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Primátorem Plzně je Martin Baxa
Po učení se mi stýská, ale být primátorem je pro mě velká čest a chci, aby Plzeň byla značkou moderně spravovaného města, říká nový primátor
Plzeňský rodák a třiačtyřicetiletý středoškolský učitel Martin Baxa (ODS) se stal
už podruhé primátorem. Poprvé usedl
do primátorského křesla v roce 2010, od
roku 2014 působil jako první náměstek
primátora pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči a projekt Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015. V letošních
komunálních volbách získal nejvíce hlasů ze všech kandidátů a na základě volby
nově ustaveným zastupitelstvem se nyní
vrací do čela města. „Velmi si toho vážím.
Je to pro mě čest a samozřejmě velká zodpovědnost. Děkuji voličům, že dali důvěru
mně i zastupitelům města. Chci pracovat
pro Plzeňany ze všech sil,“ říká primátor
Martin Baxa.
Po svém prvním zvolení jste řekl, že
vaše první kroky povedou do městského archivu, aby mohly být sepsány nové
dějiny Plzně. Co jste udělal nejdříve po
svém druhém zvolení?

Nové dějiny Plzně od roku 2010, kdy
jsem se byl poprvé podívat v archivu na
vzácné archiválie, opravdu vznikly. A nyní
bylo jedním z mých prvních kroků seznámení se s radostnou zprávou, že je hotov už
jejich třetí díl. Ale hlavně jsem se v prvních
čtrnácti dnech v úřadu soustředil na oblast
školství, protože oblast vzdělávání je pro
mě významnou prioritou, a to od základního až po vysoké školství.
Čím jste se konkrétně zabýval?
Navštívil jsem Waldorfskou základní
školu Dobromysl v Plzni, která vybudovala
a vybavila pro své žáky čtyři nové učebny.
Jsem velkým příznivcem pestrého školství,
tedy soukromého i veřejného. Rodiče,
kteří chtějí pro své děti volit jinou vzdělávací cestu, k tomu mají mít odpovídající
podmínky a mají mít právo volby.
Zavítal jsem i na Základní školu v Plzni – Újezdě, která má pro děti novou družinu a jídelnu. Věřím, že v této moderní
budově se budou cítit dobře a rychleji a pří-

Příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok

Primátor Martin Baxa ve sněmovním sále radnice.
jemněji jim uběhne doba, než si je rodiče
vyzvednou.
Na Gymmnáziu Luďka Pika v Plzni jsem
se zúčastnil vzpomínkové akce a odhalení
pamětní desky paní učitelce chemie a biologie Marii Helmové, která byla zakladatelkou Sluníčkové sbírky ve prospěch Nadace
pro transplantace kostní dřeně a v loňském
roce bohužel zemřela.
Setkal jsem se také s představiteli Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.
Při všech těchto setkáních jsme si povídali o potřebách škol v Plzni. A samozřejmě mám radost, že se podařilo rozšířit
městský technologický park.
Před volbami zaznělo, že chcete Plzeň
posunout ještě více dopředu. Kam a jaké
kroky chystáte?
Mám radost, že se Plzni daří po všech
stránkách velice dobře, jak to potvrzují statistiky kvality života. Pochopitelně ale vnímám, že město má i problémy. Týká se to
zejména oblasti dopravy a bezpečnosti. Ale
jsem přesvědčený, že vážné strukturální
problémy město nemá.
K mým prioritám patří a bude patřit
problematika dopravy včetně parkování,
téma bezpečnosti, vylepšování veřejných
prostranství či bytová výstavba. Zaměřím
se i na další oblasti, jako už na zmíněné
školství nebo přípravu strategických dokumentů pro následující plánovací období
Evropské unie, aby město získalo dostatek
prostředků na další rozvoj. Mým cílem
také je, aby se město posunulo v ekonomic-

ké sféře k nejmodernějším technologickým
oborům, které přinesou Plzni a jejím obyvatelům přidanou hodnotu. Důležitou oblastí, kterou se budu určitě intenzivně zabývat, je problém stále většího sucha. Také
nesmím zapomenout ani na problematiku
stárnutí plzeňské populace a hledání potřebných řešení, jak našim starším spoluobčanům pomoci.
Plzeň je v mnoha ohledech samostatnou značkou světového významu a nejde
zdaleka jen o pivo, strojírenství, kulturu
či sport. Mojí primátorskou ambicí proto
bude, aby se Plzeň stala minimálně v českém prostředí také značkou moderně
spravovaného města, kde se lidem příjemně žije.
Mluvil jste o důležitosti vzdělávání. Nestýská se vám někdy po učení? Kdy naposledy jste stál za katedrou?
Jsem učitelem z celého srdce, učitelství je moje povolání a poslání. Učil jsem
nepřetržitě od roku 1999. Od roku 2004,
kdy jsem vstoupil do politiky, jsem si
nechával alespoň částečný úvazek jako
zeměpisář na gymnáziu na Mikulášském náměstí. V souvislosti se zvolením
poslancem v loňském roce jsem musel
kvůli nedostatku času s učením skončit
a moc se mi stýská. Ale nedávno jsem
se alespoň zúčastnil maturitního plesu
svých bývalých žáků a udělalo mi to velkou radost.
Mnohokrát jste zmínil, že máte rád
vánoční atmosféru, kdy je čas na chvíli se zastavit a potkat s blízkými lidmi.

Foto: Zdeněk Vaiz
Co tedy plánujete na letošní vánoční
svátky?
Klidný advent, který jsem přál lidem
u rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky, mít s největší pravděpodobností nebudu. Povinností je mnoho,
ale všechno si vynahradím na Štědrý den
a v následujících svátcích. Štědrý večer
strávím s manželkou a na vánoční svátky
se chystáme navštívit manželčiny a mé
rodiče.
Co vás čeká ještě před tím, než zasednete s manželkou ke štědrovečernímu
stolu?
Na Štědrý den se chystám na vánoční
setkání na plzeňském biskupství s lidmi
bez domova a sociálně slabými, zajdu
také za městskými policisty. A 23. prosince se těším na to, že budeme nabízet Plzeňanům a návštěvníkům města vánoční
punč, čaj a cukroví. Chceme tak od 14 do
17 hodin zpříjemnit vydávání betlémského světla, vytvořit přívětivé předvánoční
chvíle a podpořit plzeňské skauty, kteří
každoročně z Betléma přivážejí do České
republiky plamínek světla.
Co byste Plzeňankám a Plzeňanům popřál k Vánocům a pro příští rok?
Rád bych popřál všem především hodně zdraví, to je to pro nás v životě nejdůležitější. Dále také hodně štěstí, spokojenosti, abychom měli dostatek času na své
blízké a také hodně úspěchů. Nám všem
pak společně přeji, aby se nám v Plzni,
v našem krásném městě, dobře a bezpečně žilo.
(an)
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Krajská metropole má nové vedení
Zastupitelstvo
města Plzně
(příjmení řazena abecedně)

ANO 2011
Eliška Bartáková, Jindřich Blažek,
Milan Braun, Kamal Farhan,
Petr Fišer, Vlastimil Gola,
Michal Hausner, Lucie Kantorová,
Ivana Mádlová, David Procházka,
Jiří Šrámek, Petr Šustáček
a Roman Zarzycký

ODS
Lumír Aschenbrenner,
Martin Baxa, Lukáš Hegner,
Helena Matoušová,
Zdeněk Mádr, Ilona Mauritzová,
Veronika Jilichová Nová,
Jan Řehula, Pavel Šindelář,
David Šlouf, Jiří Šneberger,
Eva Trůková a Milan Uhlík

Česká pirátská strana
Pavel Bosák, Magdaléna Daňková,
Daniel Kůs, Tomáš Pastirčák,
Jiří Rezek, Pavel Šrámek
a Petr Vileta

TOP 09
Petr Domanický, Miloš Nový,
Petr Suchý a Michal Vozobule

KDU-ČSL
Pavel Boček, Pavel Janouškovec,
Jiří Lodr a Petr Náhlík

ČSSD
Na snímku zleva členové Rady města Plzně Martin Zrzavecký, Vlastimil Gola, Eliška Bartáková, Roman Zarzycký, Martin Baxa, Pavel Šindelář, Lucie Kantorová, David Šlouf
a Michal Vozobule.
Foto: Martin Pecuch
Nové zastupitelstvo na svém ustavujícím
zasedání schválilo devítičlennou Radu
města Plzně ve složení primátor, čtyři náměstci a čtyři radní. Všichni jsou pro své
funkce uvolněni. Zvolen byl také předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Plzně, předsedkyně Výboru pro
zadávání veřejných zakázek Zastupitelstva města Plzně a předseda Finančního
výboru Zastupitelstva města Plzně.
Redakce Radničních listů se zeptala
náměstků a radních, co považují za priority v oblasti, kterou mají na starosti.

Roman Zarzycký
ANO 2011
1. náměstek primátora pro oblast správy a řízení majetkových účastí města
Plzně v obchodních korporacích, sportu a cestovního ruchu
Hlavní prioritou je zajistit pro akcionáře, tedy město Plzeň, základní přehled

Předsedové výborů
Zastupitelstva
města Plzně
Pavel Janouškovec
KDU-ČSL
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Plzně

Helena Matoušová
ODS
předsedkyně Výboru pro zadávání
veřejných zakázek Zastupitelstva
města Plzně

Jindřich Blažek
ANO 2011
předseda Finančního výboru
Zastupitelstva města Plzně

o strategických investicích a projektech
ve firmách s majetkovou účastí města.
Laicky řečeno, chceme vědět, co městské
podniky plánují ve středně- a dlouhodobém období, rozsah aktivit, hlavní potřeby a rozpočtový rámec.
V oblasti podpory sportu a investic do
městských sportovišť je to velmi podobné, to je priorizovat nutné investice pro
efektivní správu a rozvoj sportovních aktivit na území města, podporovat spolky
a kluby, které se starají nejen o výchovu
mladých talentů, ale také úspěšně reprezentují naše město a podporují volnočasové aktivity občanů.

Pavel Šindelář
ODS
náměstek primátora pro oblast technickou
Mou hlavní prioritou pro následující
období je přetvoření prostoru u Hlavního
nádraží Plzeň v moderní dopravní uzel
s návazností na zastavění lokality po bývalém domu kultury Inwest.
Mezi další priority v následujících čtyřech letech patří rozhodně rozšíření kanalizační sítě ve Lhotě, Koterově a Výsluní.
Dále pak budu klást důraz na zkvalitňování veřejného prostoru a zeleně ve městě
Plzni a rozvoj nábřeží plzeňských řek.

Eliška Bartáková
ANO 2011
náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí
V kultuře se zaměřím na 30. výročí sametové revoluce, podporu knihoven a jejich vybavení, pokračování v oblíbených
akcích ve veřejném prostoru, například
Živá ulice, Pilsner Fest, farmářské a řemeslné trhy, Moving Station, Depo2015
či Papírna. V oblasti sociálních věcí na
kofinancování nestátních neziskových
organizací v roce 2019, navýšení kapacit

domovů se zvláštním režimem se záměrem výstavby domova v Chvojkových lomech, zřízení pečovatelského domu pro
seniory na území města Plzně.

Michal Vozobule
TOP 09
náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí
Jednoznačnou prioritou v oblasti dopravy je výstavba silničního okruhu města.
Společně s Plzeňským krajem chceme
dostavět západní okruh. Věnovat se budeme i rezidenčnímu parkování, záchytným
parkovištím nebo rozvoji veřejné, cyklistické a pěší dopravy. V oblasti životního
prostředí musíme reagovat na extrémní
sucha, a to zejména intenzivnějším využitím dešťové vody na území města.

David Šlouf
ODS
radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem
Za své priority si v bytové oblasti kladu
zkvalitňovat bytový a nebytový fond
města Plzně a nadále podporovat dostupné bydlení pro cílové skupiny, jako
jsou senioři, zdravotně postižení a mladé
rodiny.
V ekonomické oblasti pak efektivně
a hospodárně nakládat s majetkem ve
vlastnictví města Plzně, podporovat projekty, které mají pro město Plzeň dlouhodobý význam a snažit se získat v maximální míře dotační prostředky z fondů EU.

Lucie Kantorová
ANO 2011
radní pro oblast školství
S ohledem na prognózu vývoje počtu
žáků v základních školách je nutné výhledově rozšiřovat kapacity některých škol.
Rovněž školní hřiště stojí za pozornost,

u vybraných škol je nutná jejich revitalizace. Další prioritou je pro mě bezpečnost ve školách, proto budeme pokračovat ve školení pedagogů s cílem ochránit
žáky v krizových situacích. V neposlední
řadě se zaměřím na kvalitu a pestrost
stravování ve školních jídelnách.

Vlastimil Gola
ANO 2011
radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání
Projekt Smart City se týká mnoha segmentů života ve městě, kterým může být
přisuzována rozdílná priorita. Smart
City chápu jako ekonomický a manažerský projekt, kdy je nutné provést důkladnou analýzu potřeb města Plzně. Budu
podporovat stávající a plánované projekty, ať už v oblasti centrálního dispečinku,
řízení dopravy s cílem jejího zklidnění
a komfortnějšího parkování nebo i v oblasti bezpečnosti zavedením analýzy v obraze ve stávajícím kamerovém systému
pro lepší vyhledávání pachatelů násilné
trestné činnosti.

Martin Zrzavecký
ČSSD

Eva Herinková, Pavel Kotas
a Martin Zrzavecký

KSČM
František Hlásek,
Monika Magdalena Štefanová
a Václav Štekl

Starostové
městských
obvodů
MO Plzeň 1
Helena Řežábová (ODS)
MO Plzeň 2 – Slovany
Lumír Aschenbrenner (ODS)
MO Plzeň 3
David Procházka (ANO 2011)
MO Plzeň 4
Tomáš Soukup (ANO 2011)
MO Plzeň 5 – Křimice
Vít Mojžíš (Plzeňská aliance
Křimice)
MO Plzeň 6 – Litice
Blanka Kantová (Sdružení
nezávislých kandidátů Litice)

radní pro oblast bezpečnosti
Jedním z hlavních cílů v oblasti bezpečnosti
bude pokračování v posilování role městské policie tak, aby působila především
preventivně, nikoliv jen represivně. V nejbližší době dojde k diskuzi nad ucelenou
strategií města v oblasti bezpečí, a to nejen
ve veřejném prostoru, ale také v ochraně
měkkých cílů. V následujícím roce se zaměříme na bezpečí školáků, proběhnou
bezpečnostní audity na všech našich mateřských a základních školách. Dle výsledků auditu budeme realizovat bezpečnostní
opatření a preventivní programy. I nadále
budeme podporovat projekty Senior akademie či Malý strážník.
(red)

MO Plzeň 7 – Radčice
Rolando Arias
("NAŠE RADČICE"
za KDU-ČSL)
MO Plzeň 8 – Černice
Jana Haisová Círová
(bezpartijní za ČSSD)
MO Plzeň 9 – Malesice
Aleš Tolar (PRO Malesice
a Dolní Vlkýš)
MO Plzeň 10 – Lhota
Zdeňka Hončarová (ODS)
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Drony pomáhají i při požárech
Město moudře vsadilo na nové technologie, říká specialista na drony Ondřej Bouček

Plzeň má povolení
pro druhou etapu
západního okruhu

Telefon u ucha, řeší pracovní problémy, ale
s úsměvem na rtech a v naprostém klidu.
Tak působí 29letý Ondřej Bouček, vedoucí
úseku Drony Správy informačních technologií města Plzně, který se zabývá drony
a jejich rozvojem. „Zrovna teď jsme v jednom kole, protože pomáháme dělat revize
mostů. Za chvíli vyrážíme do Ostravy,“ říká.
První etapa v úseku Domažlická
– Křimická byla dokončena v září
2014.
Foto: archiv
Co budete dělat v Ostravě?
Děláme tam revizi Antošovického
mostu, tak musíme být ráno připraveni
včas. Jezdíme v současnosti po celé České
republice a pomocí dronů kontrolujeme,
zda jsou mostní konstrukce bezpečné
a v pořádku. Respektive naše drony ukazují reviznímu technikovi, kde je jaká
prasklina, skulina a on stav posuzuje. Už
jsme takhle prověřili Lochkovský most
v Praze nebo Žďákovský most přes Vltavu
na Orlické přehradě.
Je takový postup běžný?
Zatím ne. Jsme jediní v republice,
kteří takovou práci dělají. Jen prošlapat
to legislativně, trvalo více než rok a půl.
Troufnu si říci, že jsme průkopníci v tomto oboru v celé České republice.
Pro koho v současnosti pracujete?
Pro Ředitelství silnic a dálnic a Správu
železniční dopravní cesty.

Ondřej Bouček.

Foto: SITmP

Co tedy dron dokáže?
Přenáší detailní obraz jednotlivých
součástí mostní konstrukce a znalci posuzují, zda je všechno, jak má být. Vyvinuli jsme i program, který dokáže změřit
trhliny.
V čem je unikátnost takového postupu?
Hlavně v tom, že jsme schopni dát
znalcům potřebná data rychleji, bezpečněji a levněji než při běžném postupu.
A ten je jaký?
Provoz na mostě se musí omezit nebo
zcela zastavit, výrazně to komplikuje dopravu. To nyní není třeba, dron přinese
detailní data v podstatně kratší době, a to
aniž by se musel omezit provoz.

Cena vody se zvýší
o inflaci
Cena vodného a stočného v Plzni
se od 1. ledna 2019 mírně zvýší.
Zatímco v letošním roce činí vodné
a stočné za metr krychlový 86,14 korun včetně 15 procent DPH, příští
rok to bude 88,38 korun. Cena se tedy zvýší jen o dvě koruny, přesně
o 2,6 procenta, což je míra inflace
vyjádřená přírůstkem poměrného
ročního indexu spotřebitelských cen
k 30. červnu 2018 v porovnání s indexem k 30. červnu 2017.
Průměrná čtyřčlenná rodina spotřebuje ročně zhruba 140 metrů krychlových pitné vody. Pokud bude mít v roce
2019 stejnou spotřebu vody, zvýšení
cen o inflaci se promítne do jejího ročního rozpočtu částkou 313,6 koruny.
Měsíční nárůst vodného a stočného
pro takovou domácnost pak představuje přibližně 26 korun.
(red)

Foto: SITmP

Dron pomáhal hasičům při požáru ubytovny.
Kontrola mostů je ale jenom dílčí část
vaší práce? Čím se ještě zabýváte?
Antikolizním dronem jsme například
dělali za plného provozu stáčírny revize
střech v Plzeňském Prazdroji. Dříve se linka ve stáčírně musela zastavit minimálně
na měsíc, na střechy musel horolezec a ten
přinesl data reviznímu technikovi. Takže
se hodně zabýváme revizemi střech. Dělali jsme pomocí dronu třeba i monitoring
výskytu kůrovce v městských lesích. Dron
přesně lokalizuje napadené stromy, stačí
tedy odstranit jenom je a nikoli zbytečně
vykácet větší množství stromů. Ale máme
i další unikátní a v České republice zatím
neobvyklou spolupráci s Integrovaným záchranným systémem.
Jak tato spolupráce funguje?
Kdykoliv potřebují policisté, hasiči
nebo jiné složky pomoci prozkoumat objekty nebo rizikové lokality, zavolají nás
a my tam vyšleme drony, které poskytnou
přesný obraz toho, jak to v budově nebo
na místě nějakého neštěstí vypadá. Záchranáři se mohou v bezpečí rozhodnout,
jak zasáhnout s co nejmenšími riziky a co
nejúčinněji.
Takže jste pomáhali, i když hořela ubytovna v Plzni na Karlově?
Přesně tak. Dron mapoval, kde hoří,
jak vysoká je tam teplota a řadu dalších
věcí, velitel zásahu sledoval data na monitoru a vydával pokyny zasahujícím hasičům. Mohli tak pracovat ve větším klidu,
s přesnými informacemi a bylo to pro ně

daleko bezpečnější. Byli jsme i u nedávného pádu vrtulníku nebo u sesutí domu
na Petrohradě. Ale naše drony pomáhají
také policii při monitoringu různých akcí,
nedávno například při fotbalovém zápase
Viktorky s Realem Madrid. Dron létá
v okolí stadionu v bezpečné vzdálenosti
a posílá obraz do štábu Policie České republiky, který situaci operativně vyhodnocuje a rozhoduje o případném zásahu.
Děláme ale i řadu dalších činností.

Stroj Flying-Cam Sarah 4.0. Foto: SITmP
Například?
Spolupracujeme se školami. Na Západočeské univerzitě v Plzni vedeme
cerfikátový program v oboru drony. Pořádáme kurzy pro děti, předáváme zkušenosti na konferencích doma i ve světě.
Setkáváme se například s odborníky ze
Švýcarska a předáváme si zkušenosti.
Chtějí, aby dron, který vyvíjejí, byl nasazován mezi složkami IZS i jinde ve světě.
Děláme osvětu našemu oboru a podělíme
se o zkušenosti se všemi, kteří o to mají
zájem. Spolupracujeme také s Belgičany.
Zakoupili jsme od nich špičkový dron,

dvoumetrový vrtulník s laserovým skenerem. Tento model vrtulníku s filmovou
kamerou nikoli se skenerem byl nasazen
i k natáčení filmů o Harrym Potterovi
nebo Jamesu Bondovi. A abych nezapomněl, vyvíjíme také nové aplikace pro
tato zařízení.
Drony mají asi velmi širokou možnost
použití?
To určitě. Náš obor je v současnosti
asi jeden z nejrychleji se rozvíjejících ve
světě a my jsme díky městu, které moudře
vsadilo na moderní technologie, hodně
vpředu. Plzeň se díky tomu dostává do
povědomí světových odborníků a nové
technologie navíc usnadňují život v mnoha věcech. Jen mě trochu mrzí, že si lidé
zatím drony spojují hlavně s tím, že mohou narušovat soukromí a mohou být
nosiči zbraní. Ale je jen na lidech, jak je
dokážou využít. Drony jsou dobrými služebníky a dokážou úžasné věci.
Jak dlouho už se dronům věnujete
a jak jste se k nim dostal?
Vystudoval jsem leteckou školu
a mám tak k této práci blízko. Chtěl
jsem pracovat v Českých aeroliniích,
ale když jsem se tam ucházel o místo,
zrovna propouštěli a nové zaměstnance nenabírali. Na Správě informačních
technologií města Plzně, jsem začal
nejprve pracovat jako externista. Když
jsme zjistili, že potenciál je větší, než
se původně čekalo, začal jsem pracovat
natrvalo.
( an)

Teplárenská je Bezpečný podnik

Josef Potužník, který má v Plzeňské teplárenské na starost bezpečnost práce, přebírá
ocenění Bezpečný podnik z rukou náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jiřího
Vaňáska (vlevo), v pozadí asistuje generální inspektor Státního úřadu inspekce práce
Rudolf Hahn.
Foto: Plzeňská teplárenská
Už popáté obhájila Plzeňská teplárenská titul Bezpečný podnik. Poprvé to bylo
v roce 2003, a aby „podnikoví bezpečáci“
neusnuli na vavřínech, opakuje se obhajo-

ba každé tři roky. Zatím naposledy to bylo
24. října letošního roku v Kaiserštejnském
paláci v Praze. Tento program vyhlásilo
ministerstvo práce a sociálních věcí v roce

1996 a jeho cílem je zvýšit úroveň bezpečnosti práce a povýšit ochranu zdraví zaměstnanců při řízení podniku na úroveň
ekonomických ukazatelů. Přeloženo do
srozumitelné češtiny, to znamená nedbat
v podniku jenom na dosahování dobrých
hospodářských výsledků, což se Plzeňské
teplárenské dlouhodobě daří, ale dosahovat jich bez ohrožování zdraví všech zaměstnanců, což se Plzeňské teplárenské
daří také. Vede to mimo jiné i ke snižování nemocnosti, což zase zpětně pozitivně
ovlivňuje hospodaření společnosti. Plzeňská teplárenská se v úrovni bezpečnosti
práce a ochrany zdraví při jejím vykonávání řadí mezi osm desítek podniků, které
zatím v České republice na titul Bezpečný
podnik dosáhly.
(PR)

Plzeň získala pravomocné stavební
povolení na vybudování druhé etapy městského západního okruhu
v části Křimická – Karlovarská. Je to
zásadní dopravní stavba za zhruba
2,3 miliardy korun bez DPH, která
by měla ulevit dopravě v centru krajské metropole. Stavbu chce město,
které nyní chystá vypsání výběrového řízení na zhotovitele, zahájit v říjnu 2019, hotova má být v roce 2022.
Městský západní okruh je pro
představitele Plzně prioritní dopravní stavbou. Dokončením druhé etapy se totiž propojí Bory, Skvrňany,
Křimice, Radčice a Severní Předměstí. Trasa okruhu tedy dopravně
spojí největší městská sídliště na severu města, v nichž žije 50 tisíc obyvatel, s nejrozsáhlejší průmyslovou
(red)
zónou města Borská pole.

Technologický
park se zvětšil

Zrekonstruované bývalé sídlo Reo
Depony.
Foto: Martin Pecuch
Městský technologický park, sídlící
v areálu DEPO2015 v Plzni a poskytující zázemí firmám zabývajícím se
inovacemi, studentům a začínajícím
podnikatelům, se rozšířil. Jeho součástí se stalo zrekonstruované bývalé sídlo
Reo Depony v Cukrovarské ulici. Město tak může nabídnout další prostory
sloužící pro rozvoj podnikání, o které
je z řad inovativních firem a technicky
zaměřených studentů středních a vysokých škol velký zájem. Rekonstrukce stála město 30 milionů korun bez
DPH. Díky ní vzniklo 600 metrů čtverečních kancelářských ploch, které
obsadí dvě neziskové organizace. Ty se
soustředí na spolupráci se středoškolskými a vysokoškolskými studenty, na
rozvoj jejich technických dovedností
a také podporu v začátcích vlastního
podnikání. Město se snaží dlouhodobě
různými projekty podporovat právě
technické vzdělávání, posilovat zájem
o tyto obory a nabízet atraktivní příležitosti mladým lidem.
(red)

Nové prostory. Foto: Martin Pecuch
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Královna dostala luxusní šroubováky

Letní univerzitu v Temelíně vyhrála štíhlá blondýnka ze Západočeské univerzity v Plzni Eva Berková

Koloběžku přes rameno a úsměv na
rtech. Tak dorazila na naši schůzku třiadvacetiletá blondýnka Eva Berková,
která studuje Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni. Zajímá ji energetika a na Letní univerzitě v Temelíně
se letos stala Královnou letní univerzity.
„Byla to velmi zajímavá akce, která mi
přinesla hodně nových poznatků, přátel,
a třešničkou na dortu bylo moje vítězství
a korunovace. Poznala jsem na vlastní
kůži, jak jaderná elektrárna funguje, a to
je vzhledem k mému studiu hodně cenná
zkušenost,“ říká studentka druhého ročníku navazujícího magisterského oboru
Stavba energetických strojů a zařízení.

Foto 2x: archiv Evy Berkové

Eva Berková v jaderné elektrárně.

Co jste musela pro výhru udělat?
Napsat test, který sestával z otázek
zaměřených na teorii z přednášek a exkurzí v rámci programu letní univerzi-

Běžec Tomáš Jaša
si splnil sen

ty. Dostala jsem nejvíce bodů a stala se
Královnou letní univerzity. V předchozích letech to vždy vyhrávali jen kluci.
Program letní univerzity byl denním
dvanáctihodinovým maratonem. Měli
jsme nejen přednášky a exkurze v areálu jaderné elektrárny, ale i výlety do
krásné přírody kolem ní a společenské
akce. Největším zážitkem byla možnost
navštívit jinak veřejnosti nepřístupná
místa v jaderné elektrárně, jako je například primární okruh. Dozvěděli jsme
se vše důležité o bezpečnosti v jaderné
elektrárně, včetně toho, co, jak a proč

v jaderné elektrárně funguje. Bylo to
moc zajímavé.
Bylo těžké se na letní univerzitu dostat?
Nebylo to úplně jednoduché. Přihlásila jsem se prostřednictvím internetu
podobně jako stovka dalších studentů technických vysokých škol. Museli
jsme všichni absolvovat psychodiagnostiku. Ta zahrnovala mimo jiné test
pozornosti, IQ test a pohovor s psycholožkou. Na základě výsledků bylo
vybráno 35 studentů, účastníků letní
univerzity 2018.

Královny krásy dostávají luxusní pobyty u moře, šperky a šaty. Co jste získala
za výhru vy?
Sadu šroubováků, ale luxusních.
Kolik bylo na letní univerzitě dívek?
Letos poměrně hodně, asi tak třetina
z celkového počtu.
Ale jaderné strojírenství a strojírenství
obecně je zatím přece jen doménou
kluků. Nebo se už situace mění?
Už je nás přece jenom více. Dívky se
obvykle studia bojí, ale ty, které mají rády
matematiku, fyziku a chemii, nemusejí
mít žádný strach. Právě tyto předměty

Indiáni nafotili exkluzivní kalendář

Běžec Tomáš Jaša získal na konci listopadu bronz na Mistrovství České republiky v krosu mužů a žen v Kostelci
u Stříbra. „Místo, kde se v roce 1958
proháněl i legendární Emil Zátopek,
přivítalo kompletní českou atletickou
špičku. Náš Tomáš Jaša, rodák z nedalekých Kladrub, se celý rok upínal právě na tento závod. Přesto před startem
určitě nepatřil mezi hlavní aspiranty
na čelní umístění. Na domácí půdě,
domácí trati s domácím publikem
v zádech a totálně vyčerpaný doběhl do
cíle na fantastickém třetí místě. Velký
sen a největší atletický úspěch tohoto
borce byl rázem na světě,“ říká Michal
Černý z AK Škoda Plzeň. Tomáš Jaša
se tak nejlepším možným způsobem
rozloučil s klubem a skvělou sezonou
v barvách plzeňské škodovky. Pokračovat v kariéře bude ve Stříbře, kde
s atletikou začínal a kam 1. prosince
přestoupil.

Na startu měl klub ještě trojnásobnou medailistku z MČR na tratích
1 500, 3 000 a 5 000 metrů Terezu Hrochovou, která skončila až
na 16. místě. Velkou radost klubu ale
udělalo žactvo, které ovládlo vložený
běh v rámci MČR a obsadilo kompletní medailové pozice.
(red)

Volné bruslení
si mohou malí i velcí
užít také o svátcích
K bruslení lze využít jako už každoročně ledovou plochu na zimním stadionu v Doudlevcích. Informace o termínech volného bruslení je na webu
www. zimnistadionplzen.cz.
(red)

Plzeňští plavci
přivezli osm medailí

Majitel klubu Martin Straka spolu s kapitánem Milanem Gulašem křtí nový kalendář.

Tomáš Jaša na Mistrovství ČR dobíhá
do cíle.
Foto: AK Škoda Plzeň

mě na gymnáziu moc bavily. Studium na
fakultě strojní se dá zvládnout v pohodě.
Doma se vždy smějeme, že já studuji mezi
samými kluky a bratr fakultu ekonomickou mezi samými dívkami.
A asi má studium strojařiny i výhodu, co
se týče nalezení případného partnera?
To určitě, třeba teď jsem ve svém studijním oboru jediná dívka. Já jsem se seznámila se svým partnerem už v prvním
ročníku, je to také strojař. Díky studiu na
fakultě strojní máme již zajištěnou výbornou a dobře placenou práci.
Kam se po ukončení studia chystáte vy?
Už dva a půl roku pracuji jako Trainee-projektant v Doosan Škoda Power a tam
také po ukončení studia nastoupím na
plný úvazek. Dostávám od firmy studijní stipendium, za které jsem jim na rok
po ukončení studia zavázána. Práce
v Doosanu mě baví, takže je to super.
Čemu se tam věnujete?
Pracuji v oddělení Tepelné výpočty
a servis výměníků.
Takže názor, že ženy v technických
oborech nemají co dělat, už dávno neplatí?
Určitě ne. Učitelé i spolužáci jsou velmi vstřícní. Dívky se zbytečně bojí strojařinu studovat, už dávno to není nic neobvyklého. Mně osobně pánský kolektiv
vyhovuje, a to ve studiu i v práci.
A máte při studiu a práci čas i na nějaké
koníčky?
Času je dost, vše lze dobře zvládnout.
Hraji volejbal, stolní tenis, jezdím ráda na
kole, někdy dám posilovnu, ale baví mě
také hra na klavír, na kytaru a moc ráda
zpívám.
(an)

Plzeňská Škodovka letos kromě extraligy bojuje i v prestižní soutěži Champions
Hockey League (CHL). Tam už od začátku
ukázala svou bojovnost, v základní části
nezaváhala a neprohrála ani jedno utkání.
Přitom hned v úvodu čekal Škodovku velmi těžký soupeř. Plzeň ale vítěze loňského
ročníku, finskou Jyväskylä, dokázala porazit, stejně jako všechny soupeře v základní
části i osmifinále.
Díky této soutěži se fanoušci hokeje letos v Plzni dočkali velmi kvalitních
soupeřů, kromě zmíněných Finů to bylo
i švýcarské Lugano, slovenská Banská
Bystrica, italské Bolzano nebo švédská
Skelleftea. Skvělou gólovou smršť pak fanoušci viděli při odvetě s Bolzanem, kde
se čtyřmi góly blýskl kapitán Plzně Milan
Gulaš. „Když se v zápase někomu hodně

daří, hned se zvedne sebevědomí, začne
to tam padat ještě víc. Já osobně jsem se
v posledních zápasech trápil, občas jsem
nějaký gól dal, ale nebylo to úplně ono.
Chyběla mi lehkost. Dnes se to prolomilo a doufám, že takhle budeme jako tým
fungovat i v extralize,“ řekla plzeňská 77
Milan Gulaš po zápase s italským soupeřem. CHL si chválí i další hráč. „Určitě
je to hodně kvalitní soutěž. Ale zároveň
trošku jiný hokej než v extralize. Tam mi
to přijde vyhecovanější, urputnější. Liga
mistrů není tak svázaná. Je to dobrý hokej, ale jiný. Možná je to tím, že ty mančafty se navzájem neznají tak dobře jako
soupeři v domácí soutěži,“ popisuje Ligu
mistrů Petr Kodýtek, který si svou premiéru v extraligovém A-týmu Plzně odbyl
v září 2016 právě v hokejové Lize mistrů.

Foto: Filip Komorous
Indiáni ale makají i mimo led. Úspěšně
funguje projekt Trénuj jako indián, který
je určen pro školy a mezi studenty je velmi
oblíbený. Nick Jones a Conor Allen vyučují studenty angličtinu, ostatní hráči pak
jezdí za studenty na hodiny tělocviku. Své
fanoušky chtějí hokejisté potěšit také před
Vánoci, proto i letos vznikl kalendář s hráči
A-týmu. Tentokrát se fotili přímo na stadionu, a to v netradičních rolích, které jsou
ale pro hokej typické. A tak v exkluzivním
kalendáři pro příští rok stojí brankář Dmitri
Miltchakov v prodejní budce místo v bráně,
Miroslav Indrák u pračky, jak pere dresy,
Václav Nedorost na rolbě při úpravě ledu
a podobně. Kalendář se po svém slavnostním křtu, při kterém byl přítomen i Martin
Straka, setkal s velkým ohlasem nejen u fanoušků.
(red)

Plzeňští plavci, studenti Západočeské univerzity v Plzni Martin Šimáček,
Roman Bischof, David Šebesta, kteří
jsou ze Slávie VŠ Plzeň, a Marek Šálek
z Plaveckého klubu Příbram se minulý
měsíc zúčastnili Mistrovství světa vysokých škol v Barceloně, kde vybojovali
celkem osm medailí. Martin Šimáček
získal zlato na 50 metrů prsa a stříbrnou medaili na 200 metrů kraul. Na
stupních vítězů ho doplnil Roman Bischof, který obsadil bronzovou pozici,
další bronzovou medaili si připsal na
50 metrů motýlek. Individuální medaile si přivezl také Marek Šálek, jenž
získal bronz na 50 metrů kraul a stříbro na 50 metrů znak. Všichni čtyři
následně vybojovali zlatou medaili ve
štafetě na 4×50 metrů kraul a stříbrnou medaili na 4×50 metrů polohový
způsob.
(red)

Zleva plavci Roman Bischof, Marek
Šálek, David Šebesta a Martin Šimáček.
Foto: archiv
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Nový terminál v Šumavské ulici za zhruba 150 milionů korun včetně DPH už slouží veřejnosti. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, prostřednictvím nástroje ITI (Integrované teritoriální investice) plzeňské
metropolitní oblasti (http://iti-plzen.cz/zakladni-informace/iti/). Nový terminál výrazně zkrátil dosavadní vzdálenost mezi přestupem z autobusu na vlak, a to z 3,5 kilometru na několik desítek metrů. V souvislosti se zprovozněním nového autobusového terminálu, který město dokončilo 7. prosince, začaly linky městské hromadné dopravy v Plzni číslo 35 a 57 vozit cestující až k nádraží. Dosud měly konečnou zastávku U Ježíška, tedy na nepříliš
vhodném místě s ohledem na docházkovou vzdálenost k významným cílům v okolí, především pak k hlavnímu nádraží.
Foto: Martin Pecuch

Tisíce lidí přišly na slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky.

Základní škola Plzeň – Újezd, která letos slaví 120. výročí od založení, má novou družinu
s jídelnou – výdejnou v moderní dvoupodlažní přístavbě. Děti i zaměstnanci školy ji využívají od prosince. Nový objekt ve formě dřevěného minimalistického hranolu
ulehčil život žákům i pracovníkům školy, nemusí už docházet do družiny a jídelny do kilometr vzdálené staré budovy. Přístavbu za 17 milionů korun včetně DPH financovalo
město.
Foto: Martin Pecuch

Foto: Miroslav Chaloupka

Rozsáhlá rekonstrukce mostu generála Pattona, zásadní součást extrémně zatížené
hlavní dopravní tepny v centru Plzně, je téměř hotova. Práce na mostě přes řeku Mži,
jehož součástí je i tramvajová trať, začaly loni v březnu a pro řidiče i cestující městskou
hromadnou dopravou znamenaly různě rozsáhlá dopravní omezení. Nyní se stavba
za 167 milionů korun včetně DPH, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České
republiky ve spolupráci se statutárním městem Plzeň, blíží ke konci. Do poloviny roku
2019 už budou probíhat jen práce pod mostem a drobné zásahy v Lochotínské ulici, jež
by neměly výrazně omezovat dopravu.
Foto: Martin Pecuch

Foyer Malé scény Divadla Josefa Kajetána Tyla dostalo nově jméno po Miroslavu
Horníčkovi. Slavnostní akt včetně odhalení
Horníčkovy busty se uskutečnil 10. listopadu 2018, tedy v den jeho nedožitých stých
narozenin. Bronzovou kopii díla sochaře
Vítězslava Eibla obdrželo divadlo od dárce, který si přál zůstat v anonymitě. Plzeň
se k Miroslavu Horníčkovi velice intenzivně
hlásí a jedním z projevů tohoto odkazu je odhalení umělcovy busty.
Foto: DJKT

Nové školní hřiště má 14. základní škola na Doubravce. Nákladem 9,5 milionu korun
s DPH tam vznikl běžecký ovál a sprinterská rovinka. Uvnitř oválu mají děti hřiště na fotbal a atletické sektory, a to skok do výšky, skok do dálky a hod koulí. Další městské investice poputují do 7. základní a mateřské školy na sídlišti Vinice v Brněnské 36. Do
30. září 2019 tam má být vybudována nástavba, která zvětší kapacitu školy. Specializované
učebny (přírodovědná, audiovizuální, informatiky), včetně kabinetu a sociálního zázemí,
vznikaly od března do října 2018 v severním křídle v podkroví v budově 17. základní školy
a mateřské školy v Plzni v Malické ulici. Nové prostory žákům slouží od listopadu. Celý projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Foto: 14. ZŠ
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V Plzni vystoupí operní hvězda
V Měšťanské besedě zazpívá Magdalena Kožená, Ewa Farna i Ondřej Havelka

Ewa Farna.

Foto: Oleg Rostovtsev

Magdalena Kožená.
Světoznámá operní pěvkyně Magdalena
Kožená, herec, režisér a hudebník Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers, Ewa Farna,
to je jen část zvučných jmen, která své umění předvedou v příštím roce v Měšťanské besedě v Plzni. „Nová sezona je v Měšťanské
besedě plná kultury, takže je z čeho vybírat
i dárky na Vánoce,“ říká jednatel společnosti
Měšťanská beseda Plzeň Ivan Jáchim.
Dodává, že pár dní po Novém roce se
na pódiu Měšťanské besedy setkají Bratři
Ebenové s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. „Jedinečné a vzácné spojení
přinese skvělé instrumentální výkony
spolu s neotřelými rýmy, svižným slovníkem a jemnou ironií,“ zve Ivan Jáchim.
Silný a nevšední zážitek přinese
v červnu koncert Magdaleny Kožené

Cenu Ladislava
Sutnara získala
i Helena Krbcová

Česká malířka Helena Krbcová (na
snímku s děkanem Fakulty umění
a designu Západočeské univerzity
v Plzni Josefem Mišterou) a čtyři zahraniční kreativní centra obdržely
Cenu Ladislava Sutnara. Byla udělena
už posedmé a je určena pro výjimečné
české i zahraniční umělecké a pedagogické osobnosti a instituce. Jejím
udělováním navazuje Fakulta umění
a designu Západočeské univerzity
v Plzni na umělecký odkaz plzeňského
rodáka a světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara. Partnerem
Ceny Ladislava Sutnara je město Plzeň. Ocenění má podobu Sutnarova
loga přetvořeného do prostorového
objektu.
(red)

s orchestrem Collegium 1704 pod taktovkou dirigenta Václava Lukse. „Slavná mezzosopranistka provede večerem
italských barokních kantát, nazvaným
Zahrada vzdechů, který je složený z dramatických scén slavných ženských hrdinek i méně známých příběhů oddané
lásky. Hudbu Georga Friedricha Händela doplňují díla jeho benátských a neapolských současníků a plamen italské
hudby se prolíná s vášní nesmrtelných
příběhů,“ uvádí Ivan Jáchim. Vztah Václava Lukse k Plzni se datuje od jeho studií na plzeňské konzervatoři. V plzeňské
katedrále sv. Bartoloměje v roce 2008 se
souborem Collegium 1704 představili
také Janovy pašije Johanna Sebastiana
Bacha.

Mladé publikum určitě přivítá 14. května
zpěvačku Ewu Farnou s koncertem nazvaným Málo se známe tour 2019. Další
lahůdkou programu Měšťanské besedy
bude už 27. března koncert Ondřeje
Havelky & Melody Makers Rhapsodie
v modrém pokoji. Představí dva skladatele s podobnými osudy George Gershwina a Jaroslava Ježka. Koncert nabitý nesmrtelnými evergreeny korunuje
unikátní a swingové provedení slavné
Gershwinovy Rapsodie v modrém v původním aranžmá pro klavír a jazzový
orchestr.
Diváci se mohou těšit i na řadu dalších koncertů, například Jakuba Smolíka, Radky Fišarové či Michala Prokopa.
Přijede i známý hudebník, skladatel, ky-

Foto: archiv

tarista, flétnista, bubeník a zpěvák Petr
Spálený. V Plzni vystoupí se svou kapelou Apollo Band, hostem koncertu bude
Miluška Voborníková. Plavci v Měšťanské besedě oslaví své 55. výročí na scéně. S legendární skupinou přijede Jan
Vančura a přivezou si jako hosta Irenu
Budweiserovou. Připravena je i řada
představení, mezi něž patří například
drama Richard III. s Janem Potměšilem
v titulní roli, Světáci s mnoha známými
muzikálovými herci, celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola, hra Můj
nejlepší kamarád s Alešem Hámou coby
komediálním archetypem hravého lháře,
který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě
bezvýchodných situací a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně
zažil. Chybět nebude brilantní situační
komedie Dokud nás milenky nerozdělí s Veronikou Freimanovou. Hra plná
zvratů a záměn předvádí, kolik milenek
je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství. Herci Simona Stašová,
Kamil Halbich, Veronika Jeníková, Vasil Fridrich a další pobaví v inscenaci
Vězeň na druhé avenue, slavné americké komedii o tom, jaké to je, když se vše
vymkne z rukou. Podrobné informace
o programu jsou na webu Měšťanské
besedy.
(an)

Polanovu cenu obdržel Jan Jelínek
Cenu Bohumila Polana 2017 získal za
básnickou sbírku Vivisekce spisovatel
Jan Jelínek.
Čestné uznání udělila odborná porota spisovatelce Karolině Tetzeli za
knihu Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti. Obě díla vydalo sdružení
Pro libris. Slavnostní ocenění vítězů
osmnáctého ročníku soutěže se konalo
v Obřadní síni plzeňské radnice v listopadu. Za Jana Jelínka převzal cenu
jeho syn Josef Koželuh.
Čtyřčlenná porota ve složení Ivo Harák, Martin Šíp, Jan Sojka a Helena
Šlesingerová vybírala z šesti básnických sbírek a sedmi prozaických knih.
Předsedou poroty byl literární kritik
a básník Ivo Harák. „Kvalita děl byla
srovnatelná s minulými ročníky, témata oceňovaných knih byla velmi různá.
Porota se tentokrát na ocenění pro nejlepší dílo shodla jednomyslně,“ uvedla
ředitelka Knihovny města Plzně Helena
Šlesingerová. Literární Cenu Bohumila Polana uděluje Středisko západočeských spisovatelů každoročně za
významná díla v oblasti poezie a prózy
spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora.
(red)

Nominace
na umělecké ceny
začínají v lednu
Nominace na udělení Umělecké ceny
města Plzně za rok 2018 je možné podávat prostřednictvím Odboru kultury
Magistrátu města Plzně od 1. ledna
do 31. března 2019. Umělecká cena
bude už sedmým rokem udělována za
významnou uměleckou činnost, dílo
nebo kulturní počin, které podstatně
obohatily kulturní dění a rozvoj města a přispěly k posílení jeho dobrého
jména. Může být udělena jednotlivci
(i in memoriam) či kolektivu, fyzické
i právnické osobě. Je vyhlášena v pěti
kategoriích.
Návrhy na udělení ceny mohou
předkládat fyzické i právnické osoby. Každá osoba může podat pouze jeden návrh na ocenění v dané
kategorii. Nominace na cenu musí
být podána písemnou či elektronickou formou. Podávají se osobně do
29. března 2019 do 15 hodin nebo
poštou do 31. března 2019 na adresu
Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.plzen.eu. Jsou
tam také veškeré informace.
(red)

Ples města bude
v duchu Miroslava
Zikmunda
XV. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTA PLZNĚ
pátek 18. ledna 2019
Měsťanská beseda

I

od 20 hodin

Po stopách legendy
100 let Miroslava Zikmunda

Cestovatelskou legendu, plzeňskéhoVelkýrodáka
Miroslava
Zikmunda,
sál
Malý sál
Orchestr Václava Hybše
Hamleti - zážitek nejen z hudby
který
v
únoru
2019
oslaví
100. naTomáš Savka
Dalibor Gondík
Tanečníci z Afriky,
Jakub Wehrenberg
Asie a Jižní Ameriky
Hardy Marzuki
rozeniny,
připomene
15.
reprezenMirek Kejmar
tační
ples města Plzně. Jmenuje se
Večerem provází
Michaela Maurerová
Poa stopách
legendy – 100 let MiroMartin Písařík
slava Zikmunda a koná se 18. lednawww.plzenskavstupenka.cz
2019 od 20 hodin v Měšťanské
besedě. Velký sál roztančí Orchestr
Václava Hybše, ikona československé
populární hudby. Hostem večera bude
Tomáš Savka, sólový zpěvák a muzikálový herec, držitel Ceny Thálie.
Plesem provede moderátorská dvojice
Michaela Maurerová a Martin Písařík,
známá z televizního cestopisného magazínu Bedekr.
V Malém sále vystoupí herecké vokálně-instrumentální kvarteto
Hamleti ve složení Dalibor Gondík,
Jakub Wehrenberg, Hardy Marzuki
a Mirek Kejmar. V originálním podání zahrají skladby známých českých
i zahraničních hudebních skupin
a zaručí tak nezapomenutelný, nejen
hudební zážitek. Vstupenky je možné koupit v předprodeji vstupenek na
náměstí Republiky 41, Plzeň a na webu www.plzenskavstupenka.cz. Doporučený je dress code formal. (red)
pořadatel
partner

Město děkuje
Město Plzeň děkuje všem společnostem, sdružením, spolkům i jednotlivcům, kteří se zapojili do organizace letošních celoročních oslav
vzniku republiky. A poděkování patří také návštěvníkům jednotlivých
akcí, bez nichž by atmosféra postrádala jakýkoliv smysl.
(red)
Karolina Tetzeli a syn Jana Jelínka Jan Koželuh.

Foto: Miroslav Chaloupka

kulturní dění 
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Muzikálovou scénu ovládne Sissi

Budu makat jako šroub, abych milovanému divadlu přinesl užitek, říká šéf muzikálu Lumír Olšovský
Setkat se se šéfem muzikálu plzeňského
Divadla J. K. Tyla Lumírem Olšovským
není vůbec jednoduché. Je totiž neustále
někde na cestách po celé České republice,
na zkouškách nebo schůzkách. „Už mi
určitě nemůžete přijít na jméno. Pokaždé
mi připadá, že všechno zvládnu, ale v poslední době, kdy jsem měl premiéru Pod
Palmovkou, byl jsem pracovně v Budějovicích a měl technickou zkoušku v Příbrami, zájezd do Šumperka a generálky
v Hybernii, jsem o své spolehlivosti začal
pochybovat,“ omlouvá se s úsměvem.
Během několika minut odpoví a zase mizí
někam za prací.
O muzikálové scéně v Plzni se někdy hovoří jako o druhé nejlepší v České republice, hned po Praze. Mohl byste to okomentovat?
Opravdu jste to někde slyšela? Byl to můj
sen, když jsem před dvěma a půl lety nastupoval do funkce. Třeba to byla zatím nadsázka, ale opravdu budu makat jako šroub,
abych svému milovanému divadlu přinesl
ten nejlepší užitek. Dobrá pověst je fajn,
kvalita nabízeného zboží je pro mě priorita.
Jen nezklamat!
Má na tom také podíl vaše spolupráce
s Hudebním divadlem v Karlíně?
Pokud myslíte moje tamní účinkování
od roku 1996 doposud, tak to určitě mělo
silný vliv na pořádné zkušenosti s „vel-

Šéf muzikálu Lumír Olšovský.

Foto: Lenka Hatašová

kým muzikálem“. Pamatuju si velmi dobře, že jako skalní činoherec jsem tam nastupoval do angažmá s mírnou obavou,
jestli se nezaprodávám, ale brzy jsem
zjistil, o jak náročnou a zodpovědnou
práci v té „lehkonohé múze“ jde. Spojení
těch nejtěžších divadelních disciplín není
pro ledaskoho. Tuhle krutou pravdu taky
často opakuji svému souboru.
Divadlo J. K. Tyla s karlínským divadlem
spolupracuje. Plzeňský muzikál Duch
a karlínská opereta Veselá vdova se budou uvádět na obou scénách. Můžete
prozradit, co se rýsuje v budoucnosti?
Mým úkolem bylo vytvořit inscenaci
muzikálu Duch, která se po poměrně
krátkém čase přestěhuje do karlínské divadelní budovy. Na jak dlouho to bude,
se uvidí podle tamní úspěšnosti. Neváhejte tedy s návštěvou představení tady
v Plzni, stojí za to. Veselá vdova je v gesci
operního souboru a bude střídat působiště mnohem častěji, naše kooperace
je opravdu široká a bude jistě plodná.
O příštích projektech zatím nevím, ale
plánů je vždycky celá řada.
Nač se mohou diváci těšit v příští sezoně?
Na všechno. Rád tvrdím, přijďte na
muzikál do Plzně, kdykoli na cokoli, neuděláte chybu. Pokud chcete na horké
novinky, máme prosincovou premiéru
muzikálu Andrewa Lloyda Webbera Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť,

Svátky si lidé mohou užít také v divadle nebo na výstavě
Opery Jakub Jan Ryba, Orfeo a Nabucco
potěší diváky o vánočních svátcích, Divadlo
J. K. Tyla uvede také slavnou Shakespearovu
komedii Zkrocení zlé ženy v podání baletu
a balet Manon. Milovníci muzikálu a operety se mohou těšit na Liduschku, West
Side Story, Josefa a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Tomu, kdo má raději činohru, divadlo nabízí na poslední den v roce
inscenaci od Antonína Procházky Zácpa,
která bude také s přípitkem, o svátcích
soubor činohry odehraje i Modrovouse
a na Malé scéně inscenaci Jenom konec
světa. Na stejné scéně uvede také operu
O Rusalce, muzikály Co takhle svatba,
princi? a Sweeney Todd.
Divadlo Dialog připravilo na 29. prosince hru Manželství je vražda, která bude mít
reprízy 30. a 31. prosince a představí se v ní
mimo jiné známý herec Jakub Zindulka.
K vidění bude také řada výstav. V Galerii

Zkrocení zlé ženy.

Foto: Martina Root

města Plzně se koná až do 3. února výstava
nazvaná Bez obav. Papír hoří!, autorů Jiřího
Davida, Filipa Dvořáka, Jana Knapa, Davida Krňanského, Milana Kunce, Milana
Ressela, Sofie Švejdové, Alexy Yordanovy,
Josefa Zlámala a Petra Zubka. V Galerii Jiřího Trnky je až do 19. ledna výstava Ženy
a dobrodružství Bohumila Konečného.
Západočeská galerie v Plzni zase nabízí až
do 30. prosince výstavu nazvanou Miroslav Horníček: Koláže. Díla jsou na výstavu zapůjčena ze sbírek majitelů, sběratelů
odkazu Miroslava Horníčka. Je to celkem
25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby. Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka
tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.
V Západočeské galerii je také k vidění až do
24. února expozice ke stoletému výročí republiky nazvaná Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918 – 1938.
(an)

muzikál plný hitů, který si určitě zamilujete, v únoru českou pozapomenutou
klasiku pánů Suchého a Šlitra Dobře
placená procházka, v květnu nesmíte zaváhat a musíte přijít na českou premiéru
Billyho Elliota, jednoho z nejlepších muzikálů. Pořád mám pocit, že je zázrak, že
se nám podařilo získat práva k uvedení.
A v červnu přijďte s dětmi na Plzeňský
pověsti. Pak už se můžete těšit na další
českou premiéru, rakouské veledílo Elisabeth o nelehkém osudu milované císařovny Sissi. A samozřejmě se ještě pokuste stihnout starší inscenace.
Máte nějaký muzikál obzvlášť oblíbený?
Které z milovaných „dětí“ označit za
nejkrásnější? Z našeho repertoáru mě
nepřestává udivovat neuvěřitelná kondice a nasazení souboru při představeních
Sweeneyho Todda. A pořád miluju West
Side Story, je plná citu, naděje a touhy,
bude mi po dubnové derniéře smutno.
A vidíte, hned je mi líto, že jsem nevyjmenoval ty ostatní.
Nedávno jste při představení v Plzni zaskočil za nemocného kolegu, uvidí vás
diváci na plzeňské scéně v některé roli?
Od začátku šéfování tvrdím, že můj
úkol tady tkví v něčem úplně jiném, než je
producírování po jevišti, taky mi ten záskok pořádně pocuchal nervy! Ale nikdy
neříkej nikdy.
(an)

Stromky a ryby budou
opět u Košináře
Vánoční stromky a ryby bude možné
už tradičně koupit v městských sádkách u rybníka Košinář. Prodej kaprů
začne v pátek 14. prosince. V areálu
si budou moci lidé tradičně pořídit
i vánoční stromek, a to od 8. prosince. Kilogram výběrového kapra, tedy
od 2,5 kilogramu, bude stát 85 korun
a kilogram I. třídy 80 korun. Vánoční
stromky pocházejí z plantáží městských lesů a v nabídce budou borovice
lesní a černé a stříbrné smrky pichlavé. Výběrové stromky budou stát
350 korun a standardní 250 korun
bez ohledu na jejich druh a výšku.
Ryby i stromky se budou prodávat
denně od 10 do 17 hodin včetně sobot
a nedělí.
(red)

Kouzlem Vánoc vyvrcholí celoroční sbírka pro děti
Kouzlo Vánoc pomáhá handicapovaným dětem, kterým život přichystal
řadu překážek. Má pozitivní dopad i na
zdravé děti, které se osobně setkávají
s postiženými dětmi a jejich životními
příběhy, a to i přímo na jevišti.
V roce 2016 se například zúčastnila
večera také téměř nevidomá osmiletá
Adélka. Stala se i hlavní postavou vánočního příběhu a projekt jí pomohl
vnést trochu světla do jejího života.
„Vystupující děti si při takových příležitostech uvědomí, že i přes svůj nízký věk mohou, pokud spojí síly a věnují
tomu úsilí, pomoci jiným,“ upozorňuje Alena Kozáková, ředitelka Nadace
700 let města Plzně, která je garantem
akce.
Od roku 2013 je Kouzlo Vánoc charitativním projektem Talentového centra
tance Storm Ballet. Koná se v pondělí
17. prosince od 18 hodin v Parkhotelu
Plzeň. V pestrém programu se představí
všichni tanečníci, ale také hosté. Veče-

Vystoupení z předešlého Kouzla Vánoc.

Foto: archiv

rem provede Ondřej Vodný. Akci, která
je každoročně pořádána pod záštitou
primátora města Plzně, v závěru požehná biskup plzeňský Tomáš Holub. Výtěžek galavečera poputuje na charitativní
účely ve prospěch dětí.
V letošním roce bude poprvé vrcholem
celoroční sbírky Díky dětem, která tuto
myšlenku přenesla do pomoci po celý
rok. A tak se v roce 2018 uskutečnilo několik akcí, vybíralo se do kasiček a lidé
mohli přispívat formou DMS. Částka,
kterou se podaří do prosince shromáždit, bude spolu s výtěžkem z Kouzla Vánoc rozdělena mezi projekty Znakovka
do škol, Zdravínek ve Fakultní nemocnici Plzeň a podpoří také sportovní talenty
Tělovýchovné jednoty Halma.
O projektech Kouzlo Vánoc a Díky
dětem se zájemci dozvědí podrobně na
webové adrese www.dikydetem.cz, kde
je možné najít také informace o tom, jak
je možné přispět nebo se do projektů
zapojit.
(an)

STALO SE PŘED 100 LETY
V prvním prosincovém týdnu se
Loutkové divadlo Feriálních osad
přestěhovalo z Měšťanské besedy do
Malého sálu hotelu Waldek.
Jazykově smíšená území byla obsazována českými jednotkami, větším problémem však byly nacionální
výtržnosti ve vnitrozemí.

Z historie Plzně - 29. část: Divadlo

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
Na snímku v minulém čísle Radničních listů byla Jarmila Hruškociová
(dříve Dycková). Správně odpověděla Marie Dvořáková a vyhrává vstupenky do divadla a drobné dárky.

3. prosince byl napaden v Plzni na
náměstí dr. Petáka ředitel škodovácké zbrojovky Hans Karabaczek.
Chyť mě, jestli na to máš (na snímku) je skvělá muzikálová komedie založená na neuvěřitelném, ale pravdivém
příběhu Franka Abagnalea juniora,
který uteče z domu hledat slávu a bohatství. Úspěšně se vydává za pilota,
lékaře a právníka – žije si na vysoké
noze a získá dívku svých snů. Frankovy lži však přitáhnou pozornost agenta
FBI Carla Hanrattyho, kterého v plzeňském nastudování hraje známý herec
a člen činohry DJKT, jenž je na fotografii. Jeho jméno je dnešní hádankou.
Odpověď je možné nalézt na webových stránkách www.djkt.eu. Lze ji
posílat do 23. prosince na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (red)

4. prosince se v Saské (dnes Rooseveltově) ulici dostal do rukou davu
bývalý inženýr I. a II. mechanické dílny Škodových závodů Franz Rauch.
5. prosince vystoupila v sále
Pekla světoznámá operní pěvkyně
Ema Destinová společně s barytonistou Jiřím Fořtem za klavírního
doprovodu Oldřicha Filipovského.
Na koncertu zazněla díla Smetany, Dvořáka, Janáčka, Kovařovice,
Picky, Jindřicha, Charváta, Jelínka
a dalších. Další vystoupení v Plzni
přislíbila Ema Destinová v únoru,
kdy měla vystoupit v divadle mimo
jiné v roli Verunky ve Smetanově
Hubičce a jako Madame Butterfly ve
stejnojmenné Pucciniho opeře.
Rozhodnutí vlády z 8. prosince
zrušilo s platností od 10. prosince
národní výbory, které již splnily svůj
účel. Zachovány zůstaly v jazykově
smíšených a zvláště důležitých oblastech, jako jsou například Brno,
Kladno, Moravská Ostrava, Plzeň
nebo Teplice.
10. prosince byla v divadle u příležitosti 100. výročí narození F. L.
Riegra hrána opera A. Dvořáka Jakobín, která je zkomponována na libreto Riegrovy dcery Marie Červinkové-Riegrové a v níž ve druhém dějství
zaznívá zhudebněná Riegrova báseň
Na podzim v ořeší.
Na přelomu druhé a třetí prosincové dekády vrcholila distribuce tiskopisů ohlašovacích lístků do všech plzeňských domácností podle vyhlášky
bývalého místodržitelství z 28. května
1918. Lhůta pro jejich podání byla do
10. února 1919.

Revoluční Kašpárek s Josefem Skupou a Ludvíkem Novákem.
Hospodářské potíže v divadle vedly
v roce 1912 ke změně ve vedení. Vendelín Budil byl nucen rezignovat, z pozice
šéfa opery odešel Emanuel Bastl, správou byla pověřena Společnost českého
divadla v Plzni.
Novým ředitelem se stal Karel Veverka, šéfem opery Václav Talich. K vrcholům tohoto období patřilo první české
provedení Wagnerovy opery Rienzi.
A již dva měsíce po vídeňské premiéře
(a opět poprvé v Čechách) zde v roce
1913 zazněla Nedbalova opereta Polská krev.
Zajímavým počinem bylo vybudování přírodního divadla Na Zámečku, jehož amfiteátr pojal na šest tisíc diváků.
Svou činnost zahájil 31. května 1914
operou Prodaná nevěsta.
Reprízu operety Polská krev 28. června 1914 však předčasně ukončila
zpráva o sarajevském atentátu a divadlo Na Zámečku se na čtyři roky přestalo používat. Provoz zde byl obnoven

21. prosince v den návratu prezidenta Masaryka do republiky vyzval
starosta Matouš Mandl obyvatelstvo
Plzně k slavnostní výzdobě domů ve
dnech 21. až 23. prosince. Ve školách byly na 21. prosince vyhlášeny
prázdniny a také obchodníkům byla
doporučena zkrácená prodejní doba.
Triumfální uvítání proběhlo na Wilsonově nádraží v Praze 21. prosince
ve 13.15 hod.

14. července 1918 opět operou Prodaná nevěsta, v níž vystoupilo více jak tři
sta účinkujících.
Přes různé zákazy a omezení činnost divadla pokračovala za značného
diváckého zájmu po celé válečné období.
Loutkářská tradice
V 80. letech 19. století se v Plzni zrodil první amatérský loutkářský soubor
Kocouři, složený z profesorů českého
gymnázia.
Loutkové divadlo Vlastenecké společnosti Kozáci uvádělo od února 1902
řadu představení pro děti i dospělé
s výstupy Kašpárka z řezbářské dílny
Františka Noska. V únoru 1903 zahájilo činnost pro děti i dospělé Loutkové
divadlo Spolku ku podporování chudé školní mládeže v Plzni, které téhož
roku změnilo název na Nové loutkové divadlo ve prospěch Jeslí. V letech
1906–1908 působila obě divadla stří-

Foto: Archiv města Plzně
davě v Řemeslnické besedě pod názvem Sdružené loutkové divadlo Jeslí
a Kozáků. Divadlo Kozáků skončilo
v roce 1908, z iniciativy Dámského odboru českých feriálních osad v Plzni byl
fundus Divadla Jeslí zrestaurován a od
ledna 1913 znovu ožil v Loutkovém
divadle Feriálních osad. Velký význam
pro divadlo měla spolupráce s loutkářem Karlem Novákem.
V roce 1917 byl osloven výtvarník
Josef Skupa, jehož úkolem bylo modernizovat scénu pro večerní představení.
Skupou mluvený Kašpárek s protiválečnými invektivami a rozpustilými
písničkami dal vzniknout celovečerním
loutkovým politickým kabaretům. Měsíc před skončením války takzvaný revoluční Kašpárek (dílo řezbáře Františka Noska, vedený Ludvíkem Novákem)
obřadně pohřbil dvouhlavého orla jako
symbol rakousko-uherské monarchie.
Štěpánka Pflegerová,
Archiv města

správný tip s alfou
Honza. Honza? Honza! se jmenuje
inscenace Divadla Alfa, z níž byl snímek v minulých Radničních listech.
To je správná odpověď na soutěžní
otázku. Výhercem se stal Ondřej
Šafránek a získává dvě vstupenky do
Divadla Alfa a další odměnu.

Stejnou cenu obdrží i ten, kdo
správně odpoví na novou soutěžní
otázku a bude vylosován. Stačí jen
napsat, ze které hry je uveřejněný snímek. Odpověď lze posílat pod heslem Správný tip s Alfou do 23. prosince na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

SOUTĚŽ s FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLŮ?

25. prosince vypukl v lisovně cihelny firmy E. Škoda v Doudlevcích
požár, který zcela zničil budovu, v níž
se nacházely pece. Škoda se pohybovala kolem 1 milionu korun.
Ve dnech 27. až 29. prosince se do
republiky vrátil legionářský 35. pěší
pluk, který svou zahraniční anabázi
oficiálně zakončil slavnostním defilé
v Padově 8. prosince.
Divadlo završilo rok 4. prosince
premiérou Sardouovy Madame-Sans-Gene, 12. prosince Christmasovým
Peněžním automatem a 28. prosince Jiráskovou historickou hrou Jan
Roháč.
(špf)

Chybějící malý míč na panelu v pozadí,
chybějící velký míč na panelu v pozadí,
chybějící logo na dresu Davida Limberského, vymazaný znak # v rukou Radi-

ma Řezníka a chybějící kapitánská páska na ruce Romana Hubníka, to je pět
rozdílů, kterými se lišily fotografie v minulém čísle Radničních listů. Správně

odpověděli Lucie Podlešáková, Václav
Skůpa a Jan Švagr. Získávají ceny od
fotbalového klubu. Odpověď na novou
soutěžní hádanku mohou zájemci posí-

lat pod heslem Najdete pět rozdílů? do
23. prosince na adresu redakce Radničních listů či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.(an)
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