
běžně je využívána kromě dopravy i ve 

školství, kultuře, sportu, volnočasových 
aktivitách a dalších oblastech. Porotci 
se také zajímali o systém elektronického 
potvrzení o studiu, propojení s perma-
nentkou FC Viktoria Plzeň nebo Senior 
pasem. Za inovativní považovala porota 
i stoprocentní kompatibilitu s In Kartou 
Českých drah.

Dopravní obslužnost zajišťovaná PMDP 
se neustále rozšiřuje. Příkladem je i nedáv-
né zprovoznění tramvajové trati k Západo-
české univerzitě na Borech. (red)

Město má strategii v oblasti Smart City, stanoví priority i opatření
Město Plzeň má nově strategii v oblasti 
Smart City. Díky ní získá pro následu-
jící čtyři roky jednotnou vizi a nastaví 
si priority. Součástí je i akční plán na 
letošní a příští rok, v němž se navrhuje 
realizace řady dalších chytrých pro-
jektů, které mají usnadnit a zkvalitnit 
život obyvatelům i návštěvníkům měs-
ta. Plzeň chce například vytvořit cent-
rální parkovací systém, který umožní 
prostřednictvím chytrých technologií 
efektivně využívat parkovací místa, do 
roku 2022 vybuduje pět dobíjecích sta-
nic pro elektromobily. Chystá se nová 
aplikace na řešení životních situací 

ve městě Plzni, během příštích dvou 
let vznikne digitální dvojče města nebo 
bude například zaveden monitoring jíz-
dy na červenou, aby se zklidnila doprava 
a byli lépe chráněni chodci a další.

„Plzeň má už relativně bohaté zkušenosti 
s konceptem Smart City a získala i některá 
ocenění týkající se této tematiky. Povedlo se 
nám realizovat řadu významných projektů, 
které se staly součástí konceptu Smart City, 
například jde o zavádění kamer ve vozech 
MHD, umístění defibrilátorů na veřejná 
místa, nahrazení dieselagregátových tro-
lejbusů novými bateriovými, vybudování 

vlastní sítě internetu věcí, zlepšení systému 
vyzvedávání dětí v družinách, využití dro-
nů pro IZS a další. Existující projekty jsou  
realizovány více subjekty a nejsou vzá-
jemně provázané. Strategii jsme ale po-
třebovali i z důvodu čerpání národních 
a evropských dotací. Potřebu vytvoření 
koncepce deklaruje také Inovační vládní 
strategie v oblasti Smart Cities,“ uvedl 

Přemysl Švarc z Odboru sportu, Smart 
Cities a podpory podnikání.

Mezi nejnákladnější patří projekt Tech 
Tower Světovar, kdy v areálu bývalého 
pivovaru Světovar vzniknou kanceláře 
pro inovační firmy, prototypové dílny, 
konferenční sál, prostory pro již inkubo-
vané start-upy a další. Očekávané nákla-
dy jsou 647 milionů korun. Město také 
připravuje vznik metropolitního dispe-
činku, jenž umožní lépe regulovat dopra-
vu a její plynulost ve městě. Připravovat 
se bude dokumentace k novému trolej-
busovému spojení na Severní Předměstí 
a k Fakultní nemocnici Plzeň. (red)

Eva Davidová řídí trolejbus již dva roky.                                                         Foto: Martin Pecuch
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NEJ inovátorem Plzně 2019 chtějí být téměř čtyři desítky firem

Čtenáři hodnotili knihovnu
Průzkumu, který se konal před Vánoci, se zúčastnilo 2217 respondentů 
Knihovna města Plzně (KMP) před 
Vánoci zveřejnila výsledky rozsáhlého 
průzkumu spokojenosti svých uživatelů 
se službami, fondy a prostředím, který 
proběhl v roce 2019. Poslední takový prů-
zkum byl realizován v roce 2014.

Cílem průzkumu bylo získat kvalitní 
zpětnou vazbu od čtenářů – návštěvníků 
Knihovny města Plzně. Celkem bylo shro-
mážděno 2217 dotazníků, z nichž téměř  
80 % bylo vyplněno elektronicky. 

Většinu návštěvníků tvoří ženy
Složení respondentů zhruba odpovídalo 

záznamům v čtenářské databázi: zúčastni-
lo se přes  80 % žen a 19 % mužů, více než 
polovina v produktivním věku. Z hledis-
ka vzdělání tvořili největší skupiny téměř 
shodně absolventi středních škol s maturi-
tou a absolventi vysokých škol (obojí 39 %).

Z šetření vyplynulo, že většina respon-
dentů navštěvuje knihovnu jednou za měsíc 
(60 %), jednou za čtvrt roku (14 %), případ-
ně jednou za 14 dnů (14 %), 21 lidí dokonce 
chodí do knihovny denně. Knihovna je nej-
více využívána pro vyplnění volného času 
(63 %), ale i pro studium (42 %) či zaměst-
nání (9 %). 

Návštěvníci ocenili vstřícnost pracovníků
Ze sledovaných parametrů dostala KMP 

jako ve škole nejlepší průměrné známky za 
vstřícnost pracovníků (1,20) a úroveň jejich 
odborných znalostí (1,25), dále za výpůjč-
ní služby (1,26), nabídku elektronických 
zdrojů (1,26) a dostupnost provozů (1,31). 
Naopak nejhůře bylo hodnoceno vyhle-
dávání v on-line katalogu (2,02), nabídka 
elektronických knih (1,94), technické vy-
bavení (1,93), sociální zázemí (1,90) či 
nabídka naučné literatury (1,88). Jde však 

Velký zájem ze strany firem zaznamena-
la Plzeň o svou nově vyhlášenou soutěž 
NEJ inovátor Plzně 2019. Soutěž, již 
v uplynulých dnech podpořilo záštitou 
Ministerstvo průmyslu a obchodu České 
republiky, je určena pro malé a střední 
podniky se sídlem v plzeňské metropolit-
ní oblasti. Jejím cílem je najít organizaci 
s nejlepším řízením inovací. Do prvního 
kola se přihlásilo téměř 40 firem, odbor-
ná porota jich do dalšího kola spojeného 
s auditem vybrala 20. Slavnostní vyhláše-
ní těch nejlepších se uskuteční 13. května 
2020 v Měšťanské besedě. 

Kritériem hodnocení přihlášených firem 
odbornou porotou v prvním kole byl přínos 
inovací pro plzeňskou metropolitní oblast 
a úroveň spolupráce s akademickou sférou 
a výzkumnými centry v regionu, vliv firem-
ních aktivit na tvorbu nových pracovních 
míst v regionu, vztahy s partnery a dodava-
teli či způsob, jakým organizace reprezen-
tuje region v zahraničí.   

Dvacítce firem vybraných do dalšího 
kola nabídne město takzvaný inovační 

audit, který určí pořadí a vítěze soutěže. 
„Inovační audit je mezinárodní metoda, 
která analyzuje, hodnotí a stimuluje ino-
vační proces a inovační prostředí v pod-
nicích. Tyto audity budou probíhat ve fir-
mách v období od ledna do března 2020,“ 
uvedl Přemysl Švarc, vedoucí Odboru 
sportu, Smart Cities a podpory podniká-
ní Magistrátu města Plzně. Hlavní cenou 
pro první firmu je studium MBA zdarma 
na pobočce Fakulty veřejnosprávních  
a ekonomických studií Uherské Hradiště, 
Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, druhá a 

třetí firma bude mít studium MBA za polo-
viční cenu, a první tři zdarma jazykový kurz 
na Jazykové škole EUFRAT GROUP v Plz-
ni. Hlavními partnery soutěže jsou Pod-
nikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, 
Vědeckotechnický park v Plzni, Krajská 
hospodářská komora v Plzeňském kraji, 
Západočeská univerzita v Plzni, Agen-
tura pro podporu podnikání a investic  
Czech-Invest, Regionální rozvojová agen-
tura Plzeňského kraje, Plzeňský kraj 
a komerčním partnerem soutěže je firma 
OMEXOM GA Energo. (red)

Plzeň pomůže 
zkvalitnit 
život lidem  
s handicapem
Město Plzeň i v roce 2020 poskyt-
ne finanční dar osobám se zdra-
votním handicapem s cílem zkva-
litnit jejich život. Peníze mohou být 
využity např. jako doplatek na me-
chanický invalidní vozík, nákup 
kompenzačních a zdravotnických 
pomůcek nebo jako úhrada reha-
bilitace. Žádosti o poskytnutí fi-
nančního daru jsou ke stažení na  
https://socialnisluzby.plzen.eu/  
a přijímají se v sekretariátu Odbo-
ru sociálních služeb MMP nebo 
v podatelně MMP, Škroupova 5, 
Plzeň. Další možností je zaslání 
žádosti poštou na adresu: Od-
bor sociálních služeb Magistrátu 
města Plzně, Martinská 2, 301 00  
Plzeň. Žádost je také nutno za-
slat elektronicky – bez příloh – na  
adresu: Srbkova@plzen.eu. Žá- 
dosti jsou přijímány průběžně, 
nejpozději však 30. září 2020. Po-
drobnější informace podá Jarmi- 
la Srbková, (na výše uvedeném  
e-mailu), tel. č. 378 033 357 či  
mobilu: 602 230 374.

Taneční večery 
pro seniory  
v Besedě
I v letošním roce připravil Odbor sociál-
ních služeb MMP cyklus oblíbených pá-
tečních Oldies Goldies pro dříve naro-
zené. Tradiční taneční večery v Malém 
sále Měšťanské besedy se konají vždy 
od 18 hodin a na nejbližší se mohou 
senioři těšit již 14. února, kdy k tanci 
a poslechu zahraje „Duo Evergreen 
Klasik“ Jaroslava Špeliny a Jana Ježka. 
Následně 6. března vystoupí hudební 
duo „EMPATIA“ ve složení Jan Šilpoch 
a Alena Drožová a 3. dubna provede ta-
nečníky večerem „City Band“ s Čestmí-
rem Kunzem a Romanem Audesem.

Dotace  
v sociální 
oblasti pro 
rok 2020
Statutární město Plzeň prostřed-
nictvím Odboru sociálních služeb 
Magistrátu města Plzně, obdobně 
jako v předchozích letech, vyhlásilo 
dotační program Služby a činnosti 
v sociální oblasti. Dotační program 
je zaměřen na projekty, které svým 
charakterem nepodléhají zákonu 
o sociálních službách, ale pro ob-
čany města Plzně jsou velkým pří-
nosem. Celková částka připravená 
na tento dotační program je 1,5 mi- 
lionu korun. Přijímání žádostí o do-
taci proběhne od 24. do 26. února 
2020. Žádost je možné podat osob-
ně na Odboru sociálních služeb, 
Martinská 2, na podatelně Magis-
trátu města Plzně, Škroupova 5, 
poštou nebo prostřednictvím dato-
vé schránky. Více informací, včetně 
podmínek dotačního programu, 
formulářů žádosti, je uvedeno na  
www.socialnisluzby.plzen.eu  
v sekci Dotační programy. 

Firmy postupující 
do dalšího kola
Applycon s.r.o. 
CIE s. r. o.
COMTES FHT a. s.
Česká síť
Desseq.eu s. r. o. 
EDIP s. r. o. 
ELIS Plzeň s. r. o.
EXON s. r. o.
GTW Bearings s. r. o. 
Hofmeister s. r. o.
InnoConnect s. r. o. 
MATEX PM s. r. o. 
PEŠEK Machinery s. r. o. 
RAPTECH, s. r. o. 
REX Controls s. r. o. 
SentiSquare s. r. o. 
SMS CZ s. r. o. 
SpeechTech s. r. o.
Veřejná informační služba 
 VZ ústav – Centrum žárových
nástřiků 

Právní poradna je mezi seniory populární
Bezplatnou právní poradnu provozuje 
Odbor sociálních služeb MMP na ad-
rese Martinská 2 úspěšně již od roku 
2013. Je určena pro seniory a invalidní 
důchodce s trvalým bydlištěm na úze-
mí města Plzně a od doby svého vzniku 
patří mezi vyhledávané služby s velmi 
pozitivním hodnocením. 

Mezi nejčastější dotazy patří mimo jiné 
majetkové spory, řešení dědictví, pro-
blémy s bydlením, reklamace a převod 
majetku na děti.  

„Od počátku fungování poradny se 
na ni obrátilo více než 1100 občanů 
s nejrůznějšími problémy. Jedinou ne-
příjemností, kterou vnímáme, ale není 

v našich silách ji ovlivnit, jsou situace, 
kdy se objednaný klient nedostaví a svůj 
termín konzultace nezruší. Zbytečně 
tak zablokuje možnost operativně na-
bídnout uvolněný termín někomu, kdo 
konzultaci naléhavě potřebuje,“ vy- 
světluje Alena Hynková, vedoucí zmí-
něného odboru.

Jak se objednat?

Osobně: Martinská 2, 1. patro
E-mailem: kreutzerova@plzen.eu

Telefonem: 378 033 355
Otevřeno: každé úterý 

14 – 16 hodin

o rozdíly v řádu desetin nebo setin procenta. 
Celková úroveň služeb KMP byla klasifiko-
vána průměrnou známkou 1,55, což je stej-
né vysvědčení jako v roce 2014. Nepatrně 
přibylo respondentů, kteří hodnotí služby 
jako „výborné“ (o 1,46 %).

„Otevřené otázky v průzkumu dávaly 
prostor připomínkám a slovnímu hod-
nocení. Podněty se nejčastěji týkaly pro-
vozní doby, nabídky knihovního fondu 
– zejména knižních novinek, problémů 
s přístupem do čtenářského konta a pro-

dlužování výpůjček on-line, vyhledávání 
v novém online katalogu, velikosti a vy-
bavení knihovních prostor, technického 
vybavení nebo dostupnosti sociálního 
zázemí. Znovu se také opakovaly žádosti 
o kávu, klimatizaci, parkovací místa před 
knihovnou, možnost vracení půjčených 
knih v kterékoliv jiné pobočce. Zcela 
nově se objevily prosby o oddělené odpo-
činkové zóny a čítárny,“ uvedla Helena 
Šlesingerová, ředitelka Knihovny města 
Plzně. 

Nároky na knihovnu stále vzrůstají
Rozsah a kvalita služeb knihovny se 

v rámci finančních, prostorových a per-
sonálních limitů KMP prokazatelně stá-
le zlepšují, avšak jak se zvyšuje životní 
standard, zároveň stále vzrůstají nároky.
„Třebaže většina uživatelů je určitě se 
službami knihovny spokojena, ceníme si 
i kritických názorů, bereme je velmi váž-
ně a ze všech sil se vynasnažíme alespoň 
některá přání splnit,“ uzavřela Helena 
Šlesingerová. (red)

Čtenáři jsou s knihovnou města Plzně spokojeni.                                                                                                                                        Foto: Martin Pecuch



Viktorka představila nového trenéra 
a zve fanoušky na svůj první zápas
Před Vánoci představili červenomodří viktoriáni slovenského kouče Adriana Guľu

Nový trenér se týmu ujal již od začátku 
zimní přípravy. „Viktoria Plzeň je vý-
znamný klub a já jsem poctěn tím, že vol-
ba a možnost ho vést padla na mě a můj 
tým,“ řekl s úsměvem Adrian Guľa. S se-
bou si přivedl i asistenta trenéra Mariá-
na Zimena, videoanalytika a hráčského 
skauta Ladislava Kubalíka a kondičního 
specialistu Martina Kojnoka. Členem rea- 
lizačního týmu se taktéž stal dosavadní 
brankář Matúš Kozáčik, který začal tré-
novat gólmany, a zůstal také dosavadní 
asistent Marek Bakoš.

Čtyřiačtyřicetiletý Slovák odstartoval svou 
trenérskou kariéru v Trenčíně v roce 2009, 
působil zde čtyři roky. Posléze se přesunul 
do Žiliny, se kterou v roce 2017 získal ligový 
titul a kde byl také vyhlášen nejlepším tre-
nérem roku. V letech 2018 a 2019 vedl slo-
venský národní tým do 21 let.

A jak sám popisuje svou herní vizi? „Kaž- 
dý trenér chce hrát ofenzivně, na druhé 
straně ale samozřejmě vyváženě. Budeme 
využívat křídelní prostory a rychleji reago-
vat po ztrátě míče, čemuž se plně věnujeme 
v tréninkovém procesu,“ prozradil nový 
lodivod viktoriánské střídačky Adrian Guľa. 
„Náročnost, pracovitost, výkonnost jednot-
livců i týmu – to jsou klubové vize. Mám rád 
hráče, kteří se chtějí zlepšovat a jsou připra-
veni hrát za tak velký klub,“ doplnil.

Na startu zimní přípravy měl možnost ve 
svém kádru kromě stálic přivítat také navrá-

První domácí duel 
FC Viktoria Plzeň

22. února 2020 
Doosan aréna

Soupeř: 1. FK Příbram
Více na www.fcviktoria.cz.

Adrian Guĺa a jeho tým se přípravě viktoriánů věnují od začátku zimní přípravy.                                                                                                                                          Foto 2x: archiv FC Viktoria Plzeň

Katedrála, andělíček a pivo. To jsou tři 
ústřední motivy nové kolekce suvenýrů 
S duší Plzně, kterou připravila organi-
zace Plzeň – TURISMUS ve spolupráci 
s grafickým studiem Woop Design.  Část 
kolekce se začala v turistickém infocent-
ru vedle radnice prodávat již před Váno-
ci, další suvenýry přibyly po Novém roce. 

„Do infocentra k nám často chodí nejen 
turisté, ale i Plzeňané, kteří se chystají 
na cesty a rádi by svým přátelům dovez-
li něco plzeňského.  Pivo je samozřejmě 
pořád hlavním vývozním artiklem, ale ne 
vždy je to vhodný dárek. Připravili jsme 
proto kolekci dárkových předmětů, která 
potěší, pobaví a zároveň stojí na plzeň-
ských symbolech – katedrále, andělíčko-
vi a pivu,“ vysvětluje Helena Mařanová, 
vedoucí úseku marketingu v organizaci 
Plzeň – TURISMUS. 

K dostání jsou například trička, hrneč-
ky, kšiltovky a notýsky, ale také drobnější 
dárky, jako magnetky či placky. „Velký 
zájem je o látkové tašky. První várka tašek 

V infocentru je k dostání kolekce suvenýrů S duší Plzně

Kouč Guĺa v akci.

tilce z hostování (Milana Havla, Ubonga 
Ekpaie, Pavla Šulce a Pavla Buchu), do- 
předu avizovanou posilu Marka Alvira  
a Jindřicha Staňka, brankáře z Českých  
Budějovic, na půlroční hostování.

Již od prvního tréninku bylo na každém 
i přes velké vytížení znát, že je motivovaný. 
„Na každém tréninku je to jízda. Máme tu 
skvělé fotbalisty, motivace je velká a máme 

ji opravdu všichni,“ potvrdil sám Milan 
Havel. Soutěžní premiéra pod novým  
realizačním týmem čeká viktoriány v neděli 
16. února na hřišti Slezského FC Opava od 
14:30 hodin. O týden později, konkrétně 
v sobotu 22. února, je na programu domácí 
duel 22. kola proti Příbrami. 

„V minulosti jsem viděl několik zápasů 
Viktorky a fanoušci byli vždy vynikající. 

Budeme jim chtít dělat co nejvíce radosti 
a já osobně už se moc těším na novou výzvu 
i skvělou atmosféru v Doosan Areně. Byl 
bych rád, kdyby na náš první domácí zápas 
v jarní části sezony přišlo co nejvíce fanouš-
ků a vytvořili nám výbornou kulisu, která 
nás požene za vítězstvím,“ zve na zápas 
s Příbramí nový trenér plzeňské Viktorie 
Adrian Guľa. (red)
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Nesu #Plzeň se vyprodala během něko-
lika dnů. Líbí se také plecháčky V Plzni 
na plech. Novinkou v našem sortimentu 
jsou dětská trika a body s motivem an-
dělíčka, která určitě potěší každého no-
vopečeného rodiče,“ doplňuje Dalibor 
Linda, vedoucí infocentra.

Soutěžte s Visit Plzeň o dárkové před-
měty S duší Plzně. Soutěžní otázka: 
Kolik dnů v týdnu má pravidelně info-
centrum otevřeno? Odpovědi s předmě-
tem  S duší Plzně posílejte na emailovou  
adresu soutez.radnicnilisty@plzen.eu 
do 18. 2. 2020. (red)

Nové suvenýry jsou k dostání v plzeňském infocentru.                                                                                                                                                                                                                                   Foto 2x: město Plzeň



Automaticky rozpoznávat houby, mapo-
vat je a sdílet souřadnice s ostatními uži-
vateli, to vše umí aplikace SWAMPEAT-
LAS. Na její tvorbě se podílel také Lukáš 
Picek, student Fakulty aplikovaných věd 
Západočeské univerzity v Plzni. Aplika-
ce je finálním výstupem stejnojmenného 
oceňovaného projektu. Dokáže rozpo-
znat téměř 1400 druhů hub a v Dánsku, 
pro které vznikla, se díky ní a jejím uživa-
telům dokonce podařilo zachytit i vzác-
né druhy hub.

Ačkoliv jsou dnes aplikace na rozpozná-
vání hub z fotografií či obrazů celkem 
běžné, SWAMPEATLAS je podle Luká-

še Picka v mnohém jedinečný. „Snažíme 
se spojit oblast uživatelů – houbařů a ob-
last přírodovědců, kteří mohou nahrané 
příspěvky využít ve svém dalším bádání. 
Díky vytvoření takovéto aplikace se ra-
zantně navýšil počet obrázků, GPS sou-
řadnic a dalších dat v databázi, díky nimž 
se v Dánsku podařilo zachytit i druhy 
hub, jež odborníci považovali za vymře-
lé,“ uvedl Lukáš Picek.   

Mobilní aplikaci SWAMPEATLAS lze 
zdarma stáhnout z e-obchodů Google Play 
nebo App Store, webová verze funguje na 
adrese https://svampe.databasen.org/. 
 Uživatel, který do ní nahraje fotografii 
houby, získá obratem nejen název naleze-

ného druhu, ale také se dozví, jestli je hou-
ba jedovatá, či jedlá, ve kterém měsíci se 
nejvíce vyskytuje, a jak velký je její výskyt 
v posledních letech. Titulní stranu webu 
tvoří mapa nálezů jednotlivých druhů hub 
po celém Dánsku a aktuální fotografie 
hub, které systém rozpoznal. S každou 
nahranou fotografií se databáze portálu 
rozšiřuje.

Spolu s Lukášem Pickem za aplika-
cí stojí Milan Šulc a profesor Jiří Matas 
z Fakulty elektrotechnické ČVUT a dán-
ští kolegové Thomas Jeppesen z Global 
Biodiversity Information Facility a Jacob 
Heilmann-Clausen a Emil Lind z Univer-
sity of Copenhagen. (red)

Plzeň se umístila v první pětici v soutěži 
chytrých měst, v nichž se budou před-
nostně testovat 5G technologie a jejich 
aplikace. Soutěž uspořádalo minister-
stvo průmyslu a obchodu ve spolupráci 
s ministerstvem pro místní rozvoj. Zá-
stupci Plzně si převzali diplom v závěru 
loňského roku v Praze.

Dalšími městy, která uspěla v konkuren-
ci téměř šedesáti přihlášených subjektů, 
jsou Bílina, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí 
nad Labem. V praxi to znamená, že lidé 
během příštích dvou let dostanou od 
města, kde žijí, vybrané služby postavené 
na chytrých sítích páté generace.

Vítězná města v rámci podpory regio-
nů obdrží služby v hodnotě více než dva 
miliony korun, půjde o metodickou, per-
sonální i marketingovou podporu.

5G sítě znamenají pátou generaci 
bezdrátové telekomunikace, která ve 
všech ohledech překonává současný 
4G standard. Tyto sítě jsou výkonnější, 
rychlejší a úspornější. V praxi to zna-
mená přenos většího množství mobil-
ních dat za kratší dobu. 5G technologie 
efektivně využívají na mnoha místech 
v celém světě.

Plzeň plánuje využít tuto síť například 
při dosažení bezpečnější a optimalizo-
vané dopravy, kdy 5G síť umožní zís-

kávat v reálném čase data z provozu na 
plzeňských komunikacích, vyhodnoco-
vat je a opět v reálném čase vylepšovat 
dopravní situaci ve městě. Do oblasti 
bezpečnosti se promítne tato technolo-
gie například skrze bezpilotní letouny. 

Díky ní bude možné do krizových štá-
bů hasičů, policistů nebo záchranářů 
přenášet obraz z dronu v reálném čase, 
což poskytne veliteli zásahu klíčové  
informace důležité pro rozhodování o dal- 
ší strategii zásahu.

„Vítězná města by se mohla stát vzorem 
pro ostatní města a obce pro to, jak je mož-
né lidem s využitím nejmodernějších tech-
nologií usnadnit a zlepšit život. Příklady 
dobré praxe, které z vítězných městských 
5G projektů vzniknou, se budou sdílet na-
příč Českou republikou tak, aby se z nich 
inspirovaly ostatní municipality,“ řekl vlád-
ní zmocněnec pro Informační technologie 
a digitalizaci Vladimír Dzurilla. (red)

Město Plzeň bude testovat 5G technologie

Největší příběhy českého fotbalu před-
stavuje v DEPO2015 nová interaktivní 
výstava pro děti. GÓÓÓL, jak se expozice 
jmenuje, vytrénuje návštěvníky ve fot-
balových dovednostech a současně 
představí i hrdinské činy tuzemských 
hráčů. Součástí výstavy bude síň slávy 
s předměty od FC Viktoria Plzeň, ve kte-
ré budou k nahlédnutí historické dresy, 
kronika klubu a další. Tváří výstavy je 
hráč FC Viktoria Plzeň Daniel Kolář. 
Veřejnost může GÓÓÓL navštívit až do  
30. června 2020. 

Výstava představuje fotbal jako kultur-
ní fenomén, který dokáže naučit, jak 
spojit síly dohromady a být týmovým 
hráčem, a to jak kluky, tak holky. Autoři 
výstavy čerpali z knihy Ondřeje Fuczika 
Hrdinové: Největší příběhy české ko- 
pané.

Výstava provází návštěvníky od her 
na malém plácku za městem až po pro-
fesionální utkání na stadiónu. Děti si na 

GÓÓÓL představí hrdiny kopané 
Zážitková výstava v DEPO2015 vytrénuje návštěvníky a představí hráče

Výstava GÓÓÓL naučí děti dovednostem s míčem i fair-play.                                                                                                                Foto 2x: DEPO2015

Plzeň podpoří 
atletickou 
akademii
Město Plzeň podporovalo pět 
sportovních akademií – fotbalo-
vou, hokejovou, tenisovou, há- 
zenkářskou a triatlonovou. Od 
letošního roku k nim přibyla i aka- 
demie atletická. 

Podporu ve výši tři miliony ko-
run obdrží fotbalová a hokejová 
akademie, částku 1,5 milionu ko-
run získá tenisová a házenkářská 
akademie a jeden milion korun 
poprvé obdrží Atletický klub Ško-
da Plzeň pro nově vzniknuvší at-
letickou akademii. Finanční pod-
pora je určena na provozní výdaje 
a chod akademií. 

Výzva: 
Nominujte 
osobnost na 
uměleckou 
cenu
Do 31. března 2020 mohou fyzické 
nebo právnické osoby podávat pro-
střednictvím Odboru kultury Magis-
trátu města Plzně nominace pro vý-
znamné umělce a kulturní aktéry na 
udělení Umělecké ceny města Plzně 
v oblasti hudby, tance, výtvarného, 
dramatického a audiovizuálního umě-
ní, literární činnosti a designu. Tato 
cena se uděluje v pěti kategoriích  – pro 
umělce do 30 let, nad 30 let, za celo-
životní dílo, pro významnou kulturní 
událost roku a ocenění pro společnost 
či mecenáše umění podporující plzeň-
skou kulturu. Podrobné informace 
o Umělecké ceně města Plzně jsou 
k dispozici na www.plzen.eu (odbor 
kultury) a na tel.: 378 033 041.

Do úpravy 
nádrže mluví 
místní

V listopadu loňského roku se ko-
nalo setkání s občany Bukovce  
s cílem zmapovat jejich požadav-
ky na využití bukovecké nádrže. 
Nejčastějším požadavkem bylo 
využití nádrže k rekreaci. Zároveň 
by lidé rádi zachovali možnost vy-
užívání nádrže pro místní spolek 
dobrovolných hasičů. „Všechny 
připomínky jsme si zaznamenali 
a většinu z nich by mělo být možné 
i splnit. V současné době připra-
vujeme zadání ke zpracování po-
drobné projektové dokumentace,“ 
uvedla Kristýna Zýková z Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně. 

10 stanovištích procvičí své dovednosti. 
Na naklápěcí plošině potrénují balanc, 
spolupráci a komunikaci. Na střelnici 
si zlepší přihrávku i přesnost své střely. 
Výstavní prostor o rozloze 500 m2 z čás-
ti zaplní také travnatá plocha s hřištěm, 
kde si děti sestaví týmy a zahrají si sku-
tečný zápas. Rodiče jim mohou fandit 
z tribuny. Taktiku a správné rozestavení 
družstva ověří velký fotbalový pinball. 
A protože s mnohými fotbalisty se pojí 
i jejich ikonické účesy, na výstavě nebu-
de chybět kadeřnictví. V něm se objeví 
například sušáky na vlasy, z nichž budou 
slyšet ukázky z audioknihy Ondřeje Fuc-
zika, které namluvil herec Ivan Trojan. 
V závěru výstavy se děti dostanou až do 
síně slávy.

Klub Viktoria Plzeň je partnerem výsta-
vy, tváří výstavy GÓÓÓL se stal fotbalista 
Daniel Kolář. Klub na výstavu věnoval 
dresy a kopačky významných hráčů, napří-
klad Pavla Horvátha, Františka Rajtorala 
nebo Mariána Čišovského, kroniku klubu, 
model nového stadionu či taktickou tabuli 
trenéra Pavla Vrby ze ‚zápasu století‘. 

K výstavě se chystá doprovodný pro-
gram, na kterém se podílí FC Viktoria 
Plzeň. Jednou měsíčně tak mohou ná-
vštěvníci v DEPO2015 zažít nejrůznější 
fotbalové akce – například sledování 
fotbalového zápasu s živým komentářem 
bývalých hráčů Viktorky, besedy či fot-
balové školičky. Přesné termíny dopro-
vodného programu budou zveřejněny na 
www.depo2015.cz. (red)
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Aplikace mapuje a rozpoznává houby i díky studentovi ZČU

Milan Šulc a Lukáš Picek stojí za aplikací 
k rozpoznávání hub.                           Foto: ZČU
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Začíná 40. ročník Smetanovských dnů
Přináší žánrovou pestrost, nové dramaturgie, workshopy i divadelní představení

Výroční Smetanovské dny budou 
slavnostně zahájeny 27. února 2020 
koncertem Filharmonie Hradec Krá-
lové, na němž jako sólista vystou-
pí pod vedením dirigenta Ronalda  
Zollmana vynikající houslista Nikita 
Boriso-Glebsky. Pořadatelem festiva-
lu je opět Plzeňská filharmonie, která 
se spolu s řadou regionálních i celore-
publikových institucí podílí na tvorbě 
programu. 

Stejně jako v předchozích ročnících festival 
přináší velkou žánrovou pestrost a v zají-
mavé dramaturgii spojuje oblast hudební, 
literární, dramatickou i výtvarnou. Připra-
veny jsou výstavy, workshopy, divadelní 
a koncertní vystoupení, v nichž se publiku 
představí významné osobnosti domácí i za-
hraniční scény. 

Silný umělecký zážitek lze očekávat 
nejen od zahajovacího koncertu, ale tě-
šit se mohou posluchači i na „Souborné 

provedení smyčcových kvartetů Ludwi-
ga van Beethovena“, jehož uměleckým 
garantem je Michal Kaňka, nebo na 
umění houslisty Milana Al-Ashhaba na 
koncertě nazvaném „Romantické Rus-
ko“. Plzeňskou filharmonii bude tento-
krát dirigovat Tomáš Brauner. Příjemné 
hudební chvíle slibuje též soubor Pacora 
trio, jenž vystoupí s Plzeňskou filharmo-
nií, či slovenský Balkansambel. Skvělou 
francouzskou klavíristku Anne Queffélec 

Koncertní sezona 2019/2020 je pro Pl-
zeňskou filharmonii významná – slaví 
100 let svého založení. Od roku 2015 
připravuje i zcela mimořádné multižán-
rové projekty, které reflektují významné 
historické události českých dějin. 

O připravovaných projektech jsme si po-
vídali s ředitelkou Plzeňské filharmonie 
Lenkou Kavalovou. Můžeme se letos na 
nějaký takový projekt těšit?

Připravujeme ve spolupráci s Ústavem 
pro studium totalitních režimů projekt 
s názvem Pocta Bedrníkovi. Bude to dvou-
dílný komponovaný večer věnovaný osob-
nosti hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského, 
jehož krycí jméno v odboji znělo Bedrník 

(10. května 1900 Přívozec u Domažlic –  
7. února 1945 Malá pevnost Terezín). Jde 
původem o šlechtice, ale smýšlením demo-
krata, novináře a stoupence Masarykova 
Československa, odbojáře, který ve služ-
bě ideálům, jimž věřil, přinesl v letech naci-
stické okupace oběť nejvyšší. Pořad propojí 
klasickou hudbu s chodskými folklorními 
prvky a chybět nebude mluvené slovo, kte-
ré Dohalského osobnost a také jeho novi-
nářskou tvorbu věnovanou i Domažlicku 
přiblíží. První část se bude konat 6. února 
od 13.30 v areálu Muzea ghetta v Památ-
níku Terezín, druhá 4. června 2020 v rámci 
festivalu Slavnosti svobody v Domažlicích. 
V právě probíhající sezoně určitě na-
jdeme spoustu krásných koncertů. 

Které z nich byste posluchačům zvláště 
doporučila?

Doporučila bych 13. února Ptáka Ohni- 
váka se sólistou Václavem Petrem (violon- 
cello) a dirigentem Chuheiem Iwasa- 
kim, 27. února Osudové okamžiky, v nichž 
vystoupí houslista Nikita Boriso-Gleb- 
sky, dirigovat bude Ronald Zollman, 
5. března Romantické Rusko s houslis- 
tou Milanem Al-Ashhabem, Plzeňskou 
filharmonii povede Tomáš Brauner, 12. břez-
na slovenské Pacora trio s naší filharmonií 
a dirigentem Chuheiem Iwasakim nebo 
21. května koncert Opereta gala se skvosty 
operetního repertoáru se sólisty Michaelou 
Katrákovou a Tomášem Kořínkem a diri-
gentem Tomášem Braunerem. (red)

Plzeňská filharmonie slaví 100 let od svého založení
Od roku 2015 připravuje i mimořádné multižánrové projekty, letos např. Poctu Bedrníkovi

Pochmurné únorové a březnové dny vy-
lepší kulturou Měšťanská beseda. Půlsto-
letí na scéně v ní oslaví kapela Poutníci, 
oblíbená trampská kapela Hop Trop zase 
zahraje a zazpívá netradičně s orches-
trem Karla Bečváře a milovníky country 
potěší koncert Věry Martinové. 

Dva mladí plzeňští cestovatelé Lukáš So-
cha a Tomáš Vaňourek budou v Měšťanské 
besedě vyprávět o své cestě Asií po stopách 

Hanzelky a Zikmunda. Na cestovatelské 
show Zikmund100 se podělí o své zážitky 
a povídat si budou i s diváky filmu Cesta 
jako žádná ze sta. Až do konce března je ve 
vstupních prostorách Měšťanské besedy 
k vidění výstava fotografií z míst, která za-
chytili Hanzelka a Zikmund a téměř 60 let 
poté Lukáš a Tomáš.

Historkami z natáčení filmů i ze zá-
kulisí divadla pobaví herec Jaromír 
Hanzlík, do soukromí téměř všech čes-

kých umělců zase nechá nahlédnout 
Ondřej Sokol ve své stand-up comedy 
Celebrity. Malé i velké návštěvníky jistě 
pobaví patálie malého Mikuláše v podá-
ní Matouše Rumla a party jeho kama-
rádů. Vrátí se Blbec k večeři ve volném 
pokračování této komedie s názvem 
Drahá legrace.

Jaro Měšťanská beseda přivítá jedi-
nečným koncertem nejpopulárnějšího 
díla české romantické hudební literatu-

ry. Mou vlast Bedřicha Smetany zahrají 
čtyřručně na klavír Renata a Igor Arda-
ševovi. Irskou taneční show s roman-
tickým příběhem nazvanou Rytmus 
v srdci přiveze taneční soubor Merlin. 
Divadlo Sklep přijede zahrát novou Be-
sídku pro velký úspěch u diváků hned 
dvakrát. V Kině Beseda pokračuje cyk-
lus promítání výjimečných představení 
souboru Bolšoj balet z Velkého divadla  
v Moskvě. (red)

Zpříjemněte si závěr zimy v Měšťanské besedě

 J. Stivín s Plzeňskou filharmonii na Smetanovských dnech.         Foto: Plzeňská filharmonie

bude možné slyšet na závěrečném kon-
certě festivalu 26. března.

Divadlo J. K. Tyla přispěje do festiva-
lového programu operou George Bizeta 
Carmen a hrou Karla Čapka R.U.R., za-
jímavé výstavy jsou přichystány v Galerii 
města Plzně, Studijní a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje či Západočeském muzeu. 
Tam také proběhne ve dnech 20.–22. úno-
ra 2020 mezioborové vědecké sympozium, 

jehož jednotící motto a zároveň hlavní téma 
letošního ročníku „Od práce k zábavě: Vol-
ný čas v české kultuře 19. století“ se odrazí 
v řadě uměleckých projektů.

Hudba a umění sbližují, vytvářejí me-
zilidská pouta, přinášejí radost i vytržení 
z běžného stereotypu. A právě v duchu 
této představy vznikl pestrý festivalový 
program, jenž organizátor festivalu na-
bízí. (red)

Hana Tillmanová účinkuje v pořadu Tanec v mládí Bedřicha Smetany.                                                                        Foto 2x: Plzeňská filharmonie

Pavel Pavlovský vystupuje v literárně-hudebním pořadu Eliška Krásnohorská a česká opera.



I letos bude Plzeň městem festivalů
Po celý rok 2020 bude město Plzeň patřit slavnostem, velkým akcím a festivalům
I v roce 2020 se mohou občané a návštěv-
níci města těšit na řadu významných fes-
tivalů, velkých akcí a slavností. Připravili 
jsme pro vás výběr největších akcí pod-
porovaných statutárním městem Plzeň 
(změna termínu vyhrazena).

Smetanovské dny
Festivalový rok v krajské metropoli 

zahájí letos 27. února Smetanovské dny 
Plzeň, které slaví 40. výročí od svého 
vzniku. Potrvají až do 27. března a mi-
lovníci vážné hudby se mohou těšit nejen 
na zajímavý hudební program, ale také 
na bohatý doprovodný program od vý-
stav po přednášky. Festival, který je čle-
nem Asociace hudebních festivalů České 
republiky, pořádá  Plzeňská filharmonie. 

Jeden svět
Organizace Člověk v tísni stojí za 

další, již tradiční akcí, která se koná od  
23. do 28. března v Moving Station a dal-
ších prostorech. Je jí festival dokumentár-
ních filmů o lidských právech Jeden svět, 
letos na téma Až naprší a uschne. 

BLIK BLIK
Oblíbený Festival světla a umění ve 

veřejném prostoru BLIK BLIK, který se 
bude v krajské metropoli konat už pošesté 
pod organizací Plzně 2015, rozzáří město  
od 27. do 29. března v Lobezském parku. 

Filmový festival Finále Plzeň
V dubnu se Plzeň stane dějištěm  

33. ročníku Filmového festivalu Finále 
Plzeň. V Měšťanské besedě, kde se koná 

od 16. do 22. dubna hlavní program, 
v ulicích a na dalších místech budou moci 
Plzeňané i návštěvníci potkávat české 
i zahraniční filmové hvězdy a tvůrce. 

Slavnosti svobody
75 let od ukončení druhé světové války 

si Plzeň velkolepě připomene osvobození 
města americkou armádou v rámci Slav-
ností svobody 1.–6. května, které letos 
bude město organizovat již potřicáté. 

Historický víkend
Začátek měsíce června bude patřit  

Historickému víkendu. Akci ve dnech 
5.–7. června organizuje Nadace 700 let 
města Plzně a umožní návštěvníkům ces- 
tovat zpět v čase prostřednictvím tra-
dičního jarmarku či mnoha divadelních 
a hudebních vystoupení.

Plzeňský festival stepu
Na své si přijdou i milovníci tanečního 

umění, od 7. do 10. května se rozezní 
podpatky tanečníků v rámci mezinárod-
ního Plzeňského festivalu stepu. 

Mezinárodní folklorní festival CIOFF
Účastníci 24. ročníku Mezinárodní-

ho folklorního festivalu CIOFF z České 
republiky i ze zahraničí opanují scé-
nu U Branky a další lokality od 10. do  
14. června. 

Skupova Plzeň
Ve stejném termínu od 10. do 14. 

června se uskuteční již 34. ročník Mezi-
národního festivalu loutkového a alter-

Noc s operou se tradičně koná v Amfiteátru Lochotín.       Foto: Martina Root pro DJKT
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Finále Plzeň odstartuje 16. dubna.                                                                              Foto: Finále Plzeň Historický víkend se koná v červnu.                                         Foto: Nadace 700 let města Plzně                                                                       

hož hlavní blok se odehraje od 21. do  
29. srpna. 

Mezinárodní festival DIVADLO
Zahraniční i české divadelní scény 

se představí v Plzni od 9. do 17. září na  
28. ročníku Mezinárodního festivalu  
DIVADLO. 

Pilsen busking fest
Začátek měsíce října bude patřit po- 

uličnímu umění. V centru města 2.–5. října 
zahrají buskeři a umělci na různých mís-
tech v rámci festivalu Pilsen busking fest  
2020. 

JUNIORFEST
Od 6. do 12. listopadu se bude konat 

Mezinárodní filmový festival pro děti 
a mládež JUNIORFEST. 

Jeho již 13. ročník se uskuteční v ně-
kolika městech – v Plzni, Dobřanech, 
Domažlicích, Přešticích a Horšovském 
Týně. 

Animánie
Listopad bude patřit i animované 

tvorbě. Uskuteční se 15. ročník  Mezi-
národního festivalu animovaného filmu 
Animánie, který se bude konat v prosto-
rách Moving station. 

V průběhu roku se bude konat i řada 
dalších akcí, které podobně jako festi-
valy podporuje statutární město Plzeň. 
Kompletní informace naleznete na we- 
bu www.akce.plzen.eu, sekce Tradiční 
akce.  (red)

nativního divadla Skupova Plzeň 2020. 
Jde o nejstarší profesionální divadelní 
festival v České republice.

Noc s operou
Závěr června, konkrétně 26. červen, 

potěší všechny příznivce opery. Pod 
širým nebem se v Amfiteátru na Lochotí-
ně uskuteční 6. ročník  Noci s operou. 
Pod taktovkou Divadla Josefa Kajetá-
na Tyla se mohou diváci těšit na operu  
G. Verdiho Macbeth.

Divadelní léto
Fanoušky divadla potěší open air festi-

val Divadelní léto, který začíná 27. června 
a potrvá až do 23. července. 13. ročník, 
organizovaný spolkem PaNaMo, se ode-
hraje v prostorách U Ježíška a vezme divá-
ky do Hollywoodu s komedií Shakespeare  
v Hollywoodu v režii Radovana Lipuse. 

Živá ulice
Centrum Plzně ovládne v letních mě-

sících kulturní projekt Živá ulice, je- 

Slavnosti svobody.              Foto: město Plzeň

Reprezentační ples Plzně připomněl talenty
16. reprezentační ples města Plzně se 
konal ve znamení úspěchů talentova-
ných Plzeňanů. Úvodní taneční show 
připravila Petra Procházka Parvoničová, 
k tanci hrál Boom!Band Jiřího Dvořáka, 
malý sál patřil Pilsen QUEEN Tribute 
Bandu, nejlepší české revivalové kapele. 
Plzeňské rodáky, zpěváka Karla Gotta 
a divadelníka a hudebníka Jiřího Suché-
ho, připomněl ve svém repertoáru zpě-
vák Martin Chodúr. Sportovní talenty za-
stoupilo uskupení  Pilsen Cheerleaders. 
Večerem provázela Lucie Křížková. 

Skvělou plesovou atmosféru vytvořil i Martin Chodúr, vítěz SuperStar.                                                                                                   Foto: 4x: R. Muchka                                                                                                                             



obecní výbor usnesl na pojmenování dal-
ší petrohradské ulice jménem význam-
ného muže. Tehdy bylo využito příjmení 
paleontologa, který prováděl průzkum 
geologických útvarů a zkamenělin v ob-
lasti středních Čech, Joachima Barranda 
(1799–1883). 

Za devět let, konkrétně v roce 1897, na-
stalo další větší pojmenovávání petrohrad-
ských ulic. Tenkrát „svoji“ ulici získali ně-
kdejší plzeňský purkmistr a právník Karel 
Houška (1833–1889), právník a spisovatel 
Bernard Guldener (1836–1877), obro-
zenecký básník a katolický kněz Boleslav 
Jablonský (1813–1881) a v neposlední 
řadě také právník a spisovatel František  
Jaromír Rubeš (1814–1853).

Toto všechno byly první a prozatím 
jediné petrohradské ulice pojmenované 
po významných osobnostech. Kromě 
takto nazvaných komunikací jsou zde 
i další, jež nesou jiná jména, přičemž dvě 
takovéto ulice vzniknuvší v roce 1878 
byly v roce 1908 přejmenovány. Jednalo 

se o původní ulici Novoměstskou, která 
na počátku 20. století dostala jméno po 
českém novináři a politiku Karlu Slad-
kovském (1823–1880), a o ulici Pod 
Homolkou, jež se od roku 1908 jmenuje 
na počest arciděkana a organizátora du-
chovního a společenského života v Plzni 
Antonína Hlavana (1796–1868).

Prozatím poslední ulice nazvaná po 
významné osobnosti vznikla za první re-
publiky, v roce 1938, kdy byla část Tábor-
ské ulice přejmenována na ulici Dr. Karla 
Farského, který žil v letech 1880–1927 
a byl prvním patriarchou Církve česko-
slovenské husitské. Toto jméno se však 
nezamlouvalo okupační moci za protek-
torátu, pročež byl v roce 1940 Karel Far-
ský „nahrazen“ německým spisovatelem 
Wilhelmem Hauffem (1802–1827). Až 
po konci druhé světové války dostala tato 
ulice opět své původní jméno, tj. ulice 
Farského. 

Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně
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Z Encyklopedie Plzně – Městský obvod Plzeň 2 – Slovany 
Na území druhého plzeňského obvo-
du se nachází takzvaný Petrohrad, 
který svůj název získal po někdejším 
hostinci U Města Petrohradu, jenž byl 
založen mezi léty 1872–1876 a na-
cházel se na Slovanské naproti ulici 
Sladkovského. 

V sedmdesátých letech 19. století byla sice 
tato část města zastavěna jen řídce, ale 
i tak dostaly zdejší ulice svoje první názvy 
právě tehdy. A přestože se tyto komunika-
ce nacházely na předměstí, nebyly využity 
výhradně názvy zeměpisné, ale také ty, jež 
byly odvozeny od významných osobností. 
Těch zde také nebylo málo.

Již v roce 1878 dostala první petro-
hradská ulice jméno po osobnosti, kon-
krétně po gotickém staviteli Matyáši 
Rejskovi (1445–1506). Tento název zů-
stal osamocen celých deset let. Mezitím 
však vznikaly další ulice nazvané jmény 
geografickými, např.: Božkovská, Kote-
rovská, Úslavská apod. Až v roce 1888 se 

Spisovatel Bernard Guldener z Lobez
Bernard Guldener, který se narodil  
5. srpna 1836 a zemřel 15. září 1877  
v Lomnici nad Popelkou, pocházel ze 
staré patricijské plzeňské rodiny, která 
byla za Maxmiliána II. v roce 1568 po-
výšena do šlechtického stavu. Narodil 
se v Horažďovicích, kam se jeho otec 
František přiženil, ale již v roce 1839 
se rodina přestěhovala zpět do Plzně. 

V Plzni studoval v letech 1846–1854 
gymnázium, zde jej zastihly i revoluč-
ní události roku 1848, jichž se aktivně 
účastnil. Velký vliv na mladého studenta 
měli gymnaziální profesoři J. F. Smetana 
a učitel češtiny Hugo Karlík. Po maturitě 
studoval v letech 1854–1858  práva na 
Univerzitě Karlově v Praze. V té době za-

čal přispívat do literárních časopisů, psát 
básně a povídky. Po absolvování práv se 
vrátil do Plzně, kde se zapojil do kultur-
ního života, hlavně divadelního, a pra-
coval jako c. k. notář u Okresního soudu 
v Plzni a následně u Okresního soudu 
v Březnici. V roce 1862 uprostřed pří-
prav k druhému rigorózu mu náhle ze-
mřel otec a Guldener vstoupil jako konci-
pient do advokátní kanceláře v Plzni. 

Dne 28. ledna 1868 se v Plzni v koste-
le sv. Bartoloměje oženil s osmnáctiletou 
Emílií Fichtlovou, dcerou plzeňského  
nadlesního. Z tohoto svazku se narodilo 
pět dětí – dva synové a tři dcery.

V roce 1868 rovněž poprvé vystoupil 
před veřejnost se svou historickou hrou 
Had v růžích, kterou nastudovala Švan-

dova divadelní společnost v Plzni pod 
názvem  Kateřina II. a poslední král pol-
ský (premiéra 19. prosince 1868). Hra 
byla kritikou i obecenstvem přijata velmi 
příznivě. Krátce nato zadal Švandově 
společnosti k nastudování svoji novou 
veselohru o třech jednáních Mňau, která 
měla premiéru 19. ledna 1869. Satiric-
kou hru však plzeňské publikum vztáhlo 
na místní poměry a osoby, hra vyvola-
la velký skandál, díky němuž Bernard  
Guldener odešel v roce 1869 z Plzně do 
notářské kanceláře v Hořovicích a od 
roku 1871 pracoval jako notář v Lomni-
ci nad Popelkou. Zde napsal Guldener  
v roce 1873 libreto ke Dvořákově opeře 
Král a uhlíř, ovšem pod pseudonymem 
B. J. Lobeský. V Lomnici také dokončil 

svoji tragédii o pěti dějstvích Sofonisba. 
Teprve v pozůstalosti byla objevena vese-
lohra Katastrofy dlouhé chvíle. Počátkem  
80. let 20. století byla ve fondech Archivu 
města Plzně nalezena dosud neznámá 
hra B. Guldenera. Vzhledem k tomu, že 
se nedochoval titulní list, je v literatuře 
pracovně označována jako Květinové 
zálety.

Dne 15. září 1877 ve věku pouhých  
41 let zemřel Guldener v Lomnici před-
časně na zápal plic a pohrudnice. Jeho 
ostatky byly následně převezeny do Plz-
ně, kde byl pohřben v rodinné hrobce na 
hřbitově u sv. Mikuláše. Teprve posmrtně 
Plzeň ocenila svého básníka.

Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

SPRáVNý TIP S ALfoU

SoUTĚŽ S HC ŠkoDA PLZEň

SoUTĚŽ S fC VIkToRIA PLZEň SoUTĚŽíME S DIVADLEM

Foto: Archiv města Plzně                                                                                          

Adrian Guĺa získal mistrovský titul s tý-
mem MŠK Žilina, kontrakt s plzeňským 
týmem nový kouč podepsal na dva a půl 
roku a spolu s ním se týmu bude věnovat 
také pět členů realizačního týmu. Správ-
ně odpověděli Romana Paperlová, To-
máš Zíka a Tomáš Hudec.

Fotbal na Viktorce už se zase blíží! 
V Doosan Areně na něj půjdeme po-
prvé 22. února 2020 a půjde o souboj  
22. kola proti Příbrami. Nový trenérský 
tým, posily, navrátilci z hostování... 
Lákadel je hodně. Každý Plzeňák by 
měl vyrazit na fotbal a ukázat, jak umí 
fandit. Ověřte si v kvízu o ceny znalosti 
ze vzájemných duelů proti Středoče-
chům.

1. Kolik gólů padlo celkem 
ve 33 vzájemných ligových zápasech 
mezi Plzní a Příbramí?
A/ 84
B/ 93
C/ 100

2. Kteří 
dva hráči 
dali gól při 
prvním 
vzájemném 
duelu v této 
sezoně?
A/ Kopic, Krmenčík
B/ Krmenčík, Chorý
C/ Kopic, Kovařík

3. Nejlepší střelec vzájemných zápasů 
dal 6 gólů. Kdo to je?
A/ Michael Krmenčík
B/ Daniel Kolář
C/ Pavel Horváth

Odpověď lze zasílat pod heslem FC Viktoria 
Plzeň do 18. 2. 2020 na adresu redakce či na  
e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu..

Půvabnou Medoru ve výpravném 
klasickém baletu Korzár tančí sólis-
tka Mami Hagihara. Správně odpo-
věděl Vladimír Matějka a vyhrává 
lístky do divadla.

V komorním prostředí Malé scé-
ny Divadla J. K. Tyla měl v listopadu 
českou premiéru komický, křehký 
a dojemný příběh o osudech obyvatel 
městečka Middletown z pera součas-
ného amerického dramatika Willa 
Ena. Inscenaci režijně připravil Marek 
Němec.  Do hlavní role tragikomedie 
Middletown byl obsazen herec (na 
fotografii), který také exceluje v roli 
vychytralého sluhy Truffaldina ve zná-
mé komedii Sluha dvou pánů. Jméno 
tohoto plzeňského rodáka je odpovědí 
na soutěžní otázku.

Odpověď lze zasílat pod heslem 
Soutěžíme s divadlem do 18. 2. 2020 
na adresu redakce či na e-mail  
soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Martin Bartůšek, to je správná od-
pověď na otázku z minulého čísla, 
kde jsme se ptali, který z herců si při-
vodil úraz nohy při zkoušení insce-
nace Pozor, Zorro. Šťastnou majitel-
kou dvou vstupenek do Divadla Alfa 
se stala Anna Brychcínová. Stejnou 
odměnu obdrží i ten, kdo správně 
zodpoví únorovou soutěžní otázku 
a bude vylosován.

Která inscenace Divadla Alfa měla 
premiéru v říjnu loňského roku?

Odpověď lze zasílat pod heslem 
Správný tip s Alfou do 18. 2. 2020 
na adresu redakce či na e-mailovou ad-
resu soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Roh ulic Jablonského a Sladkovského.                                                       Foto: Archiv města Plzně
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Národní tým vedl v utkání proti Finsku 
Milan Gulaš. Správně na otázku z ledno-
vého čísla odpově-
děli Ivana Vrátní-
ková, Jiří Bouček  
a Barbora Vaiglová. 
Ceny do soutěže 
věnoval Fanshop 
HC Škoda Plzeň.

Z kterého klubu přišel na začátku
ledna do Plzně Patrik Zdráhal?
A/ Vítkovice 
B/ Mladá Boleslav
C/ Olomouc

Odpověď lze zasílat pod heslem  HC Škoda 
Plzeň do 18. 2. 2020 na adresu redakce či na  
e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.


