
Divadelní výtvarník Ivan Nesveda vstu-
puje do Síně slávy. V Měšťanské besedě 
v Plzni si 16. září převezme Uměleckou 
cenu města Plzně za své celoživotní dílo. 
Ocenění získal především za svou práci 
pro plzeňské Divadlo ALFA – je jedním 
z tvůrců jeho nezaměnitelné poetiky 
a patří k nejlepším českým výtvarníkům 
v oblasti loutkového divadla.

„No, to je tedy otázka. Já fakt nevím, 
jestli ten pocit je právě radost,“ usmál 
se Ivan Nesveda při odpovědi na otázku, 
zda má z ceny radost. „My, kteří Ivana 
známe, se z té ceny radujeme za něj,“ 
zareagovala na jeho odpověď Markéta 

Formanová, vedoucí Muzea loutek, kde 
rozhovor s čerstvým držitelem Umělecké 
ceny města Plzně vznikal. „Tak já mám 
radost, že ostatní mají radost,“ prohlásil 
Ivan Nesveda.
Jak dlouho jste vlastně s Divadlem ALFA 
spojen?

Dvaačtyřicet let. 
Tedy po celý váš profesní život?

Ano. Nastoupil jsem do Alfy v roce 
1978 týden po maturitě. Divadlo mě 
zaměstnalo jako technologa a řezbáře. 
Po roce jsem začal studovat na pražské 
DAMU. S Alfou jsem však udržoval kon-
takty a pracoval jsem pro ni i za studií. Po 
jejich skončení jsem ještě musel na voj-
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Přehled  
podzimních 
kulturních akcí

 uvnitř

Připravili 
jsme přehled 
podzimních 
kulturních akcí
Podzimní kulturní nabídka bude 
v krajské metropoli bohatá. Naplá-
novány jsou tradiční podzimní udá-
losti a konají se i původně jarní akce 
odložené kvůli koronavirové krizi. 
Do normálního provozu se vracejí 
divadla, kluby i další organizace se 
svým programem. 

Město Plzeň pravidelně podpo-
ruje kulturní aktivity v rámci svých 
nejrůznějších dotačních programů. 
Řada kulturních aktérů byla též 
podpořena záhy po koronavirové 
krizi v rámci tzv. Protikoronavirové 
dvanáctky. Plzeňané i návštěvníci 
města si tedy nyní opět mohou vy-
bírat z pestré podzimní nabídky kul- 
turních akcí. 

Na první straně naleznete in-
formace o kulturních festivalech. 
Druhá strana je věnovaná dalším 
významným akcím, na třetí straně 
představujeme městské organizace 
s pravidelným kulturním progra-
mem a na čtvrté straně naleznete 
přehled aktivit zejména plzeňských 
neziskových organizací v oblasti 
kultury. Určitě je z čeho vybírat. 

Přehled akcí vznikal s předstihem 
během léta. Aktuální kulturní dění 
se bude samozřejmě odvíjet dle vývo-
je situace v České republice. Změ-
na programu vyhrazena. 

Aktuální informace najdete na 
www.kultura.plzen.eu. 
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Plzeň bude i na podzim kulturní

Kulturní nabídka bude v Plzni na podzim bohatá. Lidé si mohou užít umění i zábavy v ulicích města i v divadelních a koncertních sálech, klubech a na dalších místech. 
Foto: Libor Sváček, archiv MCU.cz

Pilsen Busking Fest 2020
4. a 5. září 
centrum Plzně
Pouliční hudebníci, kapely, komedianti, 
žongléři, tanečníci a další zástupci růz-
ných uměleckých žánrů z České repub-
liky i zahraničí se představí na začátku 
září v centru Plzně. Hlavní zóna vyroste 
ve Smetanových sadech U Branky. Pro-
gram bude probíhat např. také v ulicích 
Smetanova, Riegrova a v sobotu 5. září 
i u hlavní budovy Západočeského muzea. 
Naplánováno je několik desítek akcí. 
Vstup je zdarma. Lidé se mohou těšit, 
že v ulicích Plzně uslyší hrát např. kape-
ly Rocky Leona či Tabasker. S ohnivou 
show přijede také mexický performer 
Rulas Quetzal.
www.buskingfest.cz

Plzeňský vaRhanní Festival
7. září až 5. října
kostel nanebevzetí Panny Marie, korandův sbor
Festival připravily Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Chris-
tiana. Otevře ho v kostele Nanebevzetí Panny Marie 7. září mladá varhanice Mi-
chaela Káčerková a zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Ference Liszta, Otomara 
Kvěcha, Leoše Janáčka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dále 21. září na stej-
ném místě vystoupí Jiří Kolář. V Korandově sboru 5. října koncertuje Karel Martí-
nek. Koncerty začínají v 19 hodin. Naplánována je i exkurze u rekonstruovaných 
varhan Korandova sboru, koná se 19. září od 9:30 a 11:00 hodin. O odborný výklad 
se postará pedagog a varhaník Jan Esterle.
www.plzenskyvarhannifestival.cz

Festival kytaRa 2020
6. až 10. září 
stará synagoga
Kytara různých žánrů se každo-
ročně zabydluje v rámci Festivalu 
Kytara v intimním prostoru Staré 
synagogy. Festival Kytara nabídne  
6. září koncert Štěpán Rak 75, na 
nějž si jubilant pozval jako svého 
hosta recitátora Alfreda Strejč-
ka, 7. září zahrají Michal Pavlíček 
a Michal Nejtek, zpěvem je dopro-
vodí Iva Marešová a Milly Honsová, 
9. září vystoupí Vladimír Merta, 
Jan Hrubý a Ondřej Fencl a 10. září 
Lenka Filipová a hosté.
www.synagogaconcerts.cz

MezináRodní Festival divadlo
9. až 16. září 
nová scéna, velké divadlo, Malá scéna, divadlo alfa, Moving station, 
dePo2015, open air u Branky
Už 28. ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO proběhne s hvězdnou me-
zinárodní účastí. Svoji tuzemskou premiéru v Plzni zažije francouzský režisér, 
dramatik a ředitel Avignonského festivalu Olivier Py. Z Bratislavy přiveze Slo-
venské národní divadlo autorskou kabaretní inscenaci Jiřího Havelky z herecké-
ho prostředí v době listopadové revoluce. Tuzemský program bude složen z toho 
nejlepšího, co se urodilo na domácích jevištích za uplynulou sezonu. Hlavní 
program doplní sekce Johan uvádí v prostoru Moving Station, venkovní akce, 
výstavy a diskuse.
www.festivaldivadlo.cz

Festival Finále Plzeň
25. až 30. září
Měšťanská beseda (festivalové centrum) a další místa Plzně
Letošní 33. ročník Finále Plzeň, který se měl uskutečnit v termínu od 16. do  
22. dubna, byl přesunut na poslední zářijový týden. Dramaturgická koncepce na-
váže na předešlý plán. Důraz bude kladen na prezentaci filmů a divácky oblíbených 
českých koprodukcí v kombinaci se zajímavým doprovodným programem a Indus-
try programem. Organizátoři chtějí zprostředkovat návštěvníkům co nejkvalitnější 
‚filmový svátek‘ české kinematografie. Na programu budou i besedy s filmovými 
tvůrci a další doprovodné akce.
www.festivalfinale.cz

svět knihy v Plzni
25. a 26. září
dePo2015
Více než sedm desítek vystavujících nakladatelů představí svou publikační 
činnost za první pololetí letošního roku a zároveň uvedou i prezentaci titulů 
chystaných na podzim a především na vánoční trh. Návštěvníci se seznámí i se 
zahraniční literární tvorbou, např. polskou, francouzskou či skandinávskou. 
Velkou pozornost organizátoři věnují německy psané literatuře, kterou Ra-
kousko, Německo a Švýcarsko připravuje pod společnou hlavičkou Das Buch. 
Na programu budou i besedy s autory. Pozván je např. Jan Novák, autor kontro-
verzní biografie Milana Kundery.
www.svetknihy.cz

víkend otevřených ateliéRů
26. a 27. září
Plzeň a široké okolí
Svátek tvořivosti – to je Víkend otevřených ateliérů. Široké veřejnosti se věnují vý-
tvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřou dveře výstavních síní, výtvarné školy 
připraví ukázky prací a workshopy. Na dalších místech se bude tvořit, hrát a pozná-
vat umění z různých stran. Akce je zároveň ideální příležitostí k nákupu originál-
ních dárků přímo od autorů. Letošní novinkou bude ‚výtvarná tramvaj‘, která sve-
ze návštěvníky zdarma a tvořit se bude i v ní. ARTparty proběhne v sobotu 26. září  
v Papírně. Veškeré vstupy jsou zdarma. Mapu několika desítek výtvarných zastávek 
zájemci najdou v infocentrech nebo na webu.
www.otevreneateliery.cz

skuPova Plzeň
14. až 18. října
divadlo alFa (festivalové centrum)
Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň byl 
kvůli koronavirové krizi z letošního června přesunut na říjen. Pořádající Diva-
dlo ALFA se stane centrem soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se na české 
a slovenské loutkové a alternativní scéně urodilo. Na festival se chystá řada 
zahraničních odborníků, protože Skupova Plzeň slouží tradičně jako výkladní 
skříň českého loutkářství. Program nabídne i pozoruhodné inscenace zahranič-
ních souborů z Japonska, Slovinska, Slovenska a Španělska. Chybět nebudou 
doprovodné akce, jako tvůrčí dílny, koncerty či originální výstava Nikdy v klidu! 
kmenového výtvarníka Divadla ALFA Ivana Nesvedy.
www.skupovaplzen.cz

Festival aniMánie
19. až 22. listopadu
Moving station (festivalové centrum)
Festival Animánie přinese program pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit  
na animované filmy, workshopy, přednášky, počítačové hry. Připraven bude i pro-
gram pro pedagogy. Nechybí tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka audiovizuální 
tvorby dětí a mládeže do 26 let, kde bude kromě soutěže animovaných filmů nově vy-
hlášena i kategorie počítačových her. V nesoutěžním programu festival uvede známé 
filmové klasiky i artové snímky, které se jen tak nevidí. Samozřejmě, že na návštěvní-
ky čekají i zajímavé výstavy.
www.festival-animanie.cz

MezináRodní FilMový Festival JunioRFest 2020
6. až 11. listopadu
Plzeň (dePo2015, cinestar oc olympia Plzeň), další festivalová města: 
domažlice, dobřany, horšovský týn, Přeštice
Juniorfest je filmový festival pro děti a mládež, který se v Plzni koná pravidelně  
od roku 2008. Jedná se o soutěžní festival, zaměřený nejen na hranou a animova-
nou filmovou tvorbu, ale i na tvorbu dokumentární. Během jednoho týdne festival 
nabídne rozsáhlý filmový, vzdělávací a doprovodný program a současně návštěv-
níkům poskytne mnohé příležitosti k setkání se známými herci a tvůrci. V letošním 
roce organizátoři vedle klasického festivalu nabídnou divákům výběr filmů online 
přes webový portál www.dafilms.cz v termínu od 13. do 22. listopadu.
www.juniorfest.cz
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Nový seriál
připravuje 
Paměť národa
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Rozhovor  Ivan Nesveda patří do Síně slávy
Výtvarník Divadla AlfA převezme v září v Měšťanské besedě Uměleckou cenu města Plzně

Ivan Nesveda.         Foto: archiv I. Nesvedy

nu, ale do Alfy jsem se vrátil. Pak už mezi 
mnou a Alfou došlo jen ke dvěma krát-
kým přerušením, kdy jsem se věnoval 
pedagogické práci v Základní umělecké 
škole v Nýřanech a na soukromé Střed-
ní umělecko-průmyslové škole Zámeček 
v Plzni Křimicích. Dá se říci, že jsem 
dneska  asi služebně nejstarším členem 
Alfy. Když tedy pominu kolegy, kteří jsou 
už v důchodu.  
Co je na Divadle ALFA tak skvělého, že 
pro něj pracujete více než čtyři desítky 
let?

Divadlo je budova, ale tvoří ho osob-
nosti, které v něm pracují. Měl jsem 
štěstí, že jsem se ještě potkal s první 

garniturou Alfy, například s vynikají-
cím režisérem a dramaturgem Karlem 
Makonjem. A potkal jsem tu také reži-
séra Tomáše Dvořáka, který do divadla 
nastoupil jen pár měsíců po mně, ještě 
jako student 4. ročníku DAMU. Od té 
doby jsme spolu připravili několik desí-
tek inscenací. Musím zmínit také dlou-
holetého dramaturga a režiséra Pavla 
Vašíčka, s nímž jsem byl profesně spjat 
po celou dobu jeho působení v Alfě, tedy 
od první poloviny 80. let minulého stole-
tí. Nesmím zapomenout ani na vynika-
jícího loutkoherce a inscenátora Vláďu 
Čadu a mnoho dalších skvělých tvůrců.  

Pokračování na straně 6.

Plzeň slaví 150. narozeniny Adolfa Loose 
Organizace Plzeň – TURISMUS připravila až do konce roku bohatý program

Plzeň si připomene 150. výročí narození architekta Adolfa Loose dlouhou řadou akcí konaných v interiérech, které navrhl pro plzeň-
ské měšťany.                                                                                                                                                                                        Foto: archiv Plzeň – TURISMUS

Při příležitosti oslavy 150. výročí naro-
zení Adolfa Loose si Plzeň rozmanitým 
kulturním programem připomíná od-
kaz tohoto významného brněnského 
rodáka, který v západočeské metropoli 
vytvořil několik zajímavých bytových 
realizací. Na podzim město Plzeň chys-
tá také dvě tematické výstavy.

„Adolf Loos je nejvýznamnější architekt, 
který kdy v Plzni působil, a právě díky 
jeho realizacím se můžeme řadit mezi 
významná centra světové architektury. 
Loos přinesl do tehdy architektonicky 
konzervativní Plzně nejprogresivnější 
moderní prvky,“ řekl Karel Zoch, vedou-
cí Odboru památkové péče Magistrátu 
města Plzně. 

V Plzni je nyní možné navštívit dvě pro-
hlídkové trasy se třemi interiéry, a to byty 
Voglových a Krausových a Brummelův 
dům. Několikrát ročně se pořádají také 
prohlídky doposud nezrekonstruované-
ho interiéru domu Huga Semlera na Kla-
tovské 19. Letos se uskuteční ještě 12. září 
a 28. října u příležitosti Plzeňských oslav 
vzniku republiky.  

K významnému výročí Adolfa Loose 
připravila organizace Plzeň – TURIS-
MUS za finanční podpory Plzeňského 
kraje  pestrý kulturní program. Koná se 
až do konce roku 2020 a je šitý na míru 
Loosovým jedinečným realizacím.

„Návštěvníci se mohou těšit na zají-
mavé přednášky o módě, architektuře či 
židovské kultuře, divadelní představení 
Odpolední čaj u Loosů nebo večer im-
provizované poezie, který vedle ‚tradič-
ního‘ programu nabídne něco nového,“ 
prozradila Magdaléna Soukupová, která 
má projekt Adolf Loos Plzeň v organizaci 
Plzeň – TURISMUS na starosti. „Chybět 

nebude ani prosincová dvojpřednáška  
architektů Ludvíka Gryma a Karla Zo-
cha, která se bude věnovat průběhu rekon-
strukce plzeňských Loosových interiérů. 
Všechny akce včetně klezmerového vy-
stoupení (světská židovská hudba) nebo 
oslavy Loosových narozenin se uskuteční 
v bytě Krausových v Bendově 10,“ dodala 
Magdaléna Soukupová.

Na podzim plánuje město Plzeň pro-
střednictvím magistrátního odboru pa-
mátkové péče a organizace Plzeň–TURI-
SMUS také realizaci dvou tematických 

výstav. První z nich, Adolf Loos: Skrytě. 
Utajené klenoty moderní architektury 
v prostoru U Branky ve Smetanových sa-
dech představí podobu vybraných Loo- 
sových realizací v Plzni na dobových 
fotografiích pořízených krátce po jejich 
dokončení. 

„Výstava v mázhauzu plzeňské radnice 
s názvem Adolf Loos: Proměny. Od zavr-
žení ke vzkříšení dovolí skrze originální 
fotografie a plány nahlédnout do vývoje 
Loosových realizací v Plzni od doby, kdy 
byly opuštěny svými původními vlast-

níky, až do současnosti,“ doplnil Karel 
Zoch. 

Plzeň ve spolupráci s českými centry 
připravuje o Loosovi výstavu. V tomto  
a příštím roce bude putovat po světových  
městech. V říjnu se koná v Tel Avivu. (red)

Vstupenky na jednotlivé akce jsou již 
v prodeji v Turistickém informačním 
centru vedle radnice a online na Plzeň-
ské vstupence. Detailní program a více 
informací najdete na webových strán-
kách www.adolfloosplzen.cz.

Spolu pro Plzeň:
Sbírejte razítka 
a vyhrajte

Projekt s názvem #spoluproplzen při-
pravil Odbor prezentace a marketingu 
Magistrátu města Plzně spolu s ini-
ciativou Musíme si pomáhat. Chce 
pomoci plzeňským subjektům, jejichž 
činnost zásadně zasáhla opatření při 
jarní koronavirové krizi. „Lidé mohou 
během září a října sbírat na hrací kartu 
za útratu vyšší než 100 korun v nejrůz-
nějších plzeňských restauracích, ka-
várnách či v kulturních nebo turistic-
kých zařízeních razítka (viz grafika). 
Pokud budou mít takových razítek de-
set, postupuje jejich karta do slosová-
ní,“ uvedla Adéla Kuželíková z odboru 
prezentace a marketingu. Slosování 
proběhne 28. října, v den, kdy si Plzeň 
připomíná vznik samostatného česko-
slovenského státu. Hlavní cenou je 
elektrokoloběžka. A protože se losuje  
28. 10., soutěžící mohou vyhrát dal-
ších deset cen, například permanentky 
či vouchery do zoo, Techmanie, Plzeň-
ského Prazdroje, bazénu nebo Divadla 
J. K. Tyla. Dalších 28 vylosovaných 
získá vouchery v hodnotě 500 ko-
run do restaurací. Hrací karty je 
možné si vyzvednout v zapojených 
institucích nebo v informačním cen-
tru na náměstí Republiky.  Více na  
www.musimesipomahatvplzni.cz. 
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Klikací 
rozpočet 
ukazuje, 
jak hospodaří 
město 

Plzeň spustila novou aplikaci, veřej-
nost díky ní získá detailní přehled 
o hospodaření města. Takzvaný Kli-
kací rozpočet aktualizuje údaje každý 
měsíc a nabízí kompletní přehled pří-
jmů i výdajů krajské metropole, gra-
fické pohledy na plnění jednotlivých 
položek rozpočtu a nevynechává 
například ani detaily k jednotlivým 
investičním akcím včetně údajů o ter-
mínech, dodavatelích a podobně. 
Rozpočet je přístupný od 20. červen-
ce na adrese:  https://rozpocetmesta.
plzen.eu.  Vyhledávání v nové aplika-
ci je jednoduché a intuitivní. 

Nová aplikace zachovává strukturu 
rozpočtu města v jeho klasické podo-
bě. Vedle toho však doplňuje grafické 
pohledy, váže se na ekonomický infor-
mační systém a automaticky se každý 
měsíc aktualizuje. Každý si v aplikaci 
dokáže jednoduchým způsobem do-
hledat například stav dané investiční 
akce, kdy u každé významné položky 
je totiž uveden časový průběh akce ve 
členění zvlášť na projektovou doku-
mentaci a zvlášť na realizaci, uveden je 
také hlavní dodavatel, vazba na registr 
smluv, celkové náklady akce i grafické 
znázornění finančního plnění po celou 
dobu trvání akce. 

Ani kapka nazmar hledá nové projekty
Kdo chce lépe hospodařit s dešťovou vodou, může do 30. října žádat o podporu 
Nadační fond Zelený poklad zřizo-
vaný městem Plzní vyhlašuje pátým 
rokem výzvu Ani kapka nazmar na 
podporu projektů, které přinesou 
lepší hospodaření s dešťovou vodou. 
Jedná se například o zelené střechy, 
vertikální zahrady, sběr a další využití 
dešťové vody. Žádoucí je, pokud jsou 
praktické realizace kombinované se 
vzdělávacími aktivitami. O dotaci ve 
výši až 300 tisíc korun mohou plzeň-
ské školky, školy a spolky žádat do 
letošního 30. října. Plánuje se, že se 
mezi úspěšné žadatele rozdělí až mi-
lion korun. 

„Je třeba se přizpůsobovat současným 
výkyvům v dešťových srážkách (přívalo-
vé deště nebo sucho) a upustit od náhle-
du, že se všechno musí rychle odvést do 
kanálu. Je třeba si naopak uvědomit, že 
dešťová voda je cennou surovinou, kte-
rou je nutné naučit se zachytávat a dále 
využívat,“ vysvětluje člen správní rady 
Nadačního fondu Zelený poklad a ini-
ciátor grantové výzvy Jindřich Duras.   
Od roku 2016, kdy výzva Ani kapka 
nazmar odstartovala, bylo podpořeno  
15 projektů v celkové výši téměř 2,2 mi-
lionu korun.

Nejaktivnější žadatelé jsou zatím ma-
teřské školy, pouštějí se do přeměn svých 
zahrad, aby co nejefektivněji   zachytávaly 
dešťovou vodu. A také děti hravou formou 
učí, jak s dešťovou formou hospodařit. 

Sportmanie 
Plzeň lákala 
k pohybu
Sportmanie Plzeň aneb Sportovní park 
pro celou rodinu patří už tradičně v zá-
padočeské metropoli ke konci prázdnin. 
Letos do areálu za Plazou přilákala od  
15. do 23. srpna 48 tisíc lidí, kteří si přišli 
vyzkoušet nejrůznější sporty. Do akce se 
zapojilo mnoho desítek plzeňských spor-
tovních klubů i škol. Nechyběly autogra-
miády plzeňských hokejistů a házenkářů 
ani přednášky. Město Plzeň při přípravě 
letošního roku dbalo v souvislosti s pan-
demií koronaviru na přísná hygienická 
opatření. Místo konání bylo rozděleno do 
sektorů a v nich byl hlídán počet návštěv-
níků, stanoviště byla pravidelně dezinfi-
kována. (red)

Například 63. a 61. mateřská škola vybu-
dovaly dešťové zahrady, což jsou terénní 
prohlubně, kam stéká a kde je zadržová-
na voda z trávníků, střech, chodníků a ji-
ných zpevněných ploch. Jsou zde navíc 
vysázeny vybrané druhy rostlin, jejichž 
kořenový systém slouží jako filtr a napo-
máhá zadržovat vodu. V božkovské škol-
ce zadržují v nadzemních nádobách až 
2000 litrů dešťové vody, voda může na-
pájet umělý potůček se stavidly a jezírko 
sloužící dětským hrám i vzdělávacím 
aktivitám. Nezaostávají ani základní 
školy, v Tyršově základní škole vybu-
dovali historicky první zelenou střechu 
na škole v Plzni, její celková plocha  
činí 97 m2. 

Grantovou výzvu Ani kapka nazmar pod-
poruje Nadační fond Zelený poklad i vzdě-
lávacími aktivitami. Letos zahájil nový 
vzdělávací program s názvem Voda – Was- 
ser 2020, který je realizován ve spolupráci 
s regionem Dolní Franky a německou eko-
logickou stanicí Lias-Grube. Plánuje další 
cyklus oblíbených ekovýchovných progra-
mů určených pedagogům mateřských škol. 
Tentokrát bude tématem voda, nebudou 
chybět ani exkurze a hospitace v Německu. 
Více o grantové výzvě, podpořených pro-
jektech a plánovaných školeních najdete na 
www.zelenypoklad.org.  

Na zelené střeše ZŠ Tyršova v Černi-
cích se 10. září od 16:30 hodin koná in-
formační odpoledne pro zájemce o gran-
tovou výzvu Ani kapka nazmar. (red)

Díky výzvě Ani kapka nazmar už lépe hospodaří s dešťovou vodou také v Soukromé mateřské škole Plzeň – Božkov. Děti si pobyt na za-
hradě užívají.                                                                                                                                                                                 Foto: archiv Nadační fond Zelený poklad

Hospodaření města Plzně za rok 2019 
skončilo přebytkem ve výši 453 milionů 
korun. Volné zdroje využije krajská me-
tropole hlavně na zajištění finančního 
krytí očekávaného výpadku příjmů či mi-
mořádných výdajů v souvislosti s korana-
virovou krizí. Z přebytku na to bude uvol-
něna částka 240 milionů korun. Město 
také vydá 12 milionů korun na opravu 
havarijního stavu konstrukce kolekto-
rů pod komunikací Gerská. Částkou  
20 milionů korun posílí rozpočet přestav-
by sportovního areálu Prokopávka. 

„Loňské dobré hospodaření města je v sou-
časné době, kdy řešíme negativní dopady 
koronavirové krize, obrovskou pomocí. 
Plzeň si tak může dovolit více než polovinu 

volných zdrojů poskytnout právě na zmír-
nění celé situace,“ uvedla ředitelka Eko-
nomického úřadu Magistrátu města Plzně 
Hana Kuglerová. 

Vedle přebytku hospodaření použilo 
město jako zdroj krytí pro výpadek příjmů 
a posílení rozpočtu výdajů v souvislosti 
s koronavirovou krizí zejména prostředky 
fondu rezerv a rozvoje, zlepšené příjmy 
z prodeje majetku, prostředky z dividendy 
od společnosti Plzeňská teplárenská, a. s., 
a volné prostředky získané úpravou plánu 
realizace investic.

Nejvíce chybí příjmy z daní
Největší dopady se týkají oblasti pří-

jmů z daní, které mají přesah i do výhle-
dových let. Od začátku doby nouzového 

stavu byly sledovány a vyhodnocovány 
dostupné informace o vývoji ekonomiky 
včetně vlivů na veřejné rozpočty. Pro le-
tošní rok je uvažována ztráta příjmů z daní 
pro město Plzeň ve výši 560 milionů ko-
run, v následujícím roce 450 milionů ko-
run a v roce 2022 město dle aktuálních 
prognóz přijde o 225 milionů korun. Do 
rozpočtu se negativně promítla i krizová 
opatření vlády, kdy bylo například několik 
týdnů na celém území města poskytová-
no parkování zdarma a snížilo se inkaso 
správních poplatků a podobně. 

 Pomoc pro sport i kulturu
Částka 35,7 milionu korun je určena na 

nákupu ochranných pomůcek, 13,2 milio-
nu korun pokryje výpadek příjmu v souvis-

losti s opatřeními města, jako je například 
zvýhodnění či odpuštění nájmu nájemcům 
nebytových prostor a podobně. Dále je  
14,5 milionu korun určeno na podporu 
menších sportovních a kulturních aktérů 
a další podobných organizací. 

„Z částky alokované na krytí negativ-
ních dopadů koronaviorové krize zbývá 
zhruba 125 milionů korun, které rozdě-
líme v průběhu podzimu. To počítáme 
s druhou vlnou podpory neziskového 
sektoru v sociální oblasti, musíme také 
dopočítat pomoc pro naše městské spo-
lečnosti a příspěvkové organizace, tedy 
například pro Divadlo J. K. Tyla, zoolo-
gickou a botanickou zahradu, Plzeň 2015, 
Divadlo pod lampou a další,“ dodala Hana  
Kuglerová. (red)

Plzeň loni hospodařila s přebytkem téměř půl miliardy korun

Slavnostního zahájení letošní Sportmanie se zúčastnila i olympijská medailistka ve sportovní střelbě a plzeňská rodačka Kateřina 
Emmons s manželem Matthewem.                                                                                                                                                                                Foto: Zdeněk Vaiz
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Společnost Podané ruce  
věnovala Plzni oxygenerátory
Kyslíkové přístroje pomohou ve Sněžence, Čtyřlístku a Petrklíči

Senioři opět 
mohou tančit
Po delší odmlce se všichni tancechtiví 
senioři v pátek 4. září opět vypravili  
na parket Malého sálu Měšťanské be-
sedy. V rámci tradičního Oldies Gol-
dies večera, pořádaného Odborem 
sociálních služeb Magistrátu města 
Plzně, k tanci a poslechu hrálo Duo 
Evergreen Klasik ve složení Jaroslav 
Špelina a Jan Ježek. „Do konce le-
tošního roku mohou dříve narození 
tančit a bavit se ještě 9. října s melo-
diemi v podání dua City Band, které 
tvoří Čestmír Kunz a Roman Audes, 
dále pak 6. listopadu, kdy večer bude 
v režii skupiny EMPATIA, jmenovi-
tě Aleny Drožové a Jana Šilpocha, 
a závěr roku, konkrétně 11. prosinec, 
bude patřit Plzeňskému duu, tedy 
tandemu Václav Auterský a Zdeněk 
Zapletal. Taneční večery začínají  
v 18 hodin,“ pozvala Jarmila Srbko-
vá, projektová manažerka pořádající-
ho odboru.

Plzeň hledá 
ředitele  
či ředitelku 
mateřské 
školy
Město vyhlásilo konkurz na obsa-
zení vedoucího pracovního místa 
– ředitele/ředitelky 24. mateřské 
školy ve Schwarzově ulici č. 4. 
Termín podání přihlášek do kon-
kurzního řízení je do 25. září letoš-
ního roku do 13 hodin na adresu 
Magistrát města Plzně, Odbor 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. 
Předpokládaný nástup do funkce 
je od 1. ledna příštího roku. Zá-
jemci najdou podrobné informace 
na webu města www.plzen.eu, 
přesněji na adrese https://www.
plzen.eu/urad/elektronicka-u-
redni-deska/vlastni/.

Dobrovolníci 
mohou získat 
Křesadlo
Dobrovolnická Regionální Agentu-
ra DoRA v letošním roce pořádá již  
XV. ročník oceňování dobrovolnické 
činnosti v Plzeňském kraji Křesadlo 
2020. 

Veřejnost může nominovat svého 
dobrovolníka do letošního 30. září.  
Podstatné je, aby navrhovaný dob-
rovolník působil v Plzeňském kraji. 
Součástí návrhu je popis činnosti 
dobrovolníka a zdůvodnění toho, 
proč by měl být oceněn. 

„Navržen může být každý, kdo 
dobrovolně působí nebo působil 
v jakékoliv oblasti činnosti, kde po-
máhá lidem či širšímu okolí. Má jít 
o činnost dlouhodobou a prospěšnou 
širšímu okolí, obci, veřejnosti, po-
třebným,“ říká předsedkyně Dobro-
volnické Regionální Agentury DoRA 
Romana Štěpáníková. 

Nominace je možné zaslat na adre- 
su Brněnská 14, 323 00 Plzeň nebo na 
e-mail info@doraplzen.cz či nomi- 
novat on-line. Další informace na 
www.doraplzen.cz, kde je i nomi-
nační list. Slavnostní předání cen se 
uskuteční 5. listopadu v plzeňském 
DEPO2015.

Společnost Podané ruce, o. p. s., věnova-
la městu Plzeň tři oxygenerátory (kon-
centrátory kyslíku), tedy přístroje, které 
nemocným dodávají přídavný kyslík. 
Na rozdíl od dýchacích přístrojů nejsou 
určeny k podpoře životních funkcí nebo 
udržování života, ale podpora dýchání je-
jich prostřednictvím nemocným znatel-
ně uleví. Bude je využívat Městský ústav 
sociálních služeb města Plzně. 

Městský ústav sociálních služeb má přes 
450 lůžek a pro téměř dvě tisícovky lidí 
zajišťuje další pečovatelské služby. Oxyge-
nerátory jsou pro klienty ústavu sociálních 
služeb důležitou pomůckou, neboť pomo-
hou v situacích, kdy má pacient z jakého-
koliv důvodu problémy s dýcháním. Oxyge-
nerátor generuje ze vzduchu až 85 procent 
kyslíku, zatímco při běžném dýchání se ho 
získává pouhých 21 procent. Po terapeutic-
ké stránce může tedy přístroj sloužit k více 
účelům. 

Společnost Podané ruce se během ko-
ronavirové krize snažila pomáhat, jak to 
jen bylo možné. Soustředila se zejména na 
rizikové skupiny například v domovech 
pro seniory. Zorganizovala veřejnou sbírku 
a za získané prostředky nakupovala roušky, 
plastové brýle, pláště, ochranné štíty, ru-
kavice a další ochranné prostředky včetně 
rychlotestů na covid-19. 

„Ukázalo se, že pro případ nástupu 
druhé vlny epidemie by bylo vhodné také 
opatřit oxygenerátory, které sice nenahradí 

drahé ventilátory, ale jejich použití může 
starším nemocným lidem znatelně ulevit,“ 
uvedl Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti 
Podané ruce. Doplnil, že společnost za-
koupila deset kusů oxygenerátorů, cena za 
jeden byla 26 tisíc korun. Nabídla je darem 
několika subjektům. Jedním z nich bylo 
město Plzeň.

„Jsem rád, že budeme mít tyto přístroje 
v našich zařízeních k dispozici v situa-
cích, které budou jejich použití vyžadovat. 
Umístíme po jednom v domovech Sně-
ženka, Čtyřlístek a Petrklíč,“ řekl Vladimír 
Chuchler, ředitel Městského ústavu sociál-
ních služeb města Plzně. Ústav zaměstnává 
přes 330 pracovníků.

Sbírka, kterou založila Společnost Poda-
né ruce, funguje stále. Dosud se na ní sešlo 
zhruba 2,4 milionu korun. Jsou z ní nyní 
hrazeny nákupy zdravotnického a další-
ho materiálu v rámci přípravy na možnou 
druhou vlnu onemocnění covid-19. Lidé 
mohou přispívat na transparentní účet 
2701786666/2010. (red)

Právní poradna je od září opět v provozu
Po prázdninové přestávce mohou senioři 
a zdravotně postižení občané s trvalým 
pobytem na území města Plzně opět vy-
užít služeb bezplatné právní poradny, 
kterou pro ně zajišťuje magistrátní odbor 
sociálních služeb. Od září je v provozu 
každé úterý od 14 do 16 hodin. Konzul-
tace s právníkem probíhají v sídle odboru 
v Martinská ulici č. 2 v 1. patře. Pro těles-
ně postižené je služba po dohodě zajišťo-
vána v přízemí budovy. Nutností je ob-
jednání předem buď telefonicky na čísle  
378 033 355 nebo e-mailem: kreutzero-
va@plzen.eu. Právní poradna není zamě-
řena na oblast trestněprávní a obchod-
něprávní. „Za dobu fungování poradny 
byla právní konzultace poskytnuta více 
než tisícovce plzeňských občanů, někteří 
z nich využívají službu právníka opako-

vaně a přicházejí s různými případy. Po-
radna má po šesti letech provozování už 
své jméno a zájem o ni je značný. Proto 
jsou jediným problémem ve vztahu k je-
jímu fungování klienti, kteří jsou objed-
naní na konkrétní termín a bez omluvy se 
nedostaví. Dovolíme si proto apelovat na 
zájemce o službu, jejíž kapacita je omeze-
ná, aby se nám ozývali vždy v předstihu, 
pokud nemohou přijít, a neblokovali mís-
to dalším žadatelům, které obratem za-
řadíme,“ upřesňuje Marie Kreutzerová, 
která v rámci uvedeného odboru zajišťuje 
provoz poradny. Mezi nejčastější dotazy, 
s nimiž občané přicházejí do poradny, 
patří dotazy týkající se bydlení (nájemní 
smlouvy), dědictví, odstoupení od smluv, 
sousedských sporů, financí, ale i partner-
ských vztahů. (red)

Téměř dva miliony korun rozdělí 
Plzeň neziskovým organizacím
Na služby a činnosti v sociální oblasti 
dostane v letošním roce od města Plzně 
finanční příspěvek 33 neziskových orga-
nizací. Rozděleno mezi ně bude více než 
1,9 milionu korun.

„Dotační program pod názvem Služ-
by a činnosti v sociální oblasti vyhlašuje 
Odbor sociálních služeb Magistrátu měs-
ta Plzně od loňského roku, kdy došlo ke 
sloučení dřívějších tří dotačních titulů, 
což celý proces zrychlilo a zefektivnilo,“ 
informovala vedoucí odboru sociálních 
služeb Alena Hynková. „Letos jsme obdr-
želi žádosti na podporu 56 projektů,“ do-
dala s tím, že projekty se týkaly například 
dobrovolnictví a aktivního zapojení ob-
čanů města Plzně do komunity, podpory 

klientů z přechodu od pracovní rehabi-
litace na otevřený trh práce, aktivního 
života seniorů, mezigeneračních aktivit, 
podpory organizací sdružující zdravotně 
postižené a chronicky nemocné občany či 
aktivit na podporu integrace cizinců. 

Mezi třemi desítkami podpořených 
subjektů jsou například organizace 
Domov – plzeňská hospicová péče,  
z. ú., která získala 100 tisíc korun, Unie 
ROSKA sdružující lidi s roztroušenou 
sklerózou, jimž město přispěje 55 tisíci 
korunami na rekondiční pobyty, nebo 
Salesiánské středisko mládeže, které 
získá 80 tisíc korun na doučování dětí 
ze sociálně znevýhodněných rodin a řada 
dalších organizací. (red)

Děti cizinců se  
v létě učily česky

Vladimír Chuchler (vlevo) přebírá od Jindřicha Vobořila kyslíkové přístroje, které po-
mohou klientům Městského ústavu sociálních služeb.                    Foto: 2 x Martin Pecuch

Jak správně česky vyslovovat, psát, pro-
cvičovat slovní zásobu i číst se učily děti 
cizinců v Letní intenzivní jazykové škole 
pro děti s odlišným mateřským jazykem. 
Šestý ročník slavnostně zakončilo v pátek  
14. srpna předání osvědčení a dárků. Le-
tošního letního kurzu se zúčastnilo deset 
dětí, které pocházejí například z USA, 
Ukrajiny, Mongolska či Bulharska. Děti 
se díky účasti v letní škole seznámily také 
s českým školním systémem. Kurz byl 
součástí projektu Podpora integrace ci-
zinců na lokální úrovni v roce 2020, jenž 
realizuje Odbor sociálních služeb Magist-
rátu města Plzně a finančně jej podporuje 
Ministerstvo vnitra České republiky. (red) Děti cizinců se v srpnu učily v Plzni česky.                                                                                                                                                                                Foto: Adriana Jarošová
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Léto bylo v Plzni

V meandru řeky Mže v Radčicích vládne 
stavební ruch. V červenci tam začala vý-
stavba druhé etapy takzvaného západního 
okruhu. Buduje se úsek Křimická – Kar-

lovarská. Po dokončení budou propojeny 
čtvrti Bory, Skvrňany, Křimice, Radčice 
a Severní Předměstí, tedy nejrozsáhlejší 
průmyslová zóna města s největšími síd-

lišti na severu Plzně. Uleví se tak dopravě 
v centru města. Stavba této části městského 
okruhu je jednou z největších investičních 
staveb Plzeňského kraje a města Plzně. 

Investováno bude 1,7 miliard korun. Na 
realizaci stavby získal Plzeňský kraj dotaci  
1,54 miliardy korun z Integrovaného regio-
nálního operačního programu. (red) 

Vizualizace plzeňského západního okruhu.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Zdroj: Plzeňský kraj

Ulice Na Rychtě 
v Hradišti 
dostává novou 
podobu
Na nové komunikace, chodníky, 
upravené vjezdy do domů, parkovací 
stání, ale i na upravené autobusové 
zastávky a točnu městské hromadné 
dopravy se mohou těšit obyvatelé uli-
ce Na Rychtě v plzeňském Hradišti. 
Současně je v této ulici také měněn 
vodovod, včetně přípojek a voda 
z okapů bude svedena do kanalizace. 
Oprava ulice, která začala v červenci, 
má být dokončena v lednu příštího 
roku. Rekonstrukce je společnou in-
vestiční akcí města Plzně a VODÁR-
NY Plzeň, a. s. Investice činí 20 mili-
onů korun. Po dobu realizace stavby 
zajíždějí autobusy linky č. 31 pouze do 
dočasné provizorní zastávky u křižo-
vatky ulic Plzeňská cesta a K Starým 
valům. Od 1. září jsou zajištěny mi-
mořádné školní spoje z Hradiště.

Plzeň zahájila stavbu nové retenční ná-
drže Vinice za téměř 130 milionů korun. 
Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu, 
kterou podpoří více než 80 miliony korun 
Evropská unie. Retenční nádrž dokáže 
v budoucnu zadržovat a postupně uvol-
ňovat až 6000 kubíků vody z přívalových 

dešťů. Tím se vyřeší problémy s občasně 
přetěžovanou kanalizační stokou v oblasti 
Vinic a Sylvánu. Vedle budování retenční 
nádrže se také rekonstruuje Roudenský 
kanalizační sběrač za zhruba 80 milionů 
korun. Investorem a zadavatelem zakázky 
je VODÁRNA Plzeň, a. s. (red)

Retenční nádrž na Vinicích 
zadrží až 6000 kubíků vody 

Na začátku léta začala stavba retenční nádrže Vinice.                                     Foto: Martin Pecuch 

Díky 
schodišti 
je cesta 
k Radbuze 
pohodlnější 
Z Mikulášské ulice vedou k řece Radbu-
ze nové schody. Žulové, dvaaosmdesát 
metrů dlouhé schodiště na jižní straně 
Mikulášského hřbitova je opatřeno 
z obou stran zídkami a osazeno veřej-
ným osvětlením. V okolí schodiště byly 
provedeny i parkové úpravy, nechybí 
lavičky ani prolézačky pro děti. Akci 
za 15,2 milionu včetně DPH měla na 
starost Správa veřejného statku měs-
ta Plzně. Stavba je jedním z letošních 
velkých projektů, které se zaměřují na 
úpravy plzeňských parků a rekreačních 
míst tak, aby v nich obyvatelé mohli co 
nejpříjemněji trávit volný čas. V součas-
né době například také probíhá druhá 
etapa obnovy Lochotínského parku. Ta 
má být dokončena v příštím roce. (red)

Nové schodiště v těsné blízkosti Mikulášského hřbitova zkrátí chodcům cestu z Mikulášské 
ulice k řece Radbuze.                                                                                                                        Foto: Martin Pecuch

Radobyčice mají opravenou Dlážděnou ulici
Dlážděná ulice v Radobyčicích získala 
v červenci letošního roku novou podo-
bu. Díky investici za 44 milionů korun 
bez DPH je oblast nyní bezpečnější 
pro chodce i motoristy. Jsou v ní nové 
chodníky i plochy pro pěší. Vybudo-
vána byla i nová okružní křižovatka 
a zastávkové zálivy pro autobusy hro-
madné dopravy. Opraveny byly i chod-
níky v Litické a v ulici K Doudlevcům 
a město nově vybudovalo i chodníky 
podél silnice III/180 32. Investici rea-
lizovalo město Plzeň ve spolupráci se 
Správou a údržbou silnic Plzeňského 
kraje. (red)Dlážděná ulice v Radobyčicích má i nové zastávky pro autobusy.         Foto: Adriana Jarošová 

Na Bořích je nový sběrný dvůr 
Nový sběrný dvůr v areálu na křižovatce 
ulic U Seřadiště a Na Bořích ve druhém 
obvodu postavilo město Plzeň. Takový 
objekt, který usnadní lidem možnost 
zbavit se ekologicky domácího, rozměr-
ného i nebezpečného odpadu, dosud 
v tomto obvodu chyběl. Náklady na 
projekt činily zhruba 42 milionů korun 
s DPH, město na něj obdrželo dotaci ve 
výši 31,2 milionu korun z fondu soudrž-
nosti Evropské unie z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. Je také jedním 
z projektů konceptu Smart City Plzeň, 
jehož cílem je zkvalitňovat život obyvatel 
a návštěvníků krajské metropole. (red)

Západní okruh uleví dopravě v centru
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bohaté na události

Na Bořích je nový sběrný dvůr 

Přijel americký ministr zahraničí 

Plzeň si spolu s americkým ministrem za-
hraničí Mikem Pompeem a jeho českým 
protějškem Tomášem Petříčkem symbolic-
ky připomněla osvobození města americ-
kou armádou. U památníku Díky, Ameri-
ko! položili Mike Pompeo a Tomáš Petříček 
11. srpna věnce a pronesli projev. Pro Plzeň 
byla Pompeova návštěva obrovskou ctí, šlo 
o nejvýznamnějšího zahraničního hosta 
krajské metropole po roce 1990. Návštěvě 
ministrů přihlížely stovky lidí. „Děkuji ob-
čanům Plzně a českému lidu, že postavili 
tento úžasný památník. Jeden z nápisů říká, 

že nikdy nezapomeneme. A skutečně je to 
tak. Touto oslavou udržujeme historii naži-
vu. Před 75 lety naši bojovníci pod vedením 
generála Pattona odřízli nacistické okovy 
ze západního Československa. Já sám jsem 
byl kdysi mladým důstojníkem motostře-
leckého vojska a hlídal jsem železnou opo-
nu, takže jsem viděl zblízka, co znamená 
opravdová tyranie. Dovedu si představit 
tu obrovskou radost z okamžiku, kdy ame-
rické tanky a džípy zaburácely před 75 lety 
městem,“ řekl ve svém proslovu u Díky, 
Ameriko! Mike Pompeo. 

Letos v lednu Plzeň také uskutečnila 
svou dosud největší prezentaci ve Spo-
jených státech amerických. Pětidenní 
cestou do Washingtonu a New Yorku 
delegace zvala na květnové Slavnosti 
svobody, které musely být později kvů-
li koronavirové krizi zrušeny. Zástup-
ci města navázali diplomatické styky 
s velvyslanectvím ČR v USA, a právě 
také s Ministerstvem zahraničních věcí 
USA, propojili své PR s Českým centrem 
CzechTourism v New Yorku a také s am-
basádou ČR ve Washingtonu. (red)

Na velkém snímku se ministr zahraničí 
USA Mike Pompeo zdraví s Plzeňany. Na 
menším horním snímku je zachycen u po-
mníku Díky, Ameriko!, na dolním snímku 
se podepisuje do pamětní knihy v muzeu 
Patton Memorial Pilsen.  

Foto: 3 x Milan Říský

Martina 
Půtová 
pomáhá 
lidem 

Martina Půtová z Plzně má za sebou tra-
gickou životní zkušenost. V roce 2013 
ji útočník polil kyselinou. Chemikálie 
zasáhla její obličej, ruce a nohy. Zároveň 
přišla i o zrak. Bojovala o svůj život, má 
za sebou řadu operací a transplantací. 
Její léčba trvala téměř tři roky. Navzdo-
ry svému osudu se rozhodla pomáhat 
druhým. V roce 2018 založila platfor-
mu Burn Fighters, jež nabízí pomoc 
a podporu lidem po úrazech popálením. 
Zapojila se také do projektu Návštěvy 
potmě, který propojuje nevidomé s osa-
mělými seniory. Za své aktivity obdržela 
Cenu Olgy Havlové 2020. „Burn Figh-
ters jsem založila se Simonou Riedlo-
vou. Když jsem procházela léčbou, ne-
měla jsem si s kým popovídat o tom, co 
se mi stalo s člověkem, který zažil něco 
podobného. Proto jsem se rozhodla, 
že svoje zkušenosti a rady s následnou 
péči po propuštění z nemocnice budu 
sdílet s lidmi, které potká podobné ne-
štěstí,“ vysvětlila Martina Půtová dů-
vod vzniku platformy Burn Fighters  
https://www.burnfighters.com/. (red)

Martina Půtová se svým přítelem při při-
jetí na plzeňské radnici. 

Foto: Adriana Jarošová

Básník 
Josef Hrubý 
má čestný 
hrob
Ostatky básníka, překladatele a výtvar-
níka Josefa Hrubého byly uloženy do 
nově zřízeného čestného hrobu města 
Plzně na Ústředním hřbitově v Plzni 
v části Lesní hřbitov. Podle statutu města 
je čestný hrob ocenění těm, kteří se vý-
znamně zapsali do historie Plzně. „Jsme 
za rodinu velmi rádi, že město Plzeň 
Josefa Hrubého, jehož dílo přesahuje 
za hranice města i celé České republiky, 
o čemž svědčí četné překlady jeho díla, 
takto ocenilo,“ řekl za rodinu umělcův 
vnuk Tomáš T. Kůs. Josef Hrubý se naro-
dil 10. května 1932 v Černěticích na Stra-
konicku. Do Plzně přišel v závěru 50. let 
minulého století. Byl jedním ze zakláda-
jících členů plzeňské umělecké skupiny 
Červen 63. Kvůli angažovanosti při srp-
nových událostech v roce 1968 se jeho 
jméno ocitlo na indexu a následujících 
dvacet let nesměl oficiálně publikovat. Je 
autorem šestnácti sbírek básní a dalších 
více než dvaceti bibliofilských tisků. Bás-
ník byl prvním držitelem Umělecké ceny 
města Plzně za celoživotní dílo. Zemřel 
19. července 2017. (red)

Pamětní deska připomíná 
události 21. srpna 1968 v Plzni

Plzeňská zoo uvítala 
nová mláďata

Přestože plzeňskou zoo poznamenala 
v první polovině letošního roku koro-
navirová šestinedělní uzávěrka i pro-
voz v částečném režimu, života zvířat 
se však tato negativní situace nedo-
tkla. Zahrada se chlubí mnoha nový-
mi přírůstky. Narodila se například 
mláďata lemura rákosového a lemura 
hnědého, nové potomky uvítali i u klo-
kanů rudokrkých, kuandu obecných, 
kočkodanů Brazzových, nyal nížin-
ných nebo zubrů evropských. Nejno-
vějšími letními přírůstky pak bylo trio 

v Plzni dosud nikdy nechovaných ze-
ber bezhřívých a 4. srpna přivedla na 
svět šestiletá samice lva berberského 
Tamika dva potomky – lva a lvici. „Od 
počátku letních prázdnin dosahuje ná-
vštěvnost zoo nadstandardní úrovně, 
zejména sváteční dny přinesly velký 
zájem návštěvníků,“ uvedl mluvčí zoo 
Martin Vobruba. V létě jezdil denně 
z centra Plzně zoo-vláček, v září je vy-
pravován o víkendech a o svátcích.  
I v září se budou šest dní v týdnu konat 
sokolnické ukázky. (red)

Na začátku srpna přivedla lvice Tamika na svět dva potomky.         Foto: Lenka Václavová

Město Plzeň nechalo do dlažby na 
náměstí Republiky osadit bronzovou 
desku připomínající 21. srpen 1968, 
tedy den, kdy Československo obsadi-
la vojska zemí Varšavské smlouvy. Její 
zhotovení a instalace vznikly na zá-
kladě podnětů veřejnosti. Dílo vytvo-
řili v umělecko-modelářském ateliéru 
Matějka. Autorem návrhu je výtvarník 

Vladimír Líbal ve spolupráci s Odbo-
rem prezentace a marketingu Magis-
trátu města Plzně. Právě na plzeňské 
náměstí Republiky vjela 21. srpna 
1968 těžká vojenská technika, scházeli 
se na něm lidé k podpisu petice proti 
okupaci a bylo to místo s největší kon-
centrací protiokupačních letáků a pla-
kátů. (red)

Bronzová deska s motivem stopy tankového pásu osazená do dlažby na náměstí Re-
publiky připomíná vpád vojsk pěti komunistických zemí na území Československa  
21. srpna 1968.                                                                                                               Foto: Martin Pecuch



A protože Alfa pořádá festival Skupova Pl-
zeň, na nějž přijíždějí loutkáři nejen z naší 
republiky, ale i ze zahraničí, tak jsem měl 
možnost seznámit se s mnoha zajímavými 
lidmi i z jiných divadel. Vždy mně přišlo, že 
v Alfě i na její tvorbě je znát tradice loutkář-
ské rodiny Nováků, Josefa Skupy i Jiřího 
Trnky a že odkaz těchto tvůrců je vlastně 
patrný v celé Plzni.
Jsou lidé, kteří se po nějaké době rozhlí-
žejí po jiném angažmá, hledají jiné zku-
šenosti a podněty…

Mně vždy šlo o práci samotnou a lidi, kte-
ří se při ní scházejí. Jsem spíše výtvarníkem 
tradičního typu a zajímají mne ‚exkurze‘ do 
klasického divadla. Právě takové projekty 
Alfa připravovala a připravuje a já na nich 
mohl a mohu dělat. Takové byly například 
inscenace Král Llyr z roku 1989, kterou 
jsem připravoval s již zmíněným Karlem 
Makonjem, či poměrně nedávno, v roce 
2016, uvedená Molièrova hra Lékařem 
proti své vůli. Když k tomu přidám skvělý 
a tvůrčí kolektiv, přístup ke zpracování in-
scenací, bohatost tvorby a zajímavé hosty 
i to, že Alfa dává každému svému členu pro-
stor a umožňuje svým zaměstnanců tvořit 
vlastní klubová představení, tak jsem měl 
v Alfě pro svou tvorbu vždy hodně podnětů.
Co všechno vlastně vaše práce obnáší?

Jsem výtvarník inscenací. U loutkového 
divadla je, nebo možná bývalo, zvykem, že 
výtvarník vytváří scénu, loutky, kostýmy 
i propagační materiály, jako jsou plakáty 
či programy. Prostě všechno, co divák vidí, 
včetně líčení herců. 
Kolik inscenací jste připravil?

No to jsem nikdy nepočítal…
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Rozhovor  Ivan Nesveda patří do Síně slávy  
• Ivan Nesveda se narodil v roce 
1959 v Chebu. Jeho tatínek pracoval 
v tamním divadle, a tak už od dvou 
let hrál dětské role
• Od dětství projevoval výtvarný 
talent. Vystudoval Střední umělec-
koprůmyslovou školu v Praze, obor 
tvarování hraček a drobných deko-
rativních předmětů. Školu zakon-
čil projektem stolního loutkového 
divadla. Po roční praxi v Divadle 
ALFA v Plzni nastoupil na DAMU 
v Praze do ročníku vedeného profe-
sorem Václavem Kábrtem
• Celý svůj profesní život je spjat s Di-
vadlem ALFA v Plzni. Pracoval a hos-
toval například i v divadlech v Praze, 
Ostravě, Liberci, Hradci Králové, 
Karlových Varech, Drážďanech a dal-
ších. Je jedním ze zákládajících členů 
spolku Loutkové divadlo V Boudě
• Inscenace, které připravil pro Diva-
dlo ALFA, získaly mnoho cen doma 
i v zahraničí. Mezi jeho nejúspěšnější 
patří např. inscenace Tři mušketýři, 
Kašpárek a Indiáni, Pohádky ovčí ba-
bičky a mnoho dalších

Ivan Nesveda je mimo jiné výtvarníkem inscenace Tři mušketýři, která měla premiéru už 
v roce 2006. Divadlo ALFA ji má stále na svém programu, nasbíralo za ni mnoho oceně-
ní a často s ní hostuje na zahraničních festivalech.                       Foto: archiv Divadla ALFA

Tak to zkusíme. V Alfě jste 42 let, i kdy-
byste udělal každý rok jednu…

Já dělal většinou dvě představení za 
rok v Alfě a kromě toho jsem spolupraco-
val i s jinými divadly nebo agenturami či 
ochotníky. Určitě jsem tedy pracoval tak na  
...na mnoha představeních a projektech.
A je možné alespoň odhadnout, kolik 
loutek vám prošlo rukama?

Běžné je, že v inscenaci je tak deset 
dvanáct loutek. Ale jsou hry, kde je loutek 
i několik desítek – třeba v inscenaci Ali-
baba a čtyřicet loupežníků, kterou jsem 
dělal pro liberecké Naivní divadlo, jich 
rozhodně bylo alespoň čtyřicet jedna. 
Někdy je loutek v inscenaci i osmdesát, 
i když některé měří jen pár centimetrů. 
Ale statistiky si opravdu nevedu. Když 
jsem začínal, pracoval jsem jako řezbář 
a technolog. To jsem realizoval loutky 
jiných výtvarníků. Když jsem se stal di-

vadelním výtvarníkem, tak loutky, které 
jsem navrhl, realizuje v dílnách už někdo 
jiný. Vždycky si ale na každou loutku ale-
spoň jednou sáhnu, když je maluji, nebo 
dokončuji finální zdobení kostýmu.  
Rozhovor vzniká v Muzeu loutek, co pro 
něj připravujete?

Připravuji novou expozici Divadla 
ALFA, která je umístěna ve druhém patře 
muzea. Má být interaktivní, edukativní 
a zážitková. Snažíme se, aby objekty nebo 
exponáty byly předmětem zkoumání, aby 
si je děti mohly osahat, zjistit, jak jsou těž-
ké, a dokonce si s nimi zkusit i hrát. Ná-
vštěvník by si měl  uvědomit, že ten, kdo 
manipuluje loutkou, není ten, kdo ji sleduje. 
Divadlo vždycky hraje někdo pro někoho, 
a tak je tam jeden exponát, kde si děti mo-
hou zkusit s loutkami zahrát. Proti loutkám 
je umístěno zrcadlo a v něm vidí, jak jejich 
hraní vypadá.

Co vás čeká v nové sezoně?
Připravuji říjnový festival Skupova Pl-

zeň a budu se v Alfě věnovat Studiu Dole. 
Tam v rámci prohlídek našim návštěvní-
kům nabízíme povídání a podívání o di-
vadle. Rok jsme studio testovali a teď bych 
se mu chtěl plně věnovat. Pro Muzeum 
loutek bych rád připravoval pravidelné 
workshopy. (haj)

Publikace 
připomene 
100.  výročí 
Plzeňské 
filharmonie

Plzeňská filharmonie i její po-
sluchači dostanou k nové sezoně 
2020/2021 dárek. Vyjde publikace 
Plzeňská filharmonie – 100. Její 
vydání je dalším střípkem, který 
připomíná 100. výročí vzniku 
tohoto významného hudebního 
tělesa. Plzeňská filharmonie ne-
mohla jubilejní sezonu 2019/2020 
kvůli koronavirové krizi dokončit, 
a tak část narozeninového pro-
gramu přesouvá do nové sezo- 
ny 2020/2021. „Publikace vyjde 
v září. Stručně přibližuje vznik 
symfonického orchestru v Plzni 
a zároveň mapuje 100 let Plzeňské 
filharmonie od založení Symfonic-
kého orchestru Osvětového svazu 
Plzeň v roce 1919 až do součas-
nosti,“ uvádí její autorka Kateřina 
Zvěřinová z Odboru kultury Ma-
gistrátu města Plzně. „Připravili 
jsme ji z materiálů získaných jak 
ze soukromých sbírek Aleny Járo-
vé a Jiřího Nového, tak z Archivu 
města Plzně, Českého rozhlasu Pl-
zeň i Plzeňské filharmonie,“ doda-
la Kateřina Zvěřinová. Publikace 
vychází v edici Významné plzeň-
ské kulturní osobnosti a události, 
kterou založil odbor kultury. V této 
edici již vyšly např. texty o Jiřím 
Trnkovi, Vendelínu Budilovi, Jose-
fu Skupovi, Ladislavu Sutnarovi či 
Miroslavu Horníčkovi nebo Stříp-
ky z plzeňské hudební historie. 
Publikace bude zdarma k dostání 
v informačním centru města Plzně 
na náměstí Republiky. 

Václav Malina 
napsal povídky 
a vystavoval

Plzeňský výtvarník a bývalý ředitel Ga-
lerie města Plzně Václav Malina vysta-
voval o prázdninách v městské galerii. 
Velká bilanční výstava byla uspořádána 
u příležitosti jeho letošních sedmdesá-
tin. K výstavě s názvem Václav Malina/
Útěky a návraty vyšel i stejnojmenný 
katalog a Galerie města Plzně vydala 
i knihu tří Malinových povídek do-
plněnou reprodukcemi jeho obrazů 
s názvem Odchody a návraty. Kniha 
povídek vyšla v galerijní edici Imago et 
Verbum jako její 21. svazek.

V 50. letech minulého století vedl  
filharmonii dirigent František 
Stupka.     Foto: Archiv ČRo Plzeň

Pokračování ze strany 1.

Plzeň už zná ty, kdo získají 
její uměleckou cenu
Město Plzeň od roku 2013 oceňuje za 
mimořádné počiny své umělce. Návrhy 
může podávat odborná i laická veřej-
nost. Odborná porota navrhuje nomi-
nace, které schvalují zastupitelé města. 
Umělecká cena města Plzně bude uděle-
na 16. září v Měšťanské besedě. 

Cenu za mimořádný umělecký počin pro 
umělce do 30 let získá fotografka a vý-
tvarnice Markéta Tichá za kurátorství 
výstavy Post-Generation. Tato kolektivní 
výstava nejmladší výtvarné generace byla 
součástí projektu Zúročení 2019, kterým 
si Plzeň loni připomněla 30. výročí same-
tové revoluce. Podle poroty Markéta Tichá 

jako kurátorka osobitým a přesvědčivým 
způsobem vyzvala, uspořádala a v budově 
bývalého Krajského výboru Komunistic-
ké strany Československa na Americké  
42 prezentovala více než dvacet mladých 
výtvarníků.

Cena za mimořádný umělecký počin 
pro umělce nad 30 let patří pěvkyni Soně 
Hanzlíčkové Borkové za roli Elisabeth 
ve stejnojmenném muzikálu Divadla  
J. K. Tyla, který měl premiéru 30. listopa-
du 2019 na Nové scéně. Podle poroty je 
vystoupení pěvkyně spojením krásného, 
kultivovaného zpěvu s úžasnou barvou 
hlasu, přirozeného herectví a dokonalé-
ho tance. 

Karel Pexidr byl loni u příležitosti svých 90. narozenin přijat vedením města Plzně. 
V září si v Měšťanské besedě převezme Uměleckou cenu města Plzně. Je významným 
mecenášem. Jeho nadace podporuje především komponisty a interprety hudby. 

Foto: Martin Pecuch

Cenu za celoživotní dílo neboli Síň 
slávy převezme divadelní výtvarník Ivan 
Nesveda (více v rozhovoru, který začíná 
na str. 1). 

Cena Společnost přátelská umění a kul-
tuře neboli Mecenáš(ka) plzeňské kultury 
bude udělena Hudební nadaci Karla 
Pexidra za dlouhodobou podporu kultur-
ního dění, zejména finanční.  

Cenu za významnou kulturní událost 
loňského roku získá centrum pro kul-
turní a sociální projekty Johan za již 
zmíněný projekt Zúročení 2019. 

„Těší nás, že jako umělecký počin roku 
2019 byl ohodnocen náš projekt. Byl pro 
nás důležitou událostí k připomenutí 

30. výročí sametové revoluce a významu 
hodnot svobody a demokracie. Projekt 
jsme připravovali sedm měsíců a podílel 
se na něm velký produkční tým čítající 
85 zúčastněných organizátorů, techniků 
a umělců,“ uvedl ředitel Johanu Roman 
Černík. „Během čtyř programových dní 
jsme uspořádali pět repríz tří divadelních 
a tanečních projektů, tři koncerty a pět 
filmových projekcí. Program obsahoval 
také cestovatelské besedy, diskuse a vý-
tvarný workshop. I přes přísná opatření, 
která omezovala maximální počet osob 
přítomných v budově, se na program 
přišlo podívat na 1200 návštěvníků,“ do- 
dal. (red)

Soňa Hanzlíčková Borková jako císařovna Elisabeth ve stejnojmenném muzikálu.  
Za ztvárnění této role si převezme Uměleckou cenu města Plzně.                  Foto: DJKT
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Rozhovor  Paměť národa 
natáčí vzpomínky  
i v plzeňském regionu
Ředitelka plzeňské pobočky Paměti 
národa Markéta Čekanová říká, že na-
sbírané příběhy pak vypráví těm, kdo 
mají zájem. 

Čím se pobočka Paměť národa Plzeň-
ský kraj zabývá?

Tímtéž jako celá Paměť národa, nebo 
chcete-li Post Bellum: natáčíme vzpo-
mínky pamětníků 20. století a jejich 
příběhy vyprávíme dál. Vyprávíme je for-
mou výstav, rozhlasových a televizních 
pořadů, programů pro školy nebo knih. 
Na jaře jsme takto například vydali ko-
miksovou knihu příběhů z konce války.
 Jak zpovídání pamětníků probíhá?

Vlastně podobně jako tenhle náš roz-
hovor. Pamětníka pozveme k nám do 
studia, usadíme ho před kameru a náš 
redaktor si s ním povídá o celém jeho ži-
votě. Pokud pamětník není natáčení na 
kameru ze zdravotních důvodů schopen, 
navštívíme ho doma s diktafonem. Ke 
vzpomínkám vždy ještě skenujeme foto-
grafie a další zajímavé dokumenty, které 
příběh dokreslí.
 Kolik pamětníků je ve vaší databázi 
a kolik hodin nahrávek to je?

To číslo se každý den mění, protože se 
natáčí ve studiu v Praze i v pobočkách. 
Takže bude jen přibližné: natočených 

pamětníků je kolem deseti tisíc a každá 
nahrávka má v průměru dvě až dvě a půl 
hodiny.
Jak si pamětníky vybíráte?

Zajímavé tipy se k nám dostávají růz-
nými kanály. Někdy se nám ozve někdo 
z rodiny, že babička nebo dědeček měli 
zajímavé osudy a že by bylo dobré je za-
znamenat, dokud žijí. Někdy nás kon-
taktuje pamětník sám. Jindy nám dávají 
tipy jejich známí, ošetřovatelky, sousedé, 
bývalí kolegové, starostové obcí nebo 
pracovníci muzeí. Anebo nás zaujme pří-
spěvek v novinách či na sociálních sítích.
Jakou nejstarší vzpomínku máte za-
znamenanou?

Sbírka Paměť národa vzniká už dvacet 
let, takže se podařilo zachytit i pár vzpo-
mínek na události první čtvrtiny 20. sto-
letí, a to nejen v Československu. 
Mapujete už i události 90. let minulého 
století popřípadě přelomu tisíciletí?

Loni jsme si připomněli třicet let od 
listopadu 1989. Při této příležitosti jsme 
natočili řadu pamětníků. Standardně se 
ovšem snažíme natočit především ty nej-
starší ročníky, jejichž vzpomínky mohou 
kdykoli nenávratně zmizet. V současné 
době tedy mají přednost pamětníci naro-
zení před rokem 1950.
Pro Radniční listy připravujete seriál 
s plzeňskými pamětníky. Koho a proč 
do něj zařadíte?

V září připomeneme příběh Richarda 
Smoly, který v létě oslavil 90. narozeniny. 
V říjnu to bude příběh Františka Herge-
ta, který si prošel totálním nasazením za 
druhé světové války. Na listopad chys-
táme příběh s tematikou Akce Kámen, 
která zasáhla i rodinu Hany Moravco-
vé. A v prosinci to budou osudy Karla 
Hrubého, plzeňského rodáka, který žije 
v Basileji a který říká: „U některých lidí je 
zlo součástí jejich charakteru. A je jedno, 
jestli se pak obléknou do hnědé uniformy 
nacistů, nebo mají v kapse rudý průkaz 
komunistů.“ (haj)

Seriál  Richard Smola: Narodil 
jsem se v kapitalistické rodině
Třetího června 1930 se do rodiny maji-
tele plzeňské Ferrotechny Aloise Smoly 
narodil syn Richard. Svět bojoval s vel-
kou hospodářskou krizí, ale horší časy 
měly pro rodinu teprve nastat. Právě po 
únoru 1948 se otec stal pro vládnoucí 
skupinu velkokapitalistou a vykořisťo-
vatelem. Richard sice ještě odmaturo-
val a začal studovat nově zřízenou Vy-
sokou školu strojní a elektrotechnickou 
v Plzni, ale tam už začaly problémy. 

V březnu 1951 šel k odvodu, a protože 
studoval vysokou školu, dostal odklad do 
roku 1953. Vzápětí ale dostal vyrozumění, 
že se odklad ruší, a s tím přišel i povoláva-
cí lístek. Považoval to za omyl a odvolal 
se. Odvolání bylo okamžitě zamítnuto 
a Richard narukoval k Pomocným tech-
nickým praporům na Libavou. 

„Narodil jsem ve špatné rodině – ka-
pitalistické, proto jsem musel jít k PTP,“ 
konstatuje. Po čtrnáctidenním výcviku 
byl přiřazen k lehkým PTP a poslán do 
Přerova stavět letiště. Po dvou letech 
místo domů putoval do ostravských dolů 
a v roce 1954 do Hájnik u Banské Bystri-
ce. Tady ho zastihl začátek května 1954 
a zrušení Pomocných technických pra-
porů.

Mezitím doma otec upadl do léčky na-
stražené StB a byl odsouzen k roku vězení. 

Sotva se dostal na svobodu, přišel 1. čer-
ven 1953 a s ním měnová reforma. Rodina 
Smolova se stala součástí Akce B: 2. čer-
vence jim byla s okamžitou platností zru-
šena nájemní smlouva na byt. Druhý den 
ráno přijely nákladní vozy, aby byli Smo-
lovi odstěhováni do polorozpadlého vlhké-
ho stavení v Božanově u polských hranic. 
Díky otcovým kolegům z práce se ale nako-
nec stěhovali jen do Ptenína u Přeštic. 

Když se Richard vrátil z vojny, chtěl po-
kračovat ve studiu, ale vysoká škola o pé-
tépáka s rodinným kádrovým škraloupem 
nestála. Jedinou možností bylo, aby si 

o složení každé zkoušky požádal rektora 
zvlášť, a nakonec dostal podmínku do-
končit šest zkoušek z třetího ročníku bě-
hem jediného měsíce. Zvládl to. 

Jakožto specialistu na parní turbíny 
ho pak pracovní život zavedl častokrát 
i do zahraničí: v srpnu 1968 byl v Ka-
nadě, v Argentině zažil začátek války 
o Falklandy a revoluce 1989 ho zastihla 
na Kubě.

Dnes je Richard Smola členem Rotary 
clubu, léta vedl plzeňskou pobočku Svazu 
PTP a aktivně se podílel také na zmapová-
ní Akce B. (tač)Richard Smola na historickém snímku. 

Richard Smola byl u příležitosti svých 90. narozenin přijat vedením města na plzeňské 
radnici.                                                                                                                                 Foto: Martin Pecuch

Partnerství slaví výročí
Plzeň se už 30 let přátelí s japonským Takasaki a 10 let se slovenskou Žilinou
Partnerství s Takasaki trvá už třicet let, 
se Žilinou deset. Během září až listopa-
du jsou naplánovány výstavy, workshopy 
i koncerty. Přijedou hosté i umělci z Ja-
ponska i Slovenska.

Partnerství s Takasaki
Japonské město Takasaki a Plzeň spojilo 

pivo. Pivovar společnosti Kirin Beer v Ta-
kasaki měl s pivovarem v Plzni dlouholeté 
technicko-hospodářské styky. Na těchto 
základech bylo dohodnuto partnerství 
obou měst, smlouva byla podepsána 
1. srpna 1990. Spolupráce probíhá na poli 
ekologie či sociální oblasti a zejména pak 
v oblasti kultury. Častá jsou vystoupení sou-
boru Divadla ALFA v Takasaki a loutkové 
semináře, úspěšné bylo turné Divadla  
J. K Tyla nebo vystoupení Velkého dechové-
ho orchestru plzeňské konzervatoře. V Plz-
ni se konají výstavy japonských umělců, 
Dny japonské kultury, vystupoval zde jedi-
nečný soubor japonských bubeníků Yori-
masa Daiko. Zároveň probíhají každoročně 
stáže zaměstnanců z partnerského města 
Takasaki na jednotlivých odborech Magis-

trátu města Plzně a naopak. Významným 
symbolem česko-japonských vztahů se 
stalo vybudování japonské zahrady Showa
-en v areálu Zoologické a botanické zahra-
dy města Plzně, jejímž duchovním otcem 
je předseda Japonské zahradní asociace 
Eishin Harada.

„Kancelář primátora města Plzně ve 
spolupráci s odborem kultury připravila 
na podzim řadu akcí k oslavám 30. výročí 
partnerství s Takasaki,“ uvedla vedoucí 
Odboru kultury Magistrátu města Plz-
ně Květuše Sokolová. První z nich začne  
17. září v Galerii Jiřího Trnky, kde budou do 
11. října představeny kaligrafie nedávno ze-
snulého prezidenta kaligrafické společnosti 
prefektury Gunma Yúsaie Kobayashiho. 
V mázhauzu plzeňské radnice začne 17. září 
výstava, která dokumentuje třicetileté přá- 
telství Plzně a Takasaki. A budou se tam ko-
nat i tři workshopy: 23. září v 16:30 hodin 
tam Petra Vitásková ukáže velkoformátové 
kaligrafie, 1. října ve stejném čase se zá-
jemci mohou naučit oblékat kimono s Ro-
binem Shoenem Heřmanem a 8. října opět 
od 16:30 hodin je v mázhauzu na programu 

ukázka přípravy japonského obřadního 
čaje matcha. Koncert k japonskému part-
nerství připravuje na 19. listopad do Měš-
ťanské besedy Plzeňská filharmonie pod 
vedením japonského dirigenta Chuheie 
Iwasakiho. Zazní hudba Antonína Dvořá-
ka a Gustava Holsta. Jako sólistka vystoupí 
japonská houslistka Mayumi Kanagawa. 

Partnerství se Žilinou
Smlouva o partnerství byla mezi Plz-

ní a Žilinou podepsána 20. září 2010. 

Mezi mnoha uskutečněnými akcemi je 
možné zmínit například pravidelnou 
účast plzeňských hudebních skupin či 
divadelních souborů na tradiční akci 
Den evropské kultury v Žilině. Řada ži-
linských hudebních skupin či předsta-
vitelů tradičních slovenských řemesel 
se naopak zúčastnila programu každo-
ročního Historického víkendu, festivalu 
Česko-slovenské dni v Plzni či tradičních 
plzeňských říjnových oslav vzniku Čes-
koslovenské republiky nebo Mezinárod-
ního folklorního festivalu CIOFF Plzeň. 
Úspěšná je i spolupráce plzeňských a ži-
linských základních škol.

„Letošní 10. výročí partnerství oslaví 
obě města 7. října v 19 hodin společným 
koncertem slovenské zpěvačky, operní 
a muzikálové pěvkyně a také žilinské ro-
dačky Sisy Sklovské a muzikálového sou-
boru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Koncert 
se uskuteční ve Velké autobusové hale 
v areálu DEPO2015 za účasti zástupců 
vedení obou měst,“ uvedla vedoucí od-
dělení protokolu Kanceláře primátora 
města Plzně Jana Švábková. (red)

Zpěvačka Sisa Sklovská vystoupí v Plzni  
7. října.                                  Foto: archiv S. Sklovské

zve na chytrou 
zábavu
Techmania přizpůsobuje svou čin- 
nost trvající koronavirové pandemii. 
Pro veřejnost a školní skupiny má 
v novém školním roce otevřeno od 
čtvrtka do neděle, v ostatní dny pak 
po předchozí dohodě umožní vstup 
velkým uzavřeným skupinám. Více na  
www.techmania.cz. „Návštěvníci se 
mohou těšit třeba na to, že se v budově 
3D Planetária v programu Kolonizace 
Marsu dozvědí o tom, co vše už o něm 
víme a co ještě vědět potřebujeme, aby 
jednou lidé mohli po této rudé planetě 
chodit,“ uvedl ředitel Techmanie Vlas-
timil Volák. V hlavní budově science 
centra se pak například seznámí s ter-
movizí a s tím, jak může pomoci měřit 
přesně a bezkontaktně teplotu u vstu-
pu do škol či nemocnic apod. Pravi-
delně se konají také demonstrace 
přírodních zákonitostí názornou a zá-
bavnou formou. V nabídce zůstávají 
programy pro školní skupiny seřazené 
dle rámcových vzdělávacích programů 
na: https://vzdelavaci-instituce.cz/.
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V roce 1842 se zrodil ten pravý originál. 
Ležák Pilsner Urquell inspiroval více než 
dvě třetiny všech světových piv, dodnes 
označovaných jako pils, pilsner, pilsener. 
Prohlídka pivovaru vám odhalí příběh 
piva, který se zapsal zlatým písmem do 
historie českého národa a světových dě-
jin pivovarnictví. Informace o prohlídko-
vých trasách a nákupu vstupenek najdete 
na webu www.prazdrojvisit.cz.

Kdy byla uvařena první várka plzeň-
ského ležáku?
A/ 6. 9. 1842
B/ 5. 10. 1842
C/ 1. 11. 1842

Odpovědi lze zasílat s označením Soutěží-
me s Plzeňským Prazdrojem v předmětu 
zprávy do 20. září na adresu redakce či na 
e-mail soutez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Zmíněného roku 1979 bylo pojmeno-
váno 18 radčických ulic, přičemž jedna 
zůstala bezejmenná (tehdy travnatá uli-
ce, rovnoběžná s ulicí Košuteckou, vy-
cházející od bývalé obecní kovárny v čp. 
23 vzhůru k ulici K Zámečku). Dnes je 
v Radčicích pojmenováno celkem 22 ulic. 
Jejich názvy vycházejí zejména ze jmen 
obecných či místního pojmenování. 
Hlavní radčická tepna byla nazvána pří-
značně V Radčicích, aby bylo dochováno 
jméno samotné obce. Zbylé ulice byly 
nazvány: Družstevníků, Jarní, Jilmová, 
K Zámečku (podle svého směru k radčic-
kému zámečku), Ke Kovářce, Ke Kyjovu 
(podle zdejšího lesa Dolní Kyjov), Košu-
tecká, Na Hůrkách, Na Jívách, Na Mazi-

nách (podle pozemku, který kdysi vlast-
nil rod Mazinů), Na Zábradlí, Prašná, 
Rolní, Stromková, V Břízkách, V Podlesí 
a Zahrádkářů. 

V roce 1993 dostala další ulice jméno 
podle své polohy pod zdejším, již zmiňo-
vaným, lesem Dolní Kyjov, jmenuje se tedy 
Pod Kyjovem. V roce 2005 byla jiná slepá 
ulice nazvána Na Kopečku. K poslední-
mu pojmenování v Radčicích došlo v roce 
2017. Inspirace pro názvy dvou ulic byla 
čerpána z okolních míst, tj. ulice K Vini-
cím (podle plzeňských Vinic) a ulice Ke 
Kališti (dle místního názvu, jenž označuje 
svažité pole s naplavenou lehkou půdou).

Kateřina Fantová, 
Archiv města Plzně

Z Encyklopedie Plzně: Radčice
Radčice, kdysi samostatná obec, byly 
k Plzni připojeny až v roce 1976. Dnes 
tvoří samostatný městský obvod s pořa-
dovým číslem sedm a 22 ulicemi.

Když byla obec samostatná, byly její ulice 
bezejmenné. K jejich pojmenování došlo 
až krátce po připojení Radčic k Plzni. Roku 
1979 dostaly zdejší ulice své první a pro-
zatím i poslední názvy. Na podnět Obvod-
ního národního výboru Plzeň 3 byla tehdy 
jmenována čtyřčlenná komise, jejímž čle-
nem byl mimo jiné i místní kronikář, která 
navrhla názvy téměř všech tamějších ulic. 
Tato pojmenování byla posléze schválena, 
ale tabulky s vlastními jmény byly na nároží 
ulic upevněny až mnohem později. 

Hraběnka našla pomoc u obrázku. 
Teď v lese Kyjov stojí poutní kaple
V lese Kyjov nedaleko Plzně visel od 
nepaměti na jednom z dubů malý 
obrázek Matky Boží Pomocné. Lidé 
z okolí často se u tohoto obrázku za-
stavovali a prosili o pomoc, zvláště 
o uzdravení.

Jednoho dne u obrázku v modlitbě po-
klekla i Johana Schönbornová, roz. Lob-
kowiczová, aby si vyprosila uzdravení 
svého čtyřletého syna Karla. Když se dítě 
skutečně uzdravilo, dala z vděčnosti vy-
měnit starý obrázek za větší a důstojněj-
ší, který jí daroval roku 1867 její tchán 
hrabě Ervín Schönborn, majitel Malesic-
kého panství. Obraz je prý kopií marián-
ského obrazu z farního kostela ve Městě 
Touškově, který má být údajnou kopií 

slavné Madony Lukáše Cranacha st. Váž-
nost místa v lese Kyjov, který se nachází 
mezi Křimicemi, Radčicemi, Malesicemi 
a Chotíkovem, se tím ještě posílila.

Koncem 19. století tam s rodinou 
i školními dětmi chodíval i řídící učitel 
Jan Nepomuk Kašpar z Křimic. Jeho syn 
Karel zasvětil právě zde svůj život Panně 
Marii a stal se později pražským arcibis-
kupem a kardinálem. I na jeho popud při-
šel Jan Kašpar s myšlenkou, aby se v lese 
vystavěla kaple, která by obraz nejen kry-
la, ale byla i místem, kde by se o slavnos-
tech mohla sloužit mše svatá. Během pěti 
let se mu podařilo sehnat finanční obnos 
523 zlatých. Základní kámen byl položen 
25. července 1894. Hraběcí velkosta-
tek poskytl stavivo a manželka zvonaře 

Pernera z Plzně věnovala zvon, který při 
svěcení dostal jméno Johana. Stavbička 
kaple byla opravdu zvláštní, protože do 
jejího zdiva byl pojat přímo i kmen dubu, 
na němž obrázek visel.

Kaple byla slavnostně posvěcena 16. zá- 
ří 1894 plzeňským vikářem Martinem 
Pachlem. Stala se místem častých poutí 
věřících. Velká slavnost, které se zúčast-
nilo na 3000 poutníků, proběhla v roce 
1934 – ke čtyřicátému výročí posvěcení 
kaple. V blízkosti kaple stojí kříž, který 
navrhl a zhotovil mistr tesařský Josef Sý-
kora z Plzně. Původně byl vysoký 7,5 me-
tru a byl opatřen dřevěným klekátkem. 
Tělo Krista je namalováno na zinkovém 
plechu. Autorkou obrazu podle pamětní-
ho kříže v Limpias ve Španělsku je Kami-

la Kepková, akademická malířka z Plzně. 
Kříž byl posvěcen 15. srpna 1936. 

  Po druhé světové válce význam místa 
upadal a kaple chátrala. Od roku 1991 
se však poutní tradice obnovuje v podo-
bě poutě na svátek Nanebevzetí Panny 
Marie. V prvním desetiletí 21. století 
byla kaple také zapsána do seznamu ne-
movitých kulturních památek a došlo 
k její celkové opravě, byť její interiér již 
není tak honosný jako v dobách největ-
ší slávy. V roce 2009 byla do tympano-
nu nad vchodem do kaple namalována 
kopie obrazu Panny Marie Pomocné. 
Autorem je plzeňský akademický malíř  
Jaroslav Šindelář.

Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

SPRáVNý TIP S ALfoU

SoUTĚŽ S PLZEŇSKýM PRAZDRoJEM

SoUTĚŽ SE ZooLogIcKoU A BoTANIcKoU ZAHRADoU MĚSTA PLZNĚ SoUTĚŽíME S DIVADLEM

Poutní kaple Panny Marie Pomocné se na-
chází v lese Kyjov.           Foto: archiv autorky

Plzeňská zoo má za sebou první pololetí 
roku 2020, poznamenané koronakrizí, 
šestinedělní uzávěrkou i provozem v čás-
tečném režimu, a proto i návštěvnickým 
výpadkem. Od počátku letních prázdnin 
však dosahovala návštěvnost zoo nad-
standardní úrovně. Zoo je během září 
a října pro návštěvníky otevřena denně 
od 8 do 19 hodin. 

Naši čtenáři mohou soutěžit o krás-
nou knihu Záhada na ostrově lemurů, 
plnou pohádek, básniček a krásných ilu-
strací inspirovaných zvířaty z plzeňské 
zoo. Pohádky napsala Kateřina Misíko-
vá, autorem básniček je Martin Vobruba. 
Knihu svými ilustracemi doplnil Franti-

šek Lopour. Záhada na ostrově lemurů 
vyšla loni. 

V současnosti ji nelze získat jinak než 
v prodejně Suvenýry u lemura, přímo 
v areálu zahrady.

Soutěžní otázka zní: Kolik se v plzeň-
ské zoo dosud narodilo nosorožců?
A/ tři
B/ dva
C/ jeden

Odpovědi lze zasílat s označením Soutěží-
me se zoo v předmětu zprávy do 20. září na 
adresu redakce či na e-mail soutez.Rad-
nicnilisty@plzen.eu.

Opera Claudia Monteverdiho Koru-
novace Poppey patří mezi nejstarší 
a nejvýznamnější operní díla. Její 
světová premiéra se odehrála v Be-
nátkách během sezony 1642/1643 
a mnoho odborníků ji považuje za 
nejlepší operu 17. století. Opera 
Korunovace Poppey zavede diváky 
do Říma, kde vládne císař Nero, 
který pro krásnou Poppeu vyžene 
svou ženu Octavii. Krásnou Poppeu 
ztvárňují dvě výjimečné sopranistky – 
Italka Anastasia Terranova a Češka, 
nositelka řady prestižních ocenění 
(na obrázku). Její jméno je odpo-
vědí na soutěžní otázku. Nápovědu 
můžete najít na webových stránkách 
divadla www.djkt.eu. 

Odpovědi lze zasílat s označe-
ním Soutěžíme s DJKT v předmětu 
zprávy do 20. září na adresu redak-
ce či na e-mail soutez.Radnicnilis-
ty@plzen.eu.

Divadlo ALFA 
zve od 14. do 
18. října na 
Skupovu Plzeň 
– soutěžní pře-
hlídku loutkové-
ho a alternativ-
ního divadla. 
Diváci v Plzni 
tak mají jedi-

nečnou šanci zhlédnout to  nejlepší, 
co se na českých profesionálních 
scénách za poslední dva roky urodi-
lo. Chybět nebudou hosté ze Sloven-
ska, a pokud situace dovolí, zavítají 
na Skupovu Plzeň i divadelníci ze 
Španělska, Slovinska nebo Japon-
ska. Vstupenky se začnou prodávat 
1. září prostřednictvím sítě Plzeňská 
vstupenka. 

Soutěžní otázka: Jak se jmenuje 
slavný maskovaný hrdina, titulní 
postava inscenace Tomáše Dvořá-
ka, kterou bude na Skupově Plzni 
hrát domácí Divadlo ALFA? 

Právě o vstupenky na toto před-
stavení se soutěží. Odpovědi lze za-
sílat s označením Správný tip s AL-
FOU v předmětu zprávy do 20. září 
na adresu redakce či na e-mail sou-
tez.Radnicnilisty@plzen.eu.

Snímek z roku 1943 nabízí pohled na radčickou školu.                   Foto: Archiv města Plzně



Připravili 
jsme přehled 
podzimních 
kulturních akcí
Podzimní kulturní nabídka bude 
v krajské metropoli bohatá. Naplá-
novány jsou tradiční podzimní udá-
losti a konají se i původně jarní akce 
odložené kvůli koronavirové krizi. 
Do normálního provozu se vracejí 
divadla, kluby i další organizace se 
svým programem. 

Město Plzeň pravidelně podpo-
ruje kulturní aktivity v rámci svých 
nejrůznějších dotačních programů. 
Řada kulturních aktérů byla též 
podpořena záhy po koronavirové 
krizi v rámci tzv. Protikoronavirové 
dvanáctky. Plzeňané i návštěvníci 
města si tedy nyní opět mohou vy-
bírat z pestré podzimní nabídky kul- 
turních akcí. 

Na první straně naleznete in-
formace o kulturních festivalech. 
Druhá strana je věnovaná dalším 
významným akcím, na třetí straně 
představujeme městské organizace 
s pravidelným kulturním progra-
mem a na čtvrté straně naleznete 
přehled aktivit zejména plzeňských 
neziskových organizací v oblasti 
kultury. Určitě je z čeho vybírat. 

Přehled akcí vznikal s předstihem 
během léta. Aktuální kulturní dění 
se bude samozřejmě odvíjet dle vývo-
je situace v České republice. Změ-
na programu vyhrazena. 

Aktuální informace najdete na 
www.kultura.plzen.eu. 

Redakce Radničních listů

Plzeň bude i na podzim kulturní

Kulturní nabídka bude v Plzni na podzim bohatá. Lidé si mohou užít umění i zábavy v ulicích města i v divadelních a koncertních sálech, klubech a na dalších místech. 
Foto: Libor Sváček, archiv MCU.cz

Pilsen Busking Fest 2020
4. a 5. září 
centrum Plzně
Pouliční hudebníci, kapely, komedianti, 
žongléři, tanečníci a další zástupci růz-
ných uměleckých žánrů z České repub-
liky i zahraničí se představí na začátku 
září v centru Plzně. Hlavní zóna vyroste 
ve Smetanových sadech U Branky. Pro-
gram bude probíhat např. také v ulicích 
Smetanova, Riegrova a v sobotu 5. září 
i u hlavní budovy Západočeského muzea. 
Naplánováno je několik desítek akcí. 
Vstup je zdarma. Lidé se mohou těšit, 
že v ulicích Plzně uslyší hrát např. kape-
ly Rocky Leona či Tabasker. S ohnivou 
show přijede také mexický performer 
Rulas Quetzal.
www.buskingfest.cz

Plzeňský vaRhanní Festival
7. září až 5. října
kostel nanebevzetí Panny Marie, korandův sbor
Festival připravily Biskupství plzeňské a obecně prospěšná společnost Ars Chris-
tiana. Otevře ho v kostele Nanebevzetí Panny Marie 7. září mladá varhanice Mi-
chaela Káčerková a zazní díla Johanna Sebastiana Bacha, Ference Liszta, Otomara 
Kvěcha, Leoše Janáčka a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Dále 21. září na stej-
ném místě vystoupí Jiří Kolář. V Korandově sboru 5. října koncertuje Karel Martí-
nek. Koncerty začínají v 19 hodin. Naplánována je i exkurze u rekonstruovaných 
varhan Korandova sboru, koná se 19. září od 9:30 a 11:00 hodin. O odborný výklad 
se postará pedagog a varhaník Jan Esterle.
www.plzenskyvarhannifestival.cz

Festival kytaRa 2020
6. až 10. září 
stará synagoga
Kytara různých žánrů se každo-
ročně zabydluje v rámci Festivalu 
Kytara v intimním prostoru Staré 
synagogy. Festival Kytara nabídne  
6. září koncert Štěpán Rak 75, na 
nějž si jubilant pozval jako svého 
hosta recitátora Alfreda Strejč-
ka, 7. září zahrají Michal Pavlíček 
a Michal Nejtek, zpěvem je dopro-
vodí Iva Marešová a Milly Honsová, 
9. září vystoupí Vladimír Merta, 
Jan Hrubý a Ondřej Fencl a 10. září 
Lenka Filipová a hosté.
www.synagogaconcerts.cz

MezináRodní Festival divadlo
9. až 16. září 
nová scéna, velké divadlo, Malá scéna, divadlo alfa, Moving station, 
dePo2015, open air u Branky
Už 28. ročník Mezinárodního festivalu DIVADLO proběhne s hvězdnou me-
zinárodní účastí. Svoji tuzemskou premiéru v Plzni zažije francouzský režisér, 
dramatik a ředitel Avignonského festivalu Olivier Py. Z Bratislavy přiveze Slo-
venské národní divadlo autorskou kabaretní inscenaci Jiřího Havelky z herecké-
ho prostředí v době listopadové revoluce. Tuzemský program bude složen z toho 
nejlepšího, co se urodilo na domácích jevištích za uplynulou sezonu. Hlavní 
program doplní sekce Johan uvádí v prostoru Moving Station, venkovní akce, 
výstavy a diskuse.
www.festivaldivadlo.cz

Festival Finále Plzeň
25. až 30. září
Měšťanská beseda (festivalové centrum) a další místa Plzně
Letošní 33. ročník Finále Plzeň, který se měl uskutečnit v termínu od 16. do  
22. dubna, byl přesunut na poslední zářijový týden. Dramaturgická koncepce na-
váže na předešlý plán. Důraz bude kladen na prezentaci filmů a divácky oblíbených 
českých koprodukcí v kombinaci se zajímavým doprovodným programem a Indus-
try programem. Organizátoři chtějí zprostředkovat návštěvníkům co nejkvalitnější 
‚filmový svátek‘ české kinematografie. Na programu budou i besedy s filmovými 
tvůrci a další doprovodné akce.
www.festivalfinale.cz

svět knihy v Plzni
25. a 26. září
dePo2015
Více než sedm desítek vystavujících nakladatelů představí svou publikační 
činnost za první pololetí letošního roku a zároveň uvedou i prezentaci titulů 
chystaných na podzim a především na vánoční trh. Návštěvníci se seznámí i se 
zahraniční literární tvorbou, např. polskou, francouzskou či skandinávskou. 
Velkou pozornost organizátoři věnují německy psané literatuře, kterou Ra-
kousko, Německo a Švýcarsko připravuje pod společnou hlavičkou Das Buch. 
Na programu budou i besedy s autory. Pozván je např. Jan Novák, autor kontro-
verzní biografie Milana Kundery.
www.svetknihy.cz

víkend otevřených ateliéRů
26. a 27. září
Plzeň a široké okolí
Svátek tvořivosti – to je Víkend otevřených ateliérů. Široké veřejnosti se věnují vý-
tvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřou dveře výstavních síní, výtvarné školy 
připraví ukázky prací a workshopy. Na dalších místech se bude tvořit, hrát a pozná-
vat umění z různých stran. Akce je zároveň ideální příležitostí k nákupu originál-
ních dárků přímo od autorů. Letošní novinkou bude ‚výtvarná tramvaj‘, která sve-
ze návštěvníky zdarma a tvořit se bude i v ní. ARTparty proběhne v sobotu 26. září  
v Papírně. Veškeré vstupy jsou zdarma. Mapu několika desítek výtvarných zastávek 
zájemci najdou v infocentrech nebo na webu.
www.otevreneateliery.cz

skuPova Plzeň
14. až 18. října
divadlo alFa (festivalové centrum)
Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň byl 
kvůli koronavirové krizi z letošního června přesunut na říjen. Pořádající Diva-
dlo ALFA se stane centrem soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se na české 
a slovenské loutkové a alternativní scéně urodilo. Na festival se chystá řada 
zahraničních odborníků, protože Skupova Plzeň slouží tradičně jako výkladní 
skříň českého loutkářství. Program nabídne i pozoruhodné inscenace zahranič-
ních souborů z Japonska, Slovinska, Slovenska a Španělska. Chybět nebudou 
doprovodné akce, jako tvůrčí dílny, koncerty či originální výstava Nikdy v klidu! 
kmenového výtvarníka Divadla ALFA Ivana Nesvedy.
www.skupovaplzen.cz

Festival aniMánie
19. až 22. listopadu
Moving station (festivalové centrum)
Festival Animánie přinese program pro děti i dospělé. Návštěvníci se mohou těšit  
na animované filmy, workshopy, přednášky, počítačové hry. Připraven bude i pro-
gram pro pedagogy. Nechybí tradiční mezinárodní soutěžní přehlídka audiovizuální 
tvorby dětí a mládeže do 26 let, kde bude kromě soutěže animovaných filmů nově vy-
hlášena i kategorie počítačových her. V nesoutěžním programu festival uvede známé 
filmové klasiky i artové snímky, které se jen tak nevidí. Samozřejmě, že na návštěvní-
ky čekají i zajímavé výstavy.
www.festival-animanie.cz

MezináRodní FilMový Festival JunioRFest 2020
6. až 11. listopadu
Plzeň (dePo2015, cinestar oc olympia Plzeň), další festivalová města: 
domažlice, dobřany, horšovský týn, Přeštice
Juniorfest je filmový festival pro děti a mládež, který se v Plzni koná pravidelně  
od roku 2008. Jedná se o soutěžní festival, zaměřený nejen na hranou a animova-
nou filmovou tvorbu, ale i na tvorbu dokumentární. Během jednoho týdne festival 
nabídne rozsáhlý filmový, vzdělávací a doprovodný program a současně návštěv-
níkům poskytne mnohé příležitosti k setkání se známými herci a tvůrci. V letošním 
roce organizátoři vedle klasického festivalu nabídnou divákům výběr filmů online 
přes webový portál www.dafilms.cz v termínu od 13. do 22. listopadu.
www.juniorfest.cz
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náPlavka na RadBuze
5. až 19. září
anglické nábřeží
Filmové projekce budou 5. a 12. září. 
Label BiggBoss pořádá na Ná-
plavce na Radbuze 10. září živá 
vystoupení hiphopových umělců. 
Návštěvníci se mohou těšit na in-
terprety Vladimir 518, Orion, Ma-
niak, Mike Trafik a další. Připraven 
bude i doprovodný program. A 19. 
září jsou na programu longboardové 
závody, které si daly za úkol sjedno-
tit a zabavit dosud neobjevenou 
a nestmelenou komunitu jezdců 
z Plzně a okolí.
https://www.depo2015.cz/naplav-
ka-na-radbuze-122/naplavka-na
-radbuze-2020-a3303

Jeden svět Plzeň
7. až 10. října
Moving station, knihovna města 
Plzně
Hlavním tématem 20. ročníku Mezi-
národního festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět je 
motto vystihující jednu z podstat kli-
matické změny ‚až naprší a uschne‘. 
Jeho cílem je nejen upozorňovat na 
problém, kdy krajina v důsledku na-
růstajících teplot a špatného hospo-
daření neudrží vodu, ale také hledat 
jeho řešení. Pozornosti diváků by 
neměl uniknout například zahajova-
cí snímek Město plné smogu, který 
zkoumá dopady člověka na životní 
prostředí a znečištění ovzduší v Číně, 
nebo časosběrný portrét Zazpívej mi 
o dopadu digitálních technologií na 
integritu prastaré duchovní tradice 
buddhismu. Přichystány jsou také 
pofilmové debaty, projekce ve virtu-
ální realitě, SWAP oblečení či tema-
tické workshopy.  
www.jedensvet.cz/plzen

Festival na konci léta 
12. září
Proluka v křižíkových sadech
Festival Na konci léta má za cíl zviditel-
nit a podpořit činnost organizací, které 
pomáhají lidem se zdravotním postiže-
ním. Nenásilnou formou ukazuje život 
hendikepovaných. Na pódiu se střídají 
profesionální hudebníci a soubory lidí 
s postižením. Na festival se letos chystá 
i populární kapela Vltava. Připraveny 
budou i zajímavé soutěže. 
www.nakoncileta.cz

Živá Plzeň 
– gaudeaMus igituR
23. září
náměstí Republiky
Nový kulturní projekt Živá Plzeň při-
chází po srpnovém Festivalu Na ulici  
se zářijovým programem Gaudeamus 
igitur. Tradiční oslava zahájení akade-
mického roku se koná ve spolupráci  
s vysokoškolskými kluby, nabídne mix  
kulturních představení a zábavy. Je  
určena nejen studentům. 
http://www.gaudeamus-igitur.cz/

ŽongloBalizace: 
ciRkus Pod kůŽí
29. září až 4. října
Mlýnská strouha, cirkulárium 
(zahradní ulice), Moving station
Festival slaví 10 let své existence.  
Zastřešujícím tématem festivalu 
je ‚cirkus pod kůží‘, který pracuje 
s motivem doteku, fyzického kon-
taktu a sdílení společné tvorby. Bo-
hatý program pro rodiny s dětmi, 
mládež i dospělé nabídne worksho-
py i vystoupení hvězd českého nové-
ho cirkusu, např. Filipa Zahradnic-
kého či Bratří v tricku nebo Losers 
cirque company.
www.zonglobalizace.cz

Plzeňský liteRáRní Festival
říjen a listopad 
různá místa Plzně
Středisko západočeských spisovatelů, 
které již třicet let sdružuje literáty s vaz-
bou na region, zve příznivce psaného 
slova na festival. Letošní ročník se zamě-
ří na operní a operetní libreta, nabídne 
autorská čtení (např. z knihy Klapuška 
a neandertálci Jakuba Horáka), výstavu 
ilustrací, přednášky i tradiční vystoupe-
ní Plzeňského dětského sboru. V rámci 
festivalu budou vyhlášeny výsledky jubi-
lejního ročníku soutěže Cena Bohumila  
Polana.  
https://zaspis.webnode.cz/plzensky-
literarni-festival/

hudeBní ceny ŽeBřík
9. října
dePo2015 
Slavnostní vyhlášení výsledků prestiž-
ní hudební ankety Žebřík, kterou po-
řádá magazín iReport, se přesunulo 
z března na říjen. Během šestihodino-
vé hudební show bude předáno 27 cen 

MakeR FaiRe Plzeň
17. a 18. října
dePo2015
Maker Faire je oslavou všech kreativ-
ních lidí - tvůrců, kutilů, bastlířů a vy-
nálezců. Prostor DEPO2015, který 
sám podporuje kreativitu například 
skrze sdílené dílny a workshopy, 
přivítá desítky místních nadšených 
makerů a přes dva tisíce návštěvníků. 
Druhý ročník festivalu nabídne více 
než 40 různých řemeslných i moder-
ních technologických projektů pro 
celé rodiny i odborníky.
pilsen.makerfaire.com

MůJ Život online 
12. října až 14. listopadu 
různá místa Plzně
Multižánrový festival o životě s od-
lišností Můj život s… pořádá spolek 

Plzeňská MuzeJní noc
16. října
Neobvyklý program nabídne Západo-
česká galerie v Plzni, Galerie města 
Plzně a další organizace. Pozvou např.  
na komentované prohlídky výstav, díl-
ny pro děti a vystoupení hudebních 
a divadelních hostů.
www.visitplzen.eu/akce/plzenska-
muzejni-noc/

hoši Jako květ aneB 
den s Pětatřicátníky
17. října
náměstí Republiky a Proluka 
v křižíkových sadech
Akce představí spolkovou činnost 
vojensko-historických jednotek 
v Plzni a seznámí návštěvníky s histo-
rií slavného plzeňského 35. pěšího 
pluku od roku 1683 až po součas-
nost. Na programu bude vojenská 
přehlídka i koncert dobové hud-
by. Lidé si budou moci vyzkoušet 
mnohé z vojenského života našich 
předků. A dokonce i ochutnat vo-
jenské jídlo. V polní kuchyni uvaří 
to, co jedli vojáci v době první svě-
tové války. Akce připomene i bu-
dovu kasáren pětatřicátníků, která 
byla postavena v roce 1820 a zbou-
rána roku 1969.
www.petatricatníci.cz 

Plzeňské oslavy vzniku 
RePuBliky
28. října
Plzeň a okolí
Jako každý rok si krajská metropole při-
pomene výročí vzniku samostatného 
československého státu celodenním pro-
gramem, do kterého se zapojí několik de-
sítek kulturních a sportovních subjektů či 
turistických objektů a také významných 
firem. Prohlídky budov a zajímavých míst 
s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, 
muzeí i galerií, okružní jízdy historickými 
vozy veřejné dopravy, festival pouličního 
jídla, sousedské procházky nebo sportov-
ní aktivity mají společné pojítko, jímž je 
vstup za symbolických 28 korun nebo zdar-
ma. Vzhledem k omezením v souvislosti  
s covid-19 se letos neuskuteční lampionový 
průvod ani závěrečný ohňostroj. 
www.plzen.eu

Plzeňský střevíček 
a Baletgala
7. a 8. listopadu
kd šeříková a velké divadlo
Minifestival klasického baletu má nejprve 
v sobotu 7. října na programu v KD Šeří-
ková mezinárodní soutěž zájmových balet-
ních škol Plzeňský střevíček, která navazuje 
na nejstarší baletní soutěž u nás. V neděli  
8. října se pak uskuteční ve Velkém diva-
dle Baletgala, tedy slavnostní vystoupení 
laureátů a pozvaných hostů. Tuto v Evropě 
jedinou mezinárodní exhibiční přehlídku 
pořádá spolek Balet od roku 2008. Spolek 
podporuje předávání tanečních zkušenos-
tí a věnuje se nejmladší generaci v Baletní 
školičce Střevíček.
www.baletgala.eu

noc divadel
21. listopadu
K oblíbené akci, v níž si návštěvní-
ci mohou užít divadelní zákulisí, 
se připojí Divadlo ALFA i Divadlo  
J. K. Tyla a centrum nového cirkusu 
Cirkulárium. 
www.nocdivadel.cz

nad slunce kRásněJší. 
Plzeňská Madona 
a kRásný sloh
27. listopadu 2020 
až 28. března 2021
západočeská galerie v Plzni, 
výstavní síň Masné krámy
Výstava představí Plzeňskou madonu 
v širokých náboženských a kulturně 
historických souvislostech jako jeden 
z nejranějších příkladů tzv. krásné-
ho slohu. Madona plzeňská, hlavní 
patronka Plzeňské diecéze a ochrán-
kyně města Plzně, byla objednána 
před rokem 1384 přímo pro kostel 
sv. Bartoloměje v Plzni, kde je uctívá-
na na hlavním oltáři dodnes. Kromě 
výjimečné výtvarné kvality je pro ni 
charakteristické, že se záhy po svém 
vzniku stala inspirací pro varianty, 
repliky či devoční kopie vytvářené již  
od počátku 15. století.
www.zpc-galerie.cz

Plzeňské dvoRky
19. září
centrum Plzně
Nadace 700 let města Plzně pozve na 
téměř třicítku dvorků. Akce se koná 
od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma. 
Lákavými adresami budou např. 
Pražská 43, B. Smetany 3, dvorky 
plzeňské radnice či nově oprave-
ný dvorek ve Františkánské ulici 9, 
kde se návštěvníci podívají i do běžně 
nepřístupného prostoru na severní 
straně kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Bude připraven i doprovod-
ný program.
www.plzenskedvorky.cz

dny vědy a techniky
11. a 12. září
náměstí Republiky a kopeckého sady
Jaký by to byl začátek školního roku bez 
Dnů vědy a techniky Západočeské uni-
verzity v Plzni? Malí i velcí návštěvníci 
se mohou těšit, že si vyzkouší práci s ter-
mokamerou, zjistí, jak fungují chytrá 
okna, nebo se seznámí s moderními tech-
nologiemi, které se skrývají pod označe-
ním internet věcí. Na své si přijdou i ti, 
které zajímá archeologie, proměny kraji-
ny či astronomie.
www.dnyvedy.cz.

v devíti kategoriích i speciální ocenění 
Osobnost Žebříku. Na Žebříku zahrají 
Marpo x TroubleGang, Michal Prokop 
& Framus Five, Mňága a Žďorp, John 
Wolfhooker, Anna K, DJ Friky a další. 
Akci moderují Marek Taclík a Iva Pazder- 
ková.
www.anketazebrik.cz

PaNaMo a každým rokem se zabý-
vá vybraným sociálním tématem. 
Cílem je přiblížit ho veřejnosti pro-
střednictvím kultury. Tím letošním 
je život online a také porucha zva-
ná nomofobie, která spočívá v zá-
vislosti na mobilním telefonu nebo 
smartphonu. Program nabídne di-
vadelní představení, film, scénické 
čtení, Čítání lidu, koncert, výstavu 
a nově rezidenční pobyt i deset zá-
žitkových workshopů pro studenty 
s výstupem pro veřejnost. 
www.mujzivots.cz

slavnostní Rozsvícení 
vánočního stRoMu
29. listopadu
náměstí Republiky
Advent v Plzni tradičně zahájí rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí Republiky 
s tematicky laděným programem.
www.plzen.eu

Polské dny v Plzni
1. až 29. září
různá místa Plzně
V nabídce jsou filmy či výstavy i minikurz 
polštiny.
www.instytutpolski.pl/praha/

Petr Jindra s kopií Plzeňské madony, kterou má ve svých sbírkách Západočeská galerie v Plzni. Petr Jindra je spolu s Michaelou  
Ottovou autorem výstavy o Plzeňské madoně, jež bude v Masných krámech k vidění od listopadu.                               Foto: Martin Pecuch
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divadlo J. k. tyla v Plzni
velké divadlo (smetanovy sady), nová a Malá scéna (Palackého náměstí)
Divadlo J. K. Tyla představí ve 156. sezoně stálého českého divadla v Plzni 24 nových inscenací a 2 obno-
vené premiéry úspěšných pohádek, přičemž 7 z těchto titulů mělo být uvedeno na jaře tohoto roku. V září 
tak mohou diváci zhlédnout hned několik zbrusu nových inscenací, mimo jiné Prodanou nevěstu, reprízy 
např. 24. a 26. září, která vzdá hold zdejšímu malebnému kraji a lidovým krojům, či balet Anastázie – po-
slední dcera cara, reprízy např. 18. a 25. září, který na známou hudbu Čajkovského představí příběh in-
spirovaný skutečnými událostmi. Velké divadlo se rozezní působivou hudbou Monteverdiho opery korunovace 
Poppey (na snímku), reprízy např. 23., 27. a 29. září, a činohra rozehraje drama podle známého filmu 
o touze po moci, vládnutí a ovládání – Soumrak bohů, repríza např. 5. září. Muzikálová premiéra My Fair 
Lady byla kvůli koronavirové krizi odložena na podzim, naplánována je na 21. listopadu. 
www.djkt.eu

divadlo alFa
Rokycanská ulice
Tradici slavných plzeňských loutkářů a české umění Divadlo ALFA úspěšně reprezentuje v mnoha zemích 
světa. Na domovské scéně v Plzni hraje pravidelně nejen pro děti a mládež. V nové sezoně chystá čtyři 
premiéry. Jako první uvede v říjnu inscenaci Šimona Olivětína Detektiv Dudek v režii hostujícího Tomá-
še Procházky. V podzimní sezoně nebudou na programu chybět oblíbená sobotní odpolední představení  
pro rodiny s dětmi, ALFA pozve také na několik večerních představení i na zajímavé hostující soubory. 
www.divadloalfa.cz

knihovna Města Plzně
ulice B. smetany (ústřední budova), pobočky v městských obvodech
Knihovna města Plzně je od září přístupna svým čtenářům a návštěvníkům v plném rozsahu, a to včetně 
sobotního provozu v ústřední budově v ulici B. Smetany. Na čtenáře se těší také nově zrekonstruovaná 
knihovna v Černicích. Ve Skvrňanech zahájí opět svou činnost klub pro maminky s malými dětmi Knihá-
ček, který staví na hravém čtení s využitím loutkového divadélka. Skvrňanská knihovna chystá v oblíbe-
ném cyklu i dva nové koncerty mezi knihami. V Polanově síni v hlavní budově v ulici B. Smetany proběhly 
vybrané pořady mimořádně i v létě, podzimní sezona bude zahájena 22. září. Kromě programů obvyklých 
a přesunutých z jarních termínů hodlá překvapit knihovna i novým cyklem. Ve foyer hlavní budovy je 
možné do 21. září navštívit malou výstavu známého plzeňského výtvarníka a všestranného tvůrce pro děti 
Vhrstiho. Na podzim pak knihovna připravuje další výstavy.
www.knihovna.plzen.eu

dePo2015
Presslova ulice
DEPO2015 bude také na podzim žít kulturou i zábavou. V září areál hostí festivaly DIVADLO, Svět 
knihy a Finále. Návštěvníci se mohou také těšit na modelářskou výstavu, výstavu Malý princ od Eliš-
ky Podzimkové i pokračování výstavy srpnového festivalu Wallz – Street art. V říjnu DEPO2015 po-
zve např. na Fotofest (3. října), Běh pro světlušku (6. října), koncert Sisy Sklovské (7. října), Predator run  
(11. října), International Road Movie Festival (14. – 17. října) či Street Food Festival (28. října) a mno-
ho dalšího. V listopadu je v plánu např. bubenická show Yamato – Passion – The Drummers of Japan 
(13. listopadu) či koncert kapely MIG21 (20. listopadu). Lze také vybírat z řady kurzů a workshopů.
www.depo2015.cz

divadlo Pod laMPou
havířská ulice
Divadlo pod lampou je hudební klub se zaměřením na menšinové a okrajové hudební žánry s důrazem  
na vlastní autorskou tvorbu. Své programy pořádá standardně od středy do soboty. V září a říjnu bude na 
programu např. Múza, což je soutěžní přehlídka mladých hudebních skupin s vlastní autorskou tvorbou, 
které dosud nemají vydaný oficiální hudební nosič. Soutěž byla kvůli koronavirové krizi odložena z původní-
ho jarního termínu. Divadlo pod lampou pozve 29. října na koncert skupiny khoiba (na snímku). Muzikanti 
soustředění kolem charismatické Emy Brabcové ve své hudbě spojují elektroniku a melodické kytary, jež 
v kombinaci s downtempovou rytmikou tvoří výjimečnou atmosféru. V listopadu si Divadlo pod lampou při-
pomene 30 let své existence. Čím jiným než koncerty. Například 20. listopadu vystoupí kapela Povodí Ohře, 
která pokřtí svoji novou desku. Narozeninové oslavy vyvrcholí 21. listopadu Dnem otevřených dveří.
www.podlampou.cz 

galeRie Města Plzně
náměstí Republiky
Na podzim se v galerii, jež je zaměřena na současné umění, konají dvě výstavy. V nadzemní části se 
představí tři autoři střední generace – David Hanvald, Marek Meduna a Evžen Šimera. Výstava se 
jmenuje Obraz není zločin! Parafráze až příliš známého výroku modernistického architekta Adolfa 
Loose uvozuje díla malířů, jejichž malba - na první pohled klasická – v sobě nese zřetelné konceptu-
ální přesahy. V podzemním prostoru městské galerie bude představen na výstavě Socha není zločin! 
významný sochař a tvůrce objektů Tomáš Hlavina, vedoucí jednoho z prostorových ateliérů pražské 
Akademie výtvarných umělců. 
www.galerie-plzen.cz

Měšťanská Beseda
kopeckého sady
Od září je kulturní program Měšťanské besedy nabitý ještě víc, než obvykle bývá. Zájemci v něm totiž na-
jdou nejen koncerty a divadla, které se na jaře nemohly konat, ale i spoustu nových akcí. Třeba hned první 
zářijovou neděli (6. září) přijede Michal Nesvadba a přiveze dětem spoustu legrace a barevné samolepicí 
pásky. Rodiče se zase mohou pobavit na domovní schůzi s herci divadla Vosto5 ve hře Společenstvo vlast-
níků (1. října) nebo při výměně manželských párů v režii Antonína Procházky v komedii Klíče na neděli 
(4. října). Hudební perličkou bude koncert Roberta Křesťana s Druhou trávou a mimořádně také s kytarou 
Michala Pavlíčka (12. října). Zpěvák s drsným hlasem a kytarový mág společně zahrají známé bluegrasso-
vé písně i rockovou klasiku.
www.mestanskabeseda.cz

25 let aRtotéky Města Plzně a 30 let unie výtvaRných uMělců Plzeň – Bilance
19. listopadu 2020 až 24. ledna 2021
galerie města Plzně a galerie Jiřího trnky, náměstí Republiky
Město Plzeň ve spolupráci s Galerií města Plzně a Unií výtvarného umění Plzeň připravilo přehlídku sou-
časného výtvarného umění plzeňského regionu. V rámci společné výstavy budou výjimečně propojeny oba 
výstavní prostory Galerie města Plzně a Galerie Jiřího Trnky na náměstí Republiky. Výstava představí vý-
běr z Artotéky města Plzně, což je kolekce uměleckých děl ve vlastnictví města, jež si letos připomene 25 let 
své existence. Zároveň v letošním roce slaví Unie výtvarných umělců Plzeň 30 let od svého založení, a proto 
bude druhá část výstavy s názvem Bilance ukazovat průřez tvorbou významných regionálních výtvarníků.
www.artotekaplzen.cz, www.uvu-plzen.cz

Plzeňská FilhaRMonie
koncerty se nejčastěji konají 
v Měšťanské besedě v kopeckého 
sadech
Plzeňská filharmonie pro novou sezonu 
připravila kromě mnoha regionálních 
a zahraničních koncertů opět čtyři abo-
nentní řady: Diamant, Platina, multi-
žánrový Crossover a dětská Duha. 
A právě pro děti je 20. září připraveno 
v prostorách Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara představení Nama-
luj si hudbu. Návštěvníky překvapí, 
jak blízko k sobě hudební a výtvarné 
umění má. Sezonu orchestr otevře  
24. září v Měšťanské besedě skladba-
mi G. Verdiho, L. van Beethovena  
a P. I. Čajkovského. Na koncertním ve-
čeru s názvem Osud vystoupí jako só-
lista klavírista Ivan Klánský. Ojedinělé 
zážitky slibují i znamenitý albánský 
houslista Tedi Papavrami na koncertu 
Pocta Janu Kubelíkovi 15. října či ja-
ponská houslistka Mayumi kanagawa 
(na snímku) ve Dvořákových koncer-
tech 19. listopadu.
www.plzenskafilharmonie.cz
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Johan – Moving station
koperníkova ulice (Most ivana Magora Jirouse)
Moving Station je alternativní plzeňská scéna pro současné divadlo, tanec a mezioborové umělecké ex-
perimenty, která již od roku 2000 hostí umělce z celého světa. Inspirativní místo v revitalizované kulturní 
památce na nádraží Plzeň – Jižní Předměstí provozuje organizace Johan, centrum pro současné umění 
a vzdělávání. Sezonu 2020/2021 odstartuje Mezinárodním festivalem DIVADLO, pro který připravuje 
vlastní programovou linii Johan uvádí. Na měsíce září až leden nabízí předplatné na představení profesio-
nálů nezávislé scény z České republiky, Slovenska i Norska. Moving Station bude na podzim hostit festiva-
ly Jeden svět, Skupova Plzeň, Můj život s…, Ozvěny EKOFILMu a Animánie. S příběhem Moving Station 
seznámí zářijová venkovní výstava ve Smetanových sadech.  
www.johancentrum.cz 

divadlo dialog
smetanovy sady
Divadlo Dialog připravuje poměrně ostrý start sezony – osm nových inscenací. Už 14. září se usku-
teční první premiéra sezony – Eurípidova Médeia. V režii Jakuba Zindulky se v hlavních rolích před-
staví Olga Ženíšková a Jaroslav Matějka, 19. září uvede soubor Théta lehkou konverzační komedii 
z pera Rudolfa Trinnera o rodinných vztazích a rodinném majetku Zastavte Elen! Hned o den později 
proběhne premiéra Gogolových Bláznových zápisků v podání M. Herejka. V říjnu a listopadu pak bu-
dou následovat premiéry Náměstí svatého Marka souboru ORÁKULUM, Produkt Marka Ravenhilla 
v podání Jakuba Zindulky, Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A. Tomáše Kovandy ze souboru Chlupatej kaktus,  
Ať žije premiér! českého autora Jiřího Růžičky (Propadlo) a jako poslední ruská klasika – Oblomova 
ve zpracování souboru JakoHost pod režijním vedením Gabriely Vaškové.
www.divadlodialog.cz

Jazz Bez hRanic
Plzeň a okolí
Festival začne svou podzimní část 13. září koncertem v Čečovicích u Holýšova. V plzeňském KD JAS na-
bídne od 15. září kurzy swingového tance, 19. září vystoupí v plzeňské kavárně Terasy Zhirawski Memory 
Band. Do konce roku pak má festival na programu ještě patnáct akcí na různých místech Plzně a okolí. Je 
mezi nimi např. slavnostní zahájení výstavy 15 let světového jazzu v Plzni 30. září v Domě hudby, jazzové 
dílny či galakoncert 24. října s názvem Tribute to the Duke ve Velkém divadle v Plzni.
www.jazzbezhranic.com

PěstuJ PRostoR
Plzeň
Pěstuj prostor je uskupení architektů a dalších odborníků, věnujících se popularizaci témat spjatých  
s architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a vizuální kulturou. Dlouhodobě také spolupracují  
s městy a obcemi na kvalitním rozvoji veřejného prostoru. Na první říjnový víkend připravují Den archi-
tektury, zaměřený zejména na zeleno-modrou infrastrukturu města. Jeho součástí budou komentova-
né procházky a prohlídky, přednáška zahraničních hostů, projekce či workshop pro děti. U příležitosti 
150. výročí narození Adolfa Loose spolek organizuje přednáškový cyklus připomínající jeho dílo.
www.pestujprostor.plzne.cz

PaPíRna
zahradní ulice
Papírna nabízí prostor pro koncerty, výstavy, slam poetry, taneční i multižánrové projekty, přednášky i se-
tkávání a hry. Během podzimu bude mít na programu např. Den deskových her (20. září), Erasmus Night 
(1. října), koncert Erik Truffaz Quartet (3. října) či exhibici slam poetry Dr. Filipitche (11. listopadu).
www.papirnaplzen.cz

unie výtvaRných uMělců Plzeň
galerie Jiřího trnky na náměstí Republiky a další místa
Unie připravila řadu zajímavých výstav. V Galerii Jiřího Trnky je ještě do 13. září k vidění výstava 
sochaře Jaroslava Veseláka Pozdní sběr. Od 17. září do 11. října vystavuje Yusai Kobayashi Japon-
skou kaligrafii a od 15. října do 15. listopadu představí svou tvorbu Naďa Škardová a Ivana Vyhna-
lová. Jejich výstava se jmenuje Listy a kniha. Unie připravuje i výstavy ve II. patře plzeňské radnice.  
Na podzim tam bude výstava připomínající 30. výročí založení unie. V Malé galerii v Dominikán- 
ské 12 pokračuje do 29. října cyklus Neznáme se, poznáme se, v němž svá díla představuje Milan  
Ďuriš. Během listopadu a prosince budou v Malé galerii vystaveny drobnosti z tvorby unijních členů.
www.uvu-plzen.cz

záMeček slaví 25 let
2. září až 3. prosince, aRtFest 19. září
suPš a zuš zámeček – ulice Pod vinicemi, ateliéry křimice – zámecké náměstí, další místa Plzně 
Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček slaví čtvrt století své existence. 
Na celý podzim připravuje sérii výstav na několika místech města, workshopy, a dokonce multižánrový 
festival umění a hudby ARTFEST na nádvoří svého sídla na Zámečku, který se spolu s aukcí studentských 
děl koná 19. září. V plánu také je 6. října Den otevřených dveří.
www.zamecek.cz

FilMový kluB Plzeň
kino Beseda, kopeckého sady
Filmový klub Plzeň – věrný tradici, jež započala už před 56 lety – pravidelně promítá v kinosále Měšťanské 
besedy každé úterý, vždy od 17 a 19:30 hodin. Diváky čeká podzim nabitý dramatickými příběhy: úvod-
ního Šarlatána Agnieszky Hollandové vystřídá norský snímek Jít krást koně, gruzínský Dokud se tančí 
či americko-kanadský Maják. Připravena je silná polská série: kromě působivého Corpus Christi budou 
v rámci projektu Polské dny v Plzni mimořádně uvedeny filmy dosud do distribuce nezařazené – Pan T. či 
Ikar. Legenda Mietka Kosze. V listopadu přijde v rámci festivalu Bonjour Plzeň! a ve spolupráci s Alliance 
Française ke slovu plejáda nových francouzských filmů.
www.fkplzen.cz

divadlo Pluto
Masarykova ulice (oc centrum)
Po koronavirové krizi rozjíždí Divadlo Pluto 7. září svou 22. sezonu. Diváci mohou navštívit nejen ko-
medie – Paparazzi, Šílený prachy a Splašené nůžky, ale i muzikály – My Fair Lady a každý má svého 
leona (na snímku). V říjnu zve Pluto na 9. ročník Minifestivalu Česky hezky s bohatým programem 
i zvýhodněným vstupným.  Na 6. prosince připravuje pohádky s mikulášskou nadílkou. 
www.divadlo-pluto.cz

záPadočeské MuzeuM v Plzni
kopeckého sady (hlavní budova)
Západočeské muzeum v Plzni nabízí v hlavní budově i svých plzeňských pobočkách, jimiž jsou Národo-
pisné muzeum Plzeňska, Muzeum loutek a Muzeum církevního umění plzeňské diecéze, stálé expozice 
i zajímavé výstavy. Např. v hlavní budově je až do 3. ledna příštího roku k vidění výstava s názvem Milování 
v přírodě: průvodce intimním životem zvířat, v Národopisném muzeu Plzeňska se do 12. listopadu koná 
výstava o podobách písma Co je psáno, to je dáno. Muzeum během roku pořádá také komentované pro-
hlídky, přednášky i nejrůznější workshopy a další zajímavé akce. I letos se připojí 17. října k Mezinárodní-
mu dni archeologie.
www.zcm.cz

záPadočeská galeRie v Plzni
Pražská ulice
Sbírkový fond čítá v současnosti na 10 tisíc děl od 14. století až po modernu. K výstavním účelům využívá 
Západočeská galerie dva historické objekty v Pražské ulici – Masné krámy a goticko-renesanční dům  
č. p. 13. Také spravuje jeden z Loosových interiérů v Plzni – Semlerovu rezidenci na Klatovské třídě 110. 
Na podzim jsou ve výstavních síních k vidění výstavy Od práce k zábavě. Podoby volného času v umě-
ní XIX. století (do 27. září, síň „13“), PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM (do  
1. listopadu, Masné krámy), BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti (od 16. října 2020 do 7. února 
2021, síň „13“), „NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh (od 27. listopadu 2020 
do 28. března 2021, Masné krámy). Galerie pořádá i komentované prohlídky, workshopy, přednášky 
a hudební i literární pořady.
www.zpc-galerie.cz

studiJní a vědecká knihovna Plzeňského kRaJe
smetanovy sady (hlavní budova)
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje nabízí ve svých prostorech nejen v hlavní budově ve Sme-
tanových sadech, ale i např. v Evropském domě na náměstí Republiky řadu zajímavých výstav, přednášek 
a besed. 
https://svkpk.cz/

Plzeňské hudeBní kluBy
Plzeň
Bohatý podzimní kulturní program si připravily i plzeňské hudební kluby, např. Zach´s Pub, Anděl 
Music Bar, Watt Music Club, Buena Vista Club a další.
www.informuji.cz/kluby/plz/
https://goout.net/cs/plzen/kluby/ 
https://www.facebook.com/zonaplzen/


