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a navýšilo kapacitu
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i o děti
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Plzeňská radnice, náměstí Republiky 1
9.00–12.00 – prohlídky s průvodcem
28 Kč *
9.00–17.00 – vystavení originálu Fidlovačky z roku 1834
s textem písně Kde domov můj
Petákův sál
Zdarma
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
9.30–13.30 – prohlídky s průvodcem
28 Kč
*
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Velký program

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
27.–28. 10. 2018

Loosovy interiéry – prohlídky s průvodcem
10.00–16.30 – Klatovská 19
10.00–15.30 – Klatovská 12 a Bendova 10
Určeno pro děti od 12 let. Objekty nejsou bezbariérové!
28 Kč *
Originální prohlídky města Plzně
10.00–16.30 – Plzeň za první republiky • Plzeň v bájích a pověstech
(pro rodiny s dětmi)
Sraz před Turistickým informačním centrem, náměstí Republiky 41.
Max. 25 osob ve skupině.
28 Kč *
* Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a v Turistickém
informačním centru od 1. 10. od 9 hod. Vstupenky do Loosových
interiérů je možno zakoupit také na www.adolfloosplzen.cz.
Prohlídky plzeňských kostelů „Krásou milovat“
10.00, 13.30, 15.00 – komentované prohlídky
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Soukenická 1, Plzeň-Bory
(Chodské náměstí)
Kostel sv. Jiří, ul. Ke svatému Jiří, Plzeň-Doubravka – pouze v 10.00
a 15.00
Kostel Všech svatých, ul. Pod Všemi svatými, Plzeň-Roudná
Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí 30,
Plzeň-Slovany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 8
Kostel sv. Mikuláše, Mikulášské nám., Plzeň-Slovany
Zdarma
Den otevřených dveří v biskupství, náměstí Republiky 35
10.00–17.00 – výstava „25 a 100“, výtvarný koutek pro děti, přízemí biskupství
11.00, 14.00, 15.00 – prohlídky sálu biskupství, 1. patro
Volné vstupenky k dispozici v den prohlídek od 10 hod. v průjezdu
biskupství. Max. 25 osob ve skupině.
Zdarma

Divadlo Alfa, Rokycanská 7
15.00 – Kašpárek a mumie – představení pro děti
16.30 – prohlídka divadla (max. 50 osob ve skupině)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10. od 9 hod.
28 Kč
Okružní jízdy historickými vozy
11.00–16.00
• trolejbus Škoda 9 Tr (nástup/výstup zastávka Muzeum)
• autobus ŠKODA 706 RTO (nástup/výstup zastávka Náměstí
Republiky)
• tramvaj T1 (nástup/výstup zastávka U Zvonu)
Kapacita vozů omezena, více na www.pmdp.cz
28 Kč/děti do 6 let zdarma
DEPO2015, Presslova 14
10.00–18.00 – 100PY: Sto let republiky očima pěti generací –
interaktivní výstava pro celou rodinu, možnost komentovaných
prohlídek
28 Kč
Sousedské procházky – Skrytá Plzeň, z. s.
10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Lochotín (sraz
u hlavního vstupu do Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domova
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15)
10.00 – Petrohrad z příběhů I
(sraz u kulturního domu JAS, Jablonského 39)
14.00 – Doubravecké osmičky
(sraz na zastávce trolejbusu č. 16 Na Rybníčku)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10. od 9 hod.
Více na www.skrytemesto.cz.
28 Kč
VODÁRNA PLZEŇ, a. s.
9.28, 11.28, 13.28, 15.28
Exkurze do čistírny odpadních vod (sraz u vstupu v ul. Jateční 47).
Exkurze do úpravny vody na Homolce (sraz před hlavním vchodem
sídla společnosti, Malostranská 2). Rezervace časových vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz a výdej v Turistickém informačním
centru od 1. 10. od 9 hod. Max. 28 osob ve skupině.
Zdarma

Zimní stadion Home Monitoring Aréna, Štefánikovo náměstí 1
10.00–11.00 – volné bruslení (II. ledová plocha)
Zdarma
Bazén Slovany, náměstí gen. Píky 42
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
9.00–12.00 – volné plavání
28 Kč/děti do 140 cm zdarma/1 hodina
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, Františkánská 11
10.00–18.00
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
10.00–12.00, 12.30–18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum loutek Plzeň, náměstí Republiky 23
10.00–18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum strašidel, náměstí Republiky 33
10.00-18.00
28 Kč/děti do 120 cm zdarma
Plzeňské historické podzemí, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky každých 20 minut
28 Kč/děti do 6 let zdarma, zákaz vstupu dětí do 3 let
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky, výstava Prazdroj před 100 lety a dnes
28 Kč/děti do 6 let zdarma
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Pivovar Gambrinus, U Prazdroje 7
10.00, 12.30, 15.00, 17.30 – prohlídky
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz. Ve dnech 27.–28. 10.
neplatí sleva 25 % na kombinované okruhy.
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40
10.00–12.00, 12.30–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Plzeňská teplárenská, a. s.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 – exkurze do spalovny v Chotíkově
(ZEVO Plzeň). Nutná rezervace na www.zevoplzen.cz/infocentrum
od 1. 10. od 9 hod. Sraz nejpozději 10 min. před začátkem exkurze
na dolním parkovišti u vstupního turniketu do areálu ZEVO Plzeň,
Chotíkov. Max. 20 osob ve skupině.
Zdarma

Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13
10.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9
DinoPark, Nad ZOO 1
8.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Hrad Radyně, Starý Plzenec
10.00–18.00 – prohlídky hradu
11.00, 14.00, 16.00 – prohlídky s průvodcem
Rezervace na www.ic-radyne.cz. Max. 30 osob ve skupině.
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Rozhledna Chlum, Na Klínu, Plzeň-Doubravka
10.00–17.00 – vstup na rozhlednu
28 Kč rodinné vstupné

oslav vzniku samostatné
republiky

BOHEMIA SEKT, s. r. o., Smetanova 220, Starý Plzenec
10.00–15.00 – prohlídky každých 15 minut, vstupenky na místě
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Senior Pas se spojuje s Plzeňskou kartou
Věž katedrály sv. Bartoloměje, náměstí Republiky
9.00–19.00 – prohlídky (poslední v 18.20), max. 30 osob ve skupině
28 Kč/děti do 140 cm zdarma

Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11
19.00–21.00 – každou půlhodinu prohlídky s průvodcem „Od sklepa
až po půdu“
Prodej vstupenek ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. od 9 hod.
Max. 50 osob ve skupině.
28 Kč/děti do 140 cm zdarma

Luftova zahrada, Za Rybárnou, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
Zdarma
Meditační zahrada, Na Kramlíku, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
28 Kč/děti do 140 cm zdarma

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci
13.00–16.00 – každou hodinu prohlídky s průvodcem
Zdarma

Letiště Líně
10.30–17.00 – Z letecké historie ČSR (prohlídky hangáru spolku
CLASSIC TRAINERS, seskoky parašutistů s použitím historických
padáků aj.)
28 Kč

V České republice zcela unikátní projekt přináší řadu výhod a slev pro veřejnost starší 55 let
SP-2-A3-tisk.pdf

Zcela unikátní projekt a první svého
druhu v celé České republice připravilo pro své obyvatele starší 55 let město
Plzeň. Spojuje totiž Senior Pas s Plzeňskou kartou, protože chce svým
starším občanům nabídnout ještě více
benefitů.

Držitelé Plzeňské karty s logem Senior
Pasu mohou čerpat slevy a výhody u subjektů zapojených nejen v krajské metropoli
a v Plzeňském kraji, ale v rámci celé České
republiky. Projekt patří do konceptu Smart
City Plzeň, kterým se město snaží usnadňovat, zpříjemňovat a zkvalitňovat život svých
občanů a návštěvníků.
„Senior Pas je projektem, který byť
s označením senior, cílí na populaci už od
55. roku, tedy na aktivní veřejnost. Plzeň je
městem, které z pohledu demografie sice
nejrychleji stárne, ale o to více soustřeďuje pozornost právě na potřeby občanů ve
zralém a pokročilém věku. Vedle úspěšné
služby Senior Expres a mnoha projektů na
podporu aktivního života je Senior Pas dalším benefitem, kterým se snažíme zvýšit
komfort života dříve narozených spoluobčanů,“ přibližuje podstatu záměru vedoucí
Odboru sociálních služeb Magistrátu města
Plzně Alena Hynková.
Dodává, že záměrem je rozšíření sítě
partnerů na území města v dohledné době
tak, aby nabídka slev a výhod byla pro držitele Senior Pasu zajímavá a lukrativní poC
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už i v Plzni!
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• Senior Pas v limitované edici Plzeňské karty
již v říjnu
• pro držitele Plzeňské karty od 55 let
Senior Pas zdarma
• vyřízení v Zákaznických centrech PMDP, a.s.
• slevy na zboží, služby a vstupné nejen v Plzni
• více informací na www.plzenskakarta.cz
a www.plzen.eu/socialnisluzby

Vizuál projektu Senior Pas.

Vizualizace: Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně

dobně, jako je tomu na jižní Moravě. Právě
tam se Plzeň inspirovala.
Za osm let své existence si získal Senior Pas už přes 300 tisíc členů v České
republice a tato základna se stále rozrůstá. Nabízené slevy jsou zaměřené na
zdravotnictví, lázeňství, cestování, ubytování, stravování, slevy na zboží, vstupy
do kulturních zařízení, vzdělávání, sport
a podobně.
„Přesah dopravní karty do sociální oblasti je pro nás novým tématem a věříme,
že spoluprací se Senior Pasem otevíráme
dveře k další škále služeb, které bude
možné s naším produktem využívat,“
uvádí Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňské karty Plzeňských městských dopravních podniků.
Ty Plzeňskou kartu spojenou se Senior
Pasem vydávají od začátku října letošního roku, a to v zákaznických centrech na
Denisově nábřeží 12 a Klatovské třídě 12.
V případě, že zájemce o Senior Pas je už
držitelem Plzeňské karty, není potřeba
vystavovat kartu novou, ale zdarma mu
bude vydána přelepka na jeho platnou
Plzeňskou kartu.
Kompletní informace, jak si o Plzeňskou kartu se Senior Pasem zažádat
nebo jak získat přelepku, najdou zájemci od října na webových stránkách
www.plzenskakarta.cz v sekci Partnerské karty nebo na internetové adrese
www.plzen.eu/socialnisluzby. Formulář
žádosti o registraci je i na straně 8 v tomto listu.
(red)

Plzeň má nejlepší parkourové hřiště ve střední Evropě

Nové parkourové hřiště.

Foto: Adriana Jarošová

Nové parkourové venkovní tréninkové
hřiště pro moderní sportovní aktivity
nechalo město vybudovat ve svém areálu
Krašovská Aktivity centrum Plzeň. Sportoviště, které slouží celé západočeské veřejnosti od 4. října, se řadí na špičku obdobných hřišť v České republice a patří
mezi největší v Evropě.
Výstavbu financovalo město Plzeň
z prostředků hospodaření za rok 2017.
Na návrhu hřiště o celkové ploše 600 metrů čtverečních se podíleli místní vyznavači parkouru. Je to moderní pohybová
disciplína, jejíž ústřední myšlenkou je
rozvoj schopností k překonávání překážek nejen fyzických, ale i životních.
Využívají se k tomu skoky, běh, lezení,
šplh, pohyby ve visu za ruce a akrobatické prvky.
Parkourové hřiště v Krašovské tvoří
sestavy zdí a hrazd, samostatná sestava
hrazd, tři balanční trubky různých délek a tvarů, šest dřevěných sestav a prvků
z akátu a dubu a dominantou je betonová
soustava krychlí.

Celkové náklady na vybudování dosáhly částky přibližně 5,8 milionu korun.
Provoz hřiště bude podléhat dohledu
zkušených parkouristů v tréninkových
skupinách a v provozních hodinách.
Poslouží pro trénink všech pohybových
aktivit potřebných pro překonávání překážky. Poskytne překážky pro začátečníky i zkušené parkouristy. Samozřejmostí
budou letní příměstské tábory a parkourové hřiště se stane součástí i dalších
aktivit konaných v Krašovská Aktivity
centru Plzeň. Parkourové hřiště, jaké nechalo vybudovat město Plzeň, je nejblíže
v Kodani a Barceloně.
(red)

Co je to parkour?
Disciplína francouzského původu,
jejím základem je schopnost dostat
se z bodu A do bodu B a také umět
se dostat zpět bezpečně, plynule
a účinně za použití vlastního těla.
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Centrum robotiky zvýšilo kapacitu
Středisko zaměřené na vzdělávání v ICT technologiích má tři nové učebny, šatnu, recepci a sociální zařízení
je u dětí stále větší zájem. Ve školním roce
2018/2019 tak můžeme navýšit kapacitu
na celkový počet 29 kroužků pro téměř
300 dětí. Mezi nové kroužky patří například Robotika pro děvčata, kde dívkám
ukážeme, že programování, robotika
nebo 3D tisk nejsou jen doménou mužů,“
upozorňuje vedoucí Centra robotiky
Martina Kupilíková. Mezi další nabízené
kroužky patří například Robotí challenge,
Fotografie a video, Elektronika a programování, Lego WeDo, Sestav si robota, Malý
Pascal, Grafika a další. Z kurzů pro dospělé
je to například Wordpress – tvorba webových stránek, První kroky s photoshopem,
MS Excel a další. Více informací o činnosti
Centra robotiky a nabízených aktivitách
mohou zájemci najít na webových stránkách www.centrumrobotiky.eu.
(red)

Centrum robotiky sídlící v Cukrovarské
ulici v Plzni se rozšířilo. Moderní volnočasové středisko zaměřené na vzdělávání
v oblasti ICT a digitálních technologií se
rozrostlo o tři nové učebny, jednu šatnu,
novou recepci a sociální zařízení. Rekonstrukce zvýšila komfort pro návštěvníky
a hlavně navýšila kapacitu zajímavých
kroužků a kurzů. Podpora technického
vzdělávání je součástí konceptu Smart
Edu Plzeň, který přináší chytrá řešení pro
lepší, pohodlnější a také vzdělanější život
obyvatel západočeské metropole.

O volnočasové technicky zaměřené
vzdělávání je totiž v Centru robotiky velký
zájem a zejména kroužky pro děti jsou ve
většině případů okamžitě zaplněny. Poptávka v minulých letech často převyšovala nabídku. Rekonstrukce centra trvala
čtyři měsíce a město vyšla na téměř šest
milionů korun bez DPH. Nové učebny
využijí děti, dospělí, senioři, magistrátní
úředníci i učitelé. „Budou vybaveny celkem 43 počítači, každá z nich bude mít
interaktivní tabuli či panel. Velká učebna
A bude připravena především pro školení
magistrátních úředníků a pedagogů plzeňských škol, místnost B bude fungovat
jako fotoateliér a učebna C se stane prostorem pro výuku programování, robotiky a přírodních věd. K tomu jsme vytvořili
i venkovní učebnu, poslouží především

Novinky

Oblíbené Centrum robotiky se rozšířilo, přibude více kroužků pro děti a mládež.
pro vzdělávání v oblasti přírodních věd,“
uvádí Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně,
organizace, pod níž Centrum robotiky

spadá. Kurzisté budou využívat také nové
vybavení prostor, jako jsou sady Pasco
pro výuku přírodních věd, roboti mBot,
mBot Ranger, stavebnice Merkur nebo

Foto: Martin Pecuch
hravé drony určené pro létání uvnitř objektů drone nBase 2.0. „Jsme velice rádi,
že jsme dostali možnost rozšířit prostory,
protože o technicky orientované kroužky

Moderní pomůcky ukazují žákům kouzla přírodních věd
Celkem 150 kusů stavebnic pro konstruování úloh z oblasti pohybu těles, mechaniky, hydrostatiky, optiky, zvuku, světla,
elektromagnetismu, přeměny energie, živé a neživé přírody a vesmíru, více než
70 tabletů, 3D tiskárny, 3D scannery,
obráběcí stroje a drony. Takové pomůcky
nakoupilo město žákům plzeňských škol
v rámci projektu PROSIT. Celkem 22 milionů korun na projekt, pomocí něhož
chce město vzbudit u dětí zájem o technické vzdělávání, získalo z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Výukové stavebnice pomáhají žákům
pochopit souvislosti v oblasti přírodních
věd v duchu filozofa Konfucia. „Tedy
v duchu: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu
rozumím,“ vysvětluje Petra Pitelková,

Jiří Kruliš, koordinátor projektu, ukazuje část pomůcek.
manažerka projektu PROSIT. Cena jedné stavebnice se pohybuje kolem 14 ti-

Foto: Adriana Jarošová

síc korun a ze vzorových úloh je možné
vybrat aktivitu na pět minut, celou hodinu

nebo i na rozsáhlejší a časově náročnější
projekt. Projekt také podporuje proinkluzivní prostředí ve školách a směřuje k rozvoji potenciálu každého žáka včetně dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných.
Jsou do něj zapojeny i městské firmy
Vodárna Plzeň, Plzeňské městské dopravní podniky, Plzeňská teplárenská a Čistá
Plzeň. „Projekt má před sebou rok a půl
činnosti a už nyní se realizační tým ve spolupráci se zapojenými subjekty zamýšlí
nad tím, jak na něj navázat a rozšířit aktivity projektu na více škol. Zatím je jich
z celkem 26 zřizovaných městem zapojeno 15 ,“ uvádí Erich Beneš, ředitel Útvaru
koordinace evropských projektů města
Plzně, který zajišťuje dotace i pro projekt
PROSIT.
(red)

• tři učebny s celkem 43 počítači,
se třemi interaktivními tabulemi
nebo panely
• šatna
• recepce
• sociální zařízení
• vybavení – sady Pasco pro výuku přírodních věd, roboti mBot,
mBot Ranger, stavebnice Merkur
nebo hravé drony určené pro létání
uvnitř objektů drone nBase 2.0

Mateřské školy
se opět zaplnily
Mateřské školy v Plzni přijaly pro školní rok 2018/19 všechny děti, jež splnily
předepsaná kritéria – trvalý pobyt ve
spádovém obvodu a k 31. srpnu 2018
dosáhly tří let. Nově nastoupilo 130 dětí s povinností předškolního vzdělávání a 1 100 mladšího věku. Mateřské
školy, které mají vytvořené podmínky
pro vzdělávání ještě mladších dětí,
jich přijaly 424. Spolu s českými dětmi
chodí do mateřinek i děti cizinců. Od
letošního září platí novela školského
zákona, která ruší nárok dvouletých
dětí na přednostní přijetí od září 2020,
dítě mladší tří let nemá na přijetí právní
nárok.
(red)

Na hale se střídá žlutá s modrou a zelenou
Originální systém matno-mléčného žluto
modrého zasklení přitahuje k nové moderní
víceúčelové tréninkové hale, kterou nechalo
město postavit v areálu u své sportovní haly
na Slovanech. Házenkáři, basketbalisté, volejbalisté, hráči florbalu a další sportovci už
ji využívají. „Součástí celého sportovního
areálu jsou také sportoviště v majetku
TJ Lokomotiva Plzeň, a to především tenisový a beachvolejbalový areál. V průběhu podzimu zde bude postavena nová
nafukovací hala pro tři beachvolejbalové kurty. Na této investici se významně
podílí dotací i město Plzeň. Výstavbou
další tréninkové haly se celý sportovní
areál stává jedním z největších a nejmodernějších sportovních areálů v Plzeňském
kraji i celé České republice,“ uvádí Pavel
Froněk, jednatel TJ Lokomotiva Plzeň. Ta
bude provozovatelem nové sportovní haly.
Zastavěná plocha nové haly je 1 986 metrů čtverečních. V prvním nadzemním podlaží se nachází tělocvična, šatny včetně sprch
pro veřejnost, toalety, sklady a spojovací

V nové hale už trénují mladé sportovní naděje.

Foto: 2x Martin Pecuch

chodba. V druhém podlaží je galerie, spojovací chodba a kompletní zázemí pro házenkářský klub Talent Plzeň fungující při
Bolevecké základní škole, tedy šatny, kancelář, sklad a rehabilitace včetně vybavení.
Ve třetím podlaží se nachází kancelář, šatny,
sprcha, toalety a technické zázemí. Součástí
projektu byla i úprava venkovního prostoru
a parkoviště, kde vzniklo 46 nových parkovacích stání, z toho tři pro zdravotně postižené, pět stání je pro motocykly a 12 stojanů
na kola. Novostavba za zhruba 103 milionů
korun bez DPH výrazně zlepšuje možnosti
sportování ve městě.
Nová hala, jejíž stavbu město zahájilo
v září 2017, je součástí městského sportovního areálu. Ten tvoří hlavní městská
sportovní hala z roku 1974 včetně hlediště
pro zhruba 1800 diváků, tréninková hala,
squashové kurty, bowling se čtyřmi drahami, malá tělocvična, rozvičovna, zápasovna,
lezecká stěna, kompletní zázemí šaten a sociální zařízení, restaurace, tenisová hala,
venkovní hřiště.
(red)
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Zažily týrání, neměly práci, byt a přišly o děti
Ženám, které se ocitly ve velmi těžké situaci, pomohl projekt Pilotní testování koncepce sociálního bydlení
Vyrůstala v nefunkční rodině, týral a zneužíval ji otec. To byl hlavní důvod, proč v období dospívání začala nadměrně pít alkohol.
Když jí bylo 20 let, vdala se a narodila se jí
dcera. Dceři byly čtyři roky a manžel uhořel. Po pár letech se jí narodila druhá dcera,
jejíž otec se o ně dodnes nezajímá. Po dvou
rocích si našla nového partnera, kterého si
vzala. A narodila se dcera a syn. Stále pila
a s manželem se v pití podporovali. Dvě starší dcery se osamostatnily a péči o ty mladší
s manželem příliš nezvládali, s mužem jí to
neklapalo a v roce 2011 se s dětmi nastěhovala do azylového domu, pak na ubytovnu.
Obě děti jí byly odebrány a později svěřeny
do pěstounské péče nejstarší dcery. Jejich
matka situaci nezvládla, začala se sebepoškozovat a mít depresivní stavy. Zlom nastal
v roce 2014, kdy se obrátila na K-centrum
a začala svůj problém s alkoholem řešit.
Získala chráněné bydlení, které spadá pod
Centrum protidrogové prevence a terapie,
později bydlela v azylovém domě pro ženy,
kde jí sociální pracovnice doporučila do
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni, získala tak sociální byt.
„Když jsem dostala do rukou klíče, dostavil
se pocit, že jsem se znovu narodila,“ říká.

Strastiplný příběh prožila i další žena,
v současnosti 20letá. Vyrůstala v kojeneckém ústavu a později u tety, která ji bila,
nestarala se o ni, neplatila jí věci do školy

Pilsen Trail
s výběhem na Krkavec
Výběh na Krkavec na kratší trati a pro
maratonce navíc Chlum a vyhlídky
z trailu podél Berounky. Závod podporovaný městem je součástí seriálu
běhů v přírodě Pilsen Trail, který se
skládá ze tří závodů v lesích okolo Plzně a koná se 10. listopadu. Hromadný
start je z Autokempu u Velkého boleveckého rybníka. Více informací je na
webu http://pilsentrail.cz/.
(red)

městnání a podařilo se jí našetřit na vybavení bytu a získat děti zpět. „To pro mě
bylo obrovskou motivací. Bylo to ale nejtěžší období mého života,“ popisuje. Do
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni ji doporučila sociální pracovnice azylového domu. Dostala
tak sociální byt a děti jí byly vráceny zpět.
Nemá nikoho, kromě jedné kamarádky,
na koho by se mohla obrátit o pomoc.
Proto spolupracuje s několika neziskovými organizacemi, především v oblasti
řešení dluhů, doučování dětí a čerpání
potravinové pomoci.

Foto: internet

Ilustrační snímek.
ani dopravu, dívka dostávala pokuty, které
nikdo nehradil, ocitla se v exekuci, bez práce a na ulici. „V 18 letech jsem se dozvěděla,
že mám exekuci a nemám ji z čeho splácet,
potřebovala jsem od někoho pomoci. Poslali mě do kanceláře odboru sociálních služeb
k paní Karolíně Vodičkové, díky níž jsem se
dostala do projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Teď mám

krásný byt,“ usmívá se mladá žena, které se
podařilo najít díky sociální pracovnici práci
i biologického otce. „Můj život začíná mít
zase smysl,“ říká. I třetí ženě pomohl zmíněný projekt. Žila až do roku 2013 se svými
dvěma dětmi u matky, která se o vše starala, takže nemusela moc pracovat a matka jí pomáhala i s výchovou dětí. Otec dětí
neměl a dodnes o ně nemá zájem a ani

nehradí výživné. Matka však zemřela
a ona se musela vystěhovat z bytu, který
nedokázala sama platit. „Neuměla jsem
ani sama nakoupit, vše dělala maminka,“
vzpomíná. Bydlela v azylových domech
a po ubytovnách. Situaci nezvládala finančně, ani psychicky. Děti umístila do
Klokánku, nastěhovala se do azylového
domu pro ženy, postupně si našla za-

Teplárenská zve na virtuální prohlídku spalovny
Novinku připravila pro zájemce Plzeňská teplárenská. Na svých webových
stránkách www.plzenskateplarenska.cz
spustila speciální program Virtuální
prohlídka, jehož prostřednictvím se lze
po spalovně virtuálně projít. Zájemci se
mohou připojit i přímo na https://www.
zevoplzen.cz/virtualni-prohlidka nebo
prostřednictvím tohoto QR kódu.

Spalovna ZEVO Plzeň, která stojí nedaleko Chotíkova na Plzeňsku, běží na plné
obrátky už třetím rokem a na energii pře-

Zmíněný projekt realizuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s magistrátním bytovým odborem
od března 2017. Projekt potrvá do konce
února 2020. „Celkové způsobilé náklady
jsou plánovány ve výši téměř 14 milionů korun, z toho dotace ministerstva práce a sociálních věcí představuje částku ve výši 13,2 milionu korun, takže vlastní podíl spolufinancování činí 694 tisíce korun,“ vyčísluje
vedoucí oddělení sociálního bydlení zmíněného magistrátního odboru Karolína Vodičková. Cílem projektu je zajištění dostupnosti
nesegregovaného bydlení pro osoby z cílových skupin na území Plzně, vytvoření funkčního systému sociálního bydlení
a metodiky sociální práce s klienty. (an)

Wifi zdarma
je na dalších
třech sportovištích
Po nedávném spuštění bezplatné
wifi sítě na stadionu FC Viktoria Plzeň se pokrytí dočkali také návštěvníci Plaveckého bazénu Slovany,
Městské sportovní haly TJ Lokomotiva Plzeň a Atletického stadionu
města Plzně ve Skvrňanech.
Obyvatelé Plzně i turisté mohou
síť s názvem PLZEN Sport Wi-Fi
využívat po neomezenou dobu. Celkem už jsou ve městě více než dvě
desítky míst s bezplatným připojením.

měnila za rok skoro 94 tisíce tun komunálního odpadu, tedy přibližně třetinu z toho,
kolik se ho za tu dobu vyprodukuje v celém
Plzeňském kraji. Ve spalovně je sice informační centrum, kde se může každý objednat na návštěvu, ale ne všichni zájemci
mají čas jezdit do Chotíkova. Proto spo-

lečnost vytvořila speciální virtuální prohlídku.
(PR)

K síti PLZEN Sport Wi-Fi je možné se přihlásit během několika vteřin, stačí pouze potvrdit podmínky
a zařízení se připojí na neomezeně
dlouhou dobu.
(red)

Nové městské sociální byty poslouží postiženým lidem i seniorům

Nájemník, který dostal byt v domě U Jam.

Foto: 2x Adriana Jarošová

„Výrazně mi to pomůže se osamostatnit,
získání sociálního bytu mně i mojí družce
usnadní život,“ říká Radek Baštář, který
dostal sociální byt v nové nástavbě části východního traktu objektu na adrese U Jam
23 v Plzni – Bolevci. Tam město nechalo
vybudovat čtyři bytové jednotky pro seniory
a zdravotně znevýhodněné.
Radek Baštář je zrakově postižený muž,
který trpí takzvaným trubicovým viděním.
Do Plzně dojížděl každý den za prací a sociální byt mu velmi usnadní život. A to nejen
kvůli lepší cestě do práce, ale i kvůli speciálním prvkům, které bude mít v bytě – zvýraznění zásuvek nebo vypínačů a další prvky.
„Kdyby se neobjevil tento projekt, tak bych
na byt čekal asi hodně dlouho. Měl jsem neuvěřitelné štěstí, že se tato příležitost objevila, že jsem se mohl přihlásit a vyšlo to. Moje

partnerka je na invalidním vozíku a díky
tomuto projektu se můžeme sestěhovat
dohromady,“ pochvaluje si Radek Baštář.
Byty o velikosti 1+1 a výměře 36 metrů čtverečních jsou bezbariérové a vznikly z nevyužívaných kanceláří pod komunitními byty
dokončenými v roce 2017. Náklady ve výši
4,1 milionu korun zaplatilo město. Další
sociální byty město dokončilo v domech
Plachého 44 a 46. Nabízí je seniorům, kteří se ocitli v bytové nouzi. V domě Plachého 48 počítá s bydlením především pro
samoživitele s nízkými příjmy, rodiny pečující o postižené dítě a další občany.
Celkem 37 bytů 1+1 a 1+kk o podlahové
ploše od 22 do 44 metrů čtverečních bylo
dokončeno v září. Náklady na rekonstrukci činily 34,4 milionu korun, zaplatilo je
město.
(red)

Dům se sociálními byty v Plachého ulici.
Foto: Martin Pecuch
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Plzeňské oslavy
vzniku republiky
27.–28. 10. 2018

27

Sobota 27. října 2018

Plzeňská radnice, náměstí Republiky 1
9.00–12.00 – prohlídky s průvodcem
28 Kč *
9.00–17.00 – vystavení originálu Fidlovačky z roku 1834
s textem písně Kde domov můj
Petákův sál
Zdarma
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
9.30–13.30 – prohlídky s průvodcem
28 Kč *
Loosovy interiéry – prohlídky s průvodcem
10.00–16.30 – Klatovská 19
10.00–15.30 – Klatovská 12 a Bendova 10
Určeno pro děti od 12 let. Objekty nejsou bezbariérové!
28 Kč *
Originální prohlídky města Plzně
10.00–16.30 – Plzeň za první republiky • Plzeň v bájích a pověstech
(pro rodiny s dětmi)
Sraz před Turistickým informačním centrem, náměstí Republiky 41.
Max. 25 osob ve skupině.
28 Kč *
* Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a v Turistickém
informačním centru od 1. 10. od 9 hod. Vstupenky do Loosových
interiérů je možno zakoupit také na www.adolfloosplzen.cz.
Prohlídky plzeňských kostelů „Krásou milovat“
10.00, 13.30, 15.00 – komentované prohlídky
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Soukenická 1, Plzeň-Bory
(Chodské náměstí)
Kostel sv. Jiří, ul. Ke svatému Jiří, Plzeň-Doubravka – pouze v 10.00
a 15.00
Kostel Všech svatých, ul. Pod Všemi svatými, Plzeň-Roudná
Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí 30,
Plzeň-Slovany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 8
Kostel sv. Mikuláše, Mikulášské nám., Plzeň-Slovany
Zdarma
Den otevřených dveří v biskupství, náměstí Republiky 35
10.00–17.00 – výstava „25 a 100“, výtvarný koutek pro děti, přízemí biskupství
11.00, 14.00, 15.00 – prohlídky sálu biskupství, 1. patro
Volné vstupenky k dispozici v den prohlídek od 10 hod. v průjezdu
biskupství. Max. 25 osob ve skupině.
Zdarma
Věž katedrály sv. Bartoloměje, náměstí Republiky
9.00–19.00 – prohlídky (poslední v 18.20), max. 30 osob ve skupině
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11
19.00–21.00 – každou půlhodinu prohlídky s průvodcem „Od sklepa
až po půdu“
Prodej vstupenek ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. od 9 hod.
Max. 50 osob ve skupině.
28 Kč/děti do 140 cm zdarma

Divadlo Alfa, Rokycanská 7
15.00 – Kašpárek a mumie – představení pro děti
16.30 – prohlídka divadla (max. 50 osob ve skupině)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10. od 9 hod.
28 Kč
Okružní jízdy historickými vozy
11.00–16.00
• trolejbus Škoda 9 Tr (nástup/výstup zastávka Muzeum)
• autobus ŠKODA 706 RTO (nástup/výstup zastávka Náměstí
Republiky)
• tramvaj T1 (nástup/výstup zastávka U Zvonu)
Kapacita vozů omezena, více na www.pmdp.cz
28 Kč/děti do 6 let zdarma
DEPO2015, Presslova 14
10.00–18.00 – 100PY: Sto let republiky očima pěti generací –
interaktivní výstava pro celou rodinu, možnost komentovaných
prohlídek
28 Kč
Sousedské procházky – Skrytá Plzeň, z. s.
10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Lochotín (sraz
u hlavního vstupu do Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domova
se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 15)
10.00 – Petrohrad z příběhů I
(sraz u kulturního domu JAS, Jablonského 39)
14.00 – Doubravecké osmičky
(sraz na zastávce trolejbusu č. 16 Na Rybníčku)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 1. 10. od 9 hod.
Více na www.skrytemesto.cz.
28 Kč
VODÁRNA PLZEŇ, a. s.
9.28, 11.28, 13.28, 15.28
Exkurze do čistírny odpadních vod (sraz u vstupu v ul. Jateční 47).
Exkurze do úpravny vody na Homolce (sraz před hlavním vchodem
sídla společnosti, Malostranská 2). Rezervace časových vstupenek
na www.plzenskavstupenka.cz a výdej v Turistickém informačním
centru od 1. 10. od 9 hod. Max. 28 osob ve skupině.
Zdarma

Zimní stadion Home Monitoring Aréna, Štefánikovo náměstí 1
10.00–11.00 – volné bruslení (II. ledová plocha)
Zdarma
Bazén Slovany, náměstí gen. Píky 42
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
9.00–12.00 – volné plavání
28 Kč/děti do 140 cm zdarma/1 hodina
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, Františkánská 11
10.00–18.00
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
10.00–12.00, 12.30–18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum loutek Plzeň, náměstí Republiky 23
10.00–18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum strašidel, náměstí Republiky 33
10.00-18.00
28 Kč/děti do 120 cm zdarma
Plzeňské historické podzemí, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky každých 20 minut
28 Kč/děti do 6 let zdarma, zákaz vstupu dětí do 3 let
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky, výstava Prazdroj před 100 lety a dnes
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Pivovar Gambrinus, U Prazdroje 7
10.00, 12.30, 15.00, 17.30 – prohlídky
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz. Ve dnech 27.–28. 10.
neplatí sleva 25 % na kombinované okruhy.
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40
10.00–12.00, 12.30–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Plzeňská teplárenská, a. s.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 – exkurze do spalovny v Chotíkově
(ZEVO Plzeň). Nutná rezervace na www.zevoplzen.cz/infocentrum
od 1. 10. od 9 hod. Sraz nejpozději 10 min. před začátkem exkurze
na dolním parkovišti u vstupního turniketu do areálu ZEVO Plzeň,
Chotíkov. Max. 20 osob ve skupině.
Zdarma

Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13
10.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9
DinoPark, Nad ZOO 1
8.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Hrad Radyně, Starý Plzenec
10.00–18.00 – prohlídky hradu
11.00, 14.00, 16.00 – prohlídky s průvodcem
Rezervace na www.ic-radyne.cz. Max. 30 osob ve skupině.
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Rozhledna Chlum, Na Klínu, Plzeň-Doubravka
10.00–17.00 – vstup na rozhlednu
28 Kč rodinné vstupné
Luftova zahrada, Za Rybárnou, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
Zdarma
Meditační zahrada, Na Kramlíku, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
28 Kč/děti do 140 cm zdarma

BOHEMIA SEKT, s. r. o., Smetanova 220, Starý Plzenec
10.00–15.00 – prohlídky každých 15 minut, vstupenky na místě
28 Kč/děti do 6 let zdarma

Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci
13.00–16.00 – každou hodinu prohlídky s průvodcem
Zdarma
Letiště Líně
10.30–17.00 – Z letecké historie ČSR (prohlídky hangáru spolku
CLASSIC TRAINERS, seskoky parašutistů s použitím historických
padáků aj.)
28 Kč

								

Rodinná vědomostní soutěž,

která účastníky seznámí se stoletou historií republiky
i města a zároveň je zavede na místa spojená s důležitými
událostmi tohoto období.
10.00–18.00 – start v mázhauzu radnice, náměstí
Republiky 1 (vhodné pro děti základních škol)

Děkuji, bylo to krásné!
Jedinečný koncert Václava Marka a jeho Blue
Star s Plzeňskou filharmonií za řízení Michaela
Roháče.
Hudba 30. a 40. let.
Host pořadu Petr Rychlý jako Karel Hašler, moderuje Aleš Cibulka.
DEPO2015, autobusová hala Sobota 27. 10. od
19 hodin
Vstupné 280 Kč včetně volného vstupu na výstavu
100PY, předprodej na www.plzenskavstupenka.cz

Kulturní scéna U Branky

s česko-slovenskou tržnicí tradičních řemesel a
pokrmů
Sobota 27. 10.
11.00 – Plzeňský mls
12.30 – Modrý Cimbál
14.00 – Folklórny súbor Rozsutec a SZUŠ Žilina
16.00 – Dave Brannigan
Neděle 28. 10.
11.00 – Folklórny súbor Rozsutec a SZUŠ Žilina
13.00 – JUNIOR ORCHESTR
15.00 – Michal Šindelář band

28

Neděle 28. října 2018

Plzeňská radnice, náměstí Republiky 1
9.00–12.00 – prohlídky s průvodcem
28 Kč *
9.00–17.00 – vystavení originálu Fidlovačky z roku 1834
s textem písně Kde domov můj
Petákův sál
Zdarma
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13
9.30–14.30 – prohlídky s průvodcem
28 Kč *
Pohádky pro děti – Divadlo JITULE a DADULE
11.00 Neposlušné pohádky
13.00 Pohádky z kufru aneb Jak to bylo s Palečkem a Smolíčkem
15.00 Neposlušné pohádky
Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz
a výdej v Turistickém informačním centru od 1. 10. od 9 hod.
Kapacita sálu max. 150 diváků.
Zdarma
Loosovy interiéry – prohlídky s průvodcem
10.00–13.30 – Klatovská 19
Určeno pro děti od 12 let. Objekty nejsou bezbariérové!
28 Kč *
Originální prohlídky města Plzně
10.00–13.30 – Plzeň za první republiky • Plzeň v bájích a pověstech
(pro rodiny s dětmi), sraz před Turistickým informačním centrem,
náměstí Republiky 41, max. 25 osob ve skupině.
28 Kč *
* Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a v Turistickém
informačním centru od 1. 10. od 9 hod. Vstupenky do Loosových
interiérů je možno zakoupit také na www.adolfloosplzen.cz.
Věž katedrály sv. Bartoloměje, náměstí Republiky
9.00–18.00 – prohlídky (poslední v 17.20), max. 30 osob ve skupině
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11
9.30–16.30 – každou hodinu prohlídky s průvodcem
(max. 50 osob ve skupině)
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
9.30–17.00 – prohlídky věží každou půlhodinu (max. 20 osob ve skupině, z bezpečnostních důvodů pouze pro děti od 10 let)
28 Kč
Prodej vstupenek ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. od 9 hod.
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Stará synagoga, vnitroblok Smetanovy sady 5
9.30-16.30 – každou hodinu prohlídky s průvodcem, individuální
vstup na galerii
Prodej vstupenek ve Velké a Staré synagoze od 1. 10. od 9 hod.
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Divadlo J. K. Tyla
Velké divadlo, Smetanovy sady 16
Nové divadlo, Palackého náměstí 30
9.00–13.00 – prohlídky s průvodcem
Prodej vstupenek od 1. 10. od 9 hod. v pokladně předprodeje DJKT,
Smetanovy sady 16, Plzeň.
Max. 25 osob ve skupině.
Výstava 100 let – reflexe osmičkových roků v dílech současných
umělců regionu, foyer Nové scény
28 Kč
Okružní jízdy historickými vozy
11.00–16.00
• trolejbus Škoda 9 Tr (nástup/výstup zastávka Muzeum),
• autobus ŠKODA 706 RTO (nástup/výstup zastávka Náměstí Republiky)
• tramvaj T1 (nástup/výstup zastávka U Zvonu)
Kapacita vozů omezena, více na www.pmdp.cz
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Moving Station, Koperníkova 56
10.00–18.00 – každou hodinu živé prohlídky prostor spojené
s uměleckými akcemi
20.00 – představení Spielraum Kollektiv/Archa.lab: Fidlovačka aneb
Kdo je My? – vstupné 120/190 Kč
Prodej vstupenek na www.goout.cz.
Více informací na www.johancentrum.cz.
28 Kč/děti do 120 cm zdarma
DEPO2015, Presslova 14
10.00–18.00 – 100PY: Sto let republiky očima pěti generací interaktivní výstava pro celou rodinu, možnost komentovaných
prohlídek
28 Kč
Podzimní sklizeň v tržnici – tržnice s plody přírody i řemeslné výroby
DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla
Zdarma
VODÁRNA PLZEŇ, a. s.
9.28, 11.28, 13.28, 15.28
Exkurze do čistírny odpadních vod (sraz u vstupu v ul. Jateční 47)
Exkurze do úpravny vody na Homolce (sraz před hlavním vchodem
sídla společnosti, Malostranská 2)
Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz
a výdej v Turistickém informačním centru od 1. 10. od 9 hod.
Max. 28 osob ve skupině.
Zdarma
Plzeňská teplárenská, a. s.
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 – exkurze do spalovny v Chotíkově
(ZEVO Plzeň)
Nutná rezervace na www.zevoplzen.cz/infocentrum od 1. 10. od
9 hod. Sraz nejpozději 10 min. před začátkem exkurze na dolním parkovišti u vstupního turniketu do areálu ZEVO Plzeň, Chotíkov.
Max. 20 osob ve skupině.
Zdarma

Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze,
Františkánská 11
10.00–18.00
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13
10.00 – 12.00, 12.30 – 18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum loutek Plzeň, náměstí Republiky 23
10.00–18.00
28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum strašidel, náměstí Republiky 33
10.00–18.00
28 Kč/děti do 120 cm zdarma
Plzeňské historické podzemí, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky každých 20 minut
28 Kč/děti do 6 let zdarma, zákaz vstupu dětem do 3 let
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6
10.00–18.00 – prohlídky, výstava Prazdroj před 100 lety a dnes
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Pivovar Gambrinus, U Prazdroje 7
10.00, 12.30, 15.00, 17.30 – prohlídky
Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz. Ve dnech 27.–28. 10.
neplatí sleva 25 % na kombinované okruhy.
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40
10.00–12.00, 12.30–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Západočeská galerie v Plzni, Pražská 13
10.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma
BOHEMIA SEKT, s. r. o., Smetanova 220, Starý Plzenec
10.00–15.00 – prohlídky každých 15 minut, vstupenky na místě
28 Kč/děti do 6 let zdarma
Hrad Radyně, Starý Plzenec
10.00–18.00 – prohlídky hradu
11.00, 14.00, 16.00 – prohlídky s průvodcem
Rezervace na www.ic-radyne.cz. Max. 30 osob ve skupině.
28 Kč/děti do 6 let zdarma
13.00–16.00 program pro děti (Centrum služeb pro turisty, předhradí Radyně)
Zdarma
Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci
13.00–16.00 – každou hodinu prohlídky s průvodcem
Zdarma
Letiště Líně
10.30–17.00 – Z letecké historie ČSR (prohlídky hangáru spolku
CLASSIC TRAINERS, seskoky parašutistů s použitím historických
padáků aj.)
28 Kč
Změna programu vyhrazena.

Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
Pod Vinicemi 9
DinoPark, Nad ZOO 1
8.00–18.00
28 Kč/děti do 6 let zdarma

náměstí T. G. Masaryka
10.00

Rozhledna Chlum, Na Klínu, Plzeň Doubravka
28 km na rozhlednu Chlum
9.00–10.00 – sraz na konečné stanici tramvaje č. 1 (Bolevec), trasy
13 a 15 km
10.00–17.00 – vstup na rozhlednu
28 Kč rodinné vstupné

Modlitba za republiku – hudebně duchovní
zastavení s modlitbou díků a proseb za naši
vlast; celebruje Mons. František Radkovský

11.00

Vysazení lípy republiky folklorními soubory
města Plzně

17.00

Slavnostní shromáždění ke 100. výročí vzniku
samostatného Československa

18.00

Průvod světel s účastí dobových postav včetně
Tomáše Garrigue Masaryka (trasa: Klatovská
třída–Smetanovy sady–Františkánská ul.–
náměstí Republiky)

Luftova zahrada, Za Rybárnou, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
Zdarma
Meditační zahrada, Na Kramlíku, Plzeň-Doudlevce
10.00–16.00 – prohlídky (značení z Tyršova mostu)
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Techmania Science Center, U Planetária 1
10.00–18.00, zvýhodněné vstupné platí pro Science Center
a 3D Planetárium
28 Kč/děti do 3 let zdarma

náměstí Republiky
18.30

Společný zpěv původní československé hymny
Slavnostní ohňostroj

Zimní stadion Home Monitoring Aréna, Štefánikovo náměstí 1
10.00–11.00 – volné bruslení (II. ledová plocha)
Zdarma
Bazén Slovany, náměstí gen. Píky 42
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
9.00–12.00 – volné plavání
28 Kč/děti do 140 cm zdarma/1 hodina
Krašovská Aktivity centrum Plzeň, Krašovská 30
15.00–17.00 – Sparing Day Yaksha Gym Plzeň
18.00–19.00 – Jumping s Aničkou
19.00–20.00 – Jumping s Radkem
Prodej vstupenek od 1. 10. v Krašovská Aktivity centrum Plzeň.
28 Kč

www.plzen.eu • www.visitplzen.eu
www.kultura.plzen.eu
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Miroslav Horníček Plzeň miloval
Československá republika prožívala pár
dnů své existence, když se manželům
Horníčkovým v plzeňské Karlově ulici
v neděli 10. listopadu 1918 narodil syn
Miroslav. Svůj vřelý vztah k městu, kde
prožil mládí a dospívání, si Miroslav Horníček uchoval až do konce života a vždy se
k Plzni hrdě hlásil. V roce 1941 získal angažmá v Městském divadle v Plzni. V roce
1945 odešel do Prahy do Divadla Větrník,
později do Divadla satiry. V roce 1949 jej
angažoval tehdejší šéf činohry Národního divadla v Praze Jindřich Honzl. V tomto
období se také objevil poprvé před kamerou a také se seznámil s Janem Werichem,
který navazoval na tradici Osvobozeného
divadla, hledal partnera a zvolil si Miroslava Horníčka. V první premiéře divadla
v roce 1955, kdy byla uvedena hra V+W
Caesar, se spolu setkali na jevišti. A bylo
to velmi tvůrčí setkání, Miroslav Horníček získal prostor pro své jedinečné
herectví, které tak krásně charakterizoval Jan Werich, když jej oslovil: „Ty totiž
máš svoje divadlo složené a přenosné ve
své hlavě. Ani oponu nepotřebuješ. Ty se
nemusíš učit role napsané lidmi, které
ani neznáš nebo kteří už dávno nejsou.
Ty si povídáš s publikem. Nemusíš tlumočit, interpretovat, prožívat... Ty říkáš
svoje slova. Tobě se rodí dialog z mořské
pěny…“. Později nalezl Miroslav Horní-

Osvětlení schodů
zlepšilo komfort
pro diváky

Osvětlení schodiště v sále svého Nového divadla vylepšilo město Plzeň.
Úprava (na snímku) spočívala v přidání nového čela ke každému schodu,
který tak má osvícenou horní i spodní
hranu.
Podle ředitele Divadla J. K. Tyla
Martina Otavy instalace světelných pásů na každém schodu zlepší orientaci při pohybu v průběhu
představení a rovněž tak bezpečnost
návštěvníků. „Jsem velmi rád, že celé
zařízení bylo realizováno s maximální
precizností v detailu, a podtrhuje tak
exkluzivitu hlediště Nového divadla,“
uvádí Martin Otava.
(red)

Miroslav Horníček.
ček partnera v Miloši Kopeckém a podle
jeho slov byla jejich spolupráce druhá
požehnaná etapa jeho divadelní činnosti.
V roce 1967 na mezinárodní světové výstavě EXPO 67 v kanadském Montrealu
se stal hlavní postavou projektu Kinoautomat, kdy diváci sami mohli rozhodovat
o dalších osudech hrdinů. Díky geniálnímu
nápadu se z projektu stal světový hit. Zapsal
se do povědomí diváků i talk-show Hovory

Foto: archiv DJKT
H a televizním seriálem Byli jednou dva písaři.
Normalizace ho postupně zbavila
možnosti přímého kontaktu s publikem.
Pomohla divadla, ozvala se i rodná Plzeň,
kde počátkem osmdesátých let v době
režírování hry Slaměný klobouk napsal
pro hereckou kolegyni Moniku Švábovou
komedii Setkání s Veronikou, v níž sám
několik sezon účinkoval jako její partner.

Po sametové revoluci obnovil svůj někdejší úspěšný pořad pod názvem Hovory
H ještě po dvaceti letech a jeho umění bylo
mnohokrát oceněno. Obdržel Cenu Thálie za
celoživotní přínos českému divadlu a v rámci
televizní ankety Týtý vstoupil do Síně slávy.
V roce 1998 mu bylo uděleno čestné občanství města Plzně a o dva roky později obdržel státní vyznamenání, Medaili za zásluhy
v oblasti kultury. Proslavil se i jako literární autor. Jeho snad nejúspěšnější prózou
se staly Dobře utajené housle. Zemřel po
těžké nemoci 15. února 2003 v Liberci.
V Plzni se konají po celý rok akce k jeho
připomenutí, v listopadu 2018 výstava
v plzeňském mázhauzu nazvaná Miroslav Horníček – 100 let, v den výročí jeho
narození Galavečer v Novém divadle, kterému bude předcházet slavnostní pokřtění foyer Malé scény Nového divadla na
Foyer Miroslava Horníčka. Jeho koláže
bude možné zhlédnout v Galerii „13“ od
15. listopadu. Den před výročím jeho narození se v Zahradě Miroslava Horníčka
za Úřadem městského obvodu Plzeň 3
uskuteční vzpomínkové setkání u jeho
busty. Divadlo Pluto připravilo divadelní festival A co divadlo, pane Horníčku?
V listopadu vydá město Plzeň doprovodnou publikaci Miroslav Horníček –
100 let v rámci edice Významné plzeňské
kulturní osobnosti.
(an, red)

V Zábělé je obnovena naučná stezka
Přibližně sedm kilometrů měří nová
naučná stezka v rekreační oblasti Zábělá, kterou nechalo v úseku od Bukovce
k Dolanskému mostu obnovit město. Návštěvníci se na 12 tabulích na celé trase
dozvědí informace o historii, fauně, flóře,
ochraně přírody i o systému lesního hospodářství v daném území.
Náklady na obnovu naučné stezky činily přibližně 150 tisíc korun. Město chce
tuto oblast zpřístupnit i cyklistům, aby
nemuseli jezdit po naučné stezce a neničili její povrch. Připravuje proto projekt
cyklostezky, která povede po náspu stávající železniční trati. Ta bude zrušena
poté, co se letos 9. prosince otevře nový
železniční tunel pod Chlumem.
Richard Havelka, vedoucí úseku lesů,
zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně, uvádí, že stezka v podstatě kopíruje zelenou turistickou
značku, ale má několik odboček k zajímavým lokalitám. Lidé se na ni mohou napojit na třech místech, a to v Bukovci nebo
v Zábělé u hájovny či z tábořiště u Dolanského mostu. „Jedna tabule je v místě, kde
fungovala za první republiky vyhlášená
výletní restaurace. Zábělá byla v té době
oblíbeným cílem návštěvníků. Nedaleko

Moving Station
zavádí předplatné
Moving Station na Magorově mostě
je nyní celorepublikově známá dobrá
adresa pro současné umění. Letos slaví už osmnáctiny. „Nechceme být tuctovým kulturákem, chceme si udržet
ducha tvůrčí laboratoře. Proto dáváme prostor nejen hotovým projektům,
ale důsledně za podpory rezidenčního
programu města Plzně podněcujeme
původní tvorbu,“ říká Roman Černík,
ředitel ústavu JOHAN, který Moving
Station provozuje.

Na archivním snímku je taneční představení, které se uvádělo v Moving Station loni. Foto: archiv Moving Station
Tým JOHANu letos přichystal
první ročník předplatného do Moving Station. „Naše předplatné pod
heslem „Nebojíme se experimentu“ je
koncipováno jako model 3+1, za cenu
tří představení získají předplatitelé
vstupné na čtyři inscenace uváděné
v Moving Station. Vtip je v tom, že
abonent si může vybrat z celkem
10 představení v období říjen 2018
až leden 2019 dle svých zájmů a časových možností,“ uvádí produkční Eva
Kraftová. Předplatné existuje také ve
ve zlevněné studentské a seniorské variantě. Je v prodeji v síti GoOut a nebo
v pracovních dnech v pokladně Moving Station.
(red)

Sto let života ve
stoleté republice

Takové vyhlídky poskytuje nová naučná stezka.
byla umístěna železniční zastávka, z Plzně
se sem tedy lidé dostali pohodlně vlakem.
Po procházce v lese mohli posedět v restauraci, ve které se tehdy odpoledne i hrávalo
a tančívalo,“ připomíná Richard Havelka.
Zábělá je jednou z dvanácti rekreačních oblastí města Plzně. Mezi rekreační

Foto: Marie Fialová

oblasti patří dále Bolevecké rybníky, Košutecké jezírko, České údolí, Homolka,
Špitálský les, Chlum, Dubová hora, Valcha a les Pytel mezi místní částí Božkov
a obcí Letkov. Letos se k nim připojily
oblasti Kyjovský a Radčický les a oblast
Zábělá – Černá mýť.
(red)

Na archivním snímku je Vlasta Strejcová, jejíž příběh je součástí výstavy.
Výstava Sto let života ve stoleté republice je věnována pěti Plzeňanům, kteří prožili svůj život v celé éře
českého státu. Koná se od 18. října
do 1. listopadu v mázhauzu historické radnice.
(red)

ROZHOVOR

Na Juniorfestu se odehraje premiéra pohádky Čertí brko
Mezinárodní filmový festival pro děti
a mládež Juniorfest 2018 se bude v Plzeňském kraji konat od 9. do 15. listopadu. V Plzni se uskuteční v areálu
DEPO2015 a multikině CineStar v OC
Olympia. „Návštěvníci se mohou těšit na
filmové projekce, doprovodný festivalový
program a známé osobnosti českého i zahraničního filmu,“ říká ředitelka festivalu Judita Soukupová (na snímku).
Nabídne festival divákům oproti minulým ročníkům nějaký bonus?
Ano. Například slavnostní zahajovací večer, který se uskuteční v sobotu
10. listopadu v multikině CineStar. Jeho
součástí bude premiéra nové české pohádky Čertí brko od režiséra Marka Najbrta s herci Judit Bárdos, Janem Cinou

a Ondřejem Vetchým v hlavních rolích.
Projekce filmu bude přístupná široké veřejnosti. Považuji za velkou čest, že svě-

tová premiéra této pohádky, která se natáčela také v Plzeňském kraji, bude právě
na našem festivalu.
Na jaké filmy se ještě mohou diváci těšit?
Festivalový program nabídne zhruba
stovku filmů různých žánrů. Třeba švýcarský film Goliáš, vyprávějící příběh
Davida, který po nešťastné nehodě své těhotné přítelkyně začne brát steroidy. Lidé
uvidí nejen jeho fyzickou, ale i mentální
proměnu způsobenou právě užíváním
steroidů. Mohu vyzdvihnout také snímek
Panny, který byl letos uveden na filmovém festivalu ve Varech. Vypráví příběh
izraelské dívky, která se zabývá legendou
o mořské panně. Připraveny jsou však
také animované snímky pro nejmenší
nebo dokumentární sekce speciálně věnovaná dospívajícím dětem.

V rámci festivalu jste pořádali i různé
doprovodné akce, jaké plánujete letos?
V programu navazujeme na sté výročí
vzniku Československa. Na neděli 11. listopadu připravujeme zábavné odpoledne
pro rodiny s dětmi v areálu DEPO2015
s názvem Hrajeme si jako před 100 lety.
Prostor bývalé autobusové haly bude dobově vyzdoben a hrát bude dobová hudba. Děti a jejich rodiče si v rámci jednotlivých sekcí budou moci vyzkoušet, jak
se tehdy žilo, jak si děti hrály a jak se lidé
bavili ve volném čase. Nabídneme také
projekci dvou dílů z pořadu Ahoj, republiko! nebo animovaný cyklus krátkých
snímků, který hravou formou seznámí
děti s významem našich státních symbolů. V pondělí 12. listopadu se uskuteční

v areálu DEPO2015 koncert a autogramiáda Milana Peroutky a kapely Perutě.
Vstupenky lze už nyní zakoupit prostřednictvím Plzeňské vstupenky či přímo na
místě.
Přijede letos také nějaká slavná zahraniční filmová osobnost?
Účast v mezinárodní porotě přijal John
Stevenson, celosvětově uznávaný režisér
animovaného snímku Kung Fu Panda.
Podílel se i na tvorbě všech dílů Shreka
nebo snímku Madagaskar. Ve filmovém
světě je to velké jméno, jsem šťastná, že
ho budeme na festivalu mít a budeme mu
moci předat cenu Zlaté rafičky za celoživotní dílo. Postupně začneme odhalovat
i další velká jména, doporučuji sledovat
náš facebook a nové webové stránky
www.juniorfest.cz.
(an, red)

kulturní dění 
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Plzeň se zařadila k světovým městům
Videoklip I Charleston Pilsen slouží k propagaci Slavností svobody a turistických cílů krajské metropole
K městům, jako jsou New York, Řím,
Taipei, Porto, Cáchy či Malmö, se zařadila zcela nově Plzeň se svým videoklipem
I Charleston Pilsen. Stala se tak prvním
městem v České republice, které se do
projektu zapojilo.
Podobný videoklip k propagaci zvolila
už přibližně stovka míst na pěti kontinentech. I Charleston Pilsen vznikl za
významné podpory města a bude sloužit
k propagaci květnových Slavností svobody a Plzně jako turistického cíle. Choreografkou a scénáristkou plzeňského
videoklipu se stala Lenka Sekaninová,
taneční lektorka, tanečnice Národního divadla a v projektu I Charleston též
představitelka hlavní role.
„Od ledna 2018 jsme začali intenzivně připravovat koncepci, zejména pojetí celého klipu a příběh, následovala
příprava choreografie a nácviky tanečních scén. My, jako Pilsner Jazz Band,
jsme museli připravit aranžmá vhodné
skladby, nazkoušet ji a pořídit studiovou nahrávku. Vybrali jsme ikonickou
skladbu fenomenálního skladatele a pianisty Duke Ellingtona – It Don’t Mean
A Thing If It Ain’t Got That Swing,“ popisuje kapelník orchestru Pilsner Jazz
Band a projektový vedoucí Jindřich
Jindřich.
V klipu, který trvá necelých pět minut, swinguje na různých místech charakteristických pro město Plzeň zhruba

Divadlo uvádí
Nabucca
Slavná opera Giuseppe Verdiho Nabucco, která měla premiéru 13. října v Divadle J. K. Tyla na scéně Velkého divadla, potěšila milovníky tohoto světového operního skladatele.
Vášnivá a stále silná Verdiho hudba
vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor
Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury.
V Plzni ji režíroval šéf opery Tomáš
Pilař. Pod jeho vedením bude opera uvedena také v závěru sezony
2018/2019 v rámci cyklu Noc s operou v lochotínském amfiteátru, ovšem ve velkolepějším pojetí, které
umožňuje prostor pod širým nebem.
(an)

Ve videoklipu se představuje i synagoga a řada dalších atraktivních míst města.
40 tanečníků všech věkových kategorií.
Charleston se za doprovodu Pilsner Jazz
Bandu tančil na náměstí Republiky, na

terasách pod Divadlem Josefa Kajetána
Tyla s pozadím synagogy, před Západočeským muzeem, Plzeňským Prazdro-

Foto: archiv
jem včetně typické pivovarské brány,
v Křižíkových sadech nebo v Mlýnské
strouze.

Chick Corea a Maceo Parker zahrají v Plzni

Na prvním snímku Chick Corea a na druhém Maceo Parker.
Dva světově proslulí muzikanti budou v listopadu koncertovat v Měšťanské besedě,
14. listopadu zahraje sólově na klavír ikona
současného jazzu a držitel 22 cen Grammy
Chick Corea, o den později tam předvede
svoji funky show jeden z nejlepších saxofonistů na světě Maceo Parker.
Chick Corea bude v Plzni vystupovat
vůbec poprvé. Koncert odehraje na klavír

Foto : archiv

sólově, odtud název Solo Piano. Je čtvrtým
nejčastěji nominovaným umělcem v historii
cen Grammy. Z 63 nominací jich 22 proměnil. Spolupracoval s mnoha hvězdnými
hudebníky, o kterých se dnes učí ve školách.
„Troufám si říci, že Plzeň ještě nikdy nehostila koncert tak legendárního muzikanta,
jako je Chick Corea,“ říká za pořadatele Ivan
Jáchim, jednatel společnosti Měšťanská

beseda Plzeň. Koncert se koná za podpory
Plzeňského kraje a města Plzně.
Město podpořilo i koncert amerického
saxofonisty Macea Parkera, který se koná
v Měšťanské besedě 15. listopadu. Dlouholetý spoluhráč Jamese Browna je pověstný
svými strhujícími koncerty, které nenechají
publikum v klidu a jsou obrovským zážitkem. „Hraní si plně užívám, získávám totiž
energii z publika,“ tvrdí Maceo Parker.
„Protože jsou to koncerty pro Plzeň
mimořádné, rozhodli jsme se zvýhodnit
vstupné pro ty fanoušky, kteří by k nám
chtěli přijít na oba dva,“ uvádí Ivan
Jáchim. „Ti, kdo si koupí vstupenku na
koncert Chicka Corey, dostanou slevu
20 % na vstupenku ke stání na Maceo
Parkera,“ vysvětluje. Vstupenky jsou
v prodeji na www.mestanska-beseda.cz
a na předprodejních místech na náměstí
Republiky 41 nebo v Měšťanské besedě,
Kopeckého sady 13 v Plzni.
(an)

„Oproti ‘konkurenčním’ I Charlestonům ve světě obsahuje ten plzeňský
dva unikátní prvky. Kromě účinkování
orchestru má i propracovaný nadčasový
příběh, který by se mohl odehrát kdykoliv
– v den osvobození na konci války v Plzni nebo ve swingové tančírně,” láká ke
zhlédnutí Jindřich Jindřich.
„Využili jsme například Slavností svobody, ochoty a spolupráce města, místních
institucí, skvělých lidí, kteří nám s natáčením pomáhali. Díky městu Plzeň jsme
se dostali k technice, která nám umožnila pracovat zase trochu jinak,“ uvádí
režisér, kameraman a šéf štábu Pavel
Schneider.
„Projekt bude zcela neotřelým a zajímavým způsobem prezentovat Plzeň ve
světě. Líbila se nám i myšlenka natáčení během Slavností svobody a s autory
projektu jsme se domluvili, že v rámci
natáčení I Charleston Pilsen vznikne
rovněž spot ke květnovým oslavám
osvobození našeho města americkou
armádou,“ upozorňuje Denisa Krylová
z Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. „Září z něj radost
a spokojenost lidí, kteří účinkují a zároveň tady i žijí,“ dodává.
Podrobnější informace o projektu jsou
na webu města Plzně a facebooku.
Samotný videoklip mohou zájemci vidět na YouTube pod heslem I Charleston
Pilsen.
(red)

Animánie bude
už potřinácté
Bohatou porci toho nejlepšího z české i světové animace, workshopy
a řadu dalších výjimečných zážitků
nabídne 13. ročník Mezinárodního
festivalu animovaných filmů Animánie 2018, mezinárodní soutěžní
přehlídka dětské a studentské audiovizuální tvorby. Uskuteční se od 15. do
18. listopadu v Plzni v Moving Station a letošním tématem festivalu jsou
Osm(y). „Osmičkou končí nejen tento
rok, ale i mnoho významných milníků
české historie 20. století. Na osmičkový analogový pás se dříve točily filmy,“
upozorňuje ředitel festivalu Jan Příhoda. Více na www.animanie.cz. (red)

ROZHOVOR

Příští rok bude pro filharmonii velmi důležitý, říká Ronald Zollman
V čele Plzeňské filharmonie stojí od nové sezony šéfdirigent Belgičan Ronald Zollman.
Dirigoval snad všechny významné orchestry z celého světa a několik let spolupracoval s Plzeňskou filharmonií.
Jako dirigent jste vedl významná světová tělesa s renomovanými sólisty. Jak si
na tom ve srovnání s nimi stojí Plzeňská
filharmonie?
Znám ji od roku 2014 a troufnu si tvrdit,
že velice dobře. Je to hudební těleso, které
obstojí na nejvýznamnějších koncertních
akcích. Už to mnohokrát dokázalo a stále
dokazuje. Plzeň může být pyšná, že Plzeňskou filharmonii má.
Jak jste se ocitl zrovna v Plzni?
Po mé první návštěvě v tomhle krásném
městě a práci s Plzeňskou filharmonií mi
nabídli, abych se stal hlavním hostujícím dirigentem. Toto místo si nyní vyměňuji s To-

Nový šéfdirigent Plzeňské filharmonie Ronald Zollman. Foto : Plzeňská filharmonie
mášem Braunerem, jenž se stává hlavním
hostujícím dirigentem, a já nastupuji místo
něj na pozici šéfdirigenta.

Co se v tělese s vaším nástupem do pozice
šéfdirigenta změnilo?
To, co do orchestru vložil Tomáš Brauner, bylo velmi silné a já jsem viděl, jak
toto těleso roste právě díky jeho úsilí. Pokud jde o jeho práci, není nic, co by mělo
být změněno. Ale každý dirigent přichází
vždy s vlastním typickým způsobem přístupu k věcem. Já osobně chci přicházet
s novými realizovatelnými cíli.
Co si pod tím mají posluchači představit?
Chtěl bych program stavět tak, aby ho
posluchač vnímal jako cestu, která ho povede od jednoho koncertu k druhému. Mým
záměrem je upevnit v posluchači pocit, že
každý koncert je novým dobrodružstvím,
a přesto částí celku, propojující už dosaženou zkušenost či zážitek s novými emocemi.
Nač se tedy mohou posluchači těšit?
V programu budou slavná mistrovská,
ale i méně známá díla, představíme i sou-

dobou hudbu, ale v atraktivním kontextu,
abychom umožnili její snazší uchopení
a pochopení publikem. Bohužel příliš často
se stává, že díla nejsou obecenstvu předána
dobře. To je velmi smutné. Naším úkolem
je tedy najít ideální rámec pro představení
tak, abychom posluchače zaujali. Navíc rok
2019 bude pro filharmonii velmi důležitý.
Proč?
Budeme slavit 100 let. Historické kořeny existence symfonického tělesa v Plzni
sahají do 19. století. Najdeme mezní roky
1882, 1919, 1934, 1946, 1998. V roce
1882 byl založen Filharmonický spolek
plzeňský. V roce 1919 vznikl na půdě Hudebního odboru symfonický orchestr světového významu. Jsme dědicové této významné iniciativy.
Co k tomuto výročí chystáte?
Zatím je brzy uvádět detaily, ale jednu informaci mohu říci. Oslavy století existence

orchestru zahájíme Beethovenovou slavnou Missa solemnis. Každé uvedení tohoto
skvostného mistrovského díla je událostí.
A 24. října 2019 tomu v Plzni nebude jinak.
Vaše maminka pocházela z Československa. Jak se ocitla ve světě?
Maminka se narodila v Košicích, tehdy
se jmenovaly Kaschau. Když jí bylo pět let,
tedy v roce 1926, se její rodina odstěhovala do Belgie a později do Ameriky. Košice
znala jen ze vzpomínek, dostala se tam
už jen jednou na rodinné setkání a tehdy
jí bylo 11 let. Ale hodně také vzpomínala
na pozdější setkání v USA se skladatelem
Bohuslavem Martinů. To, že se s ním trochu znala, v ní zanechalo hluboký dojem
po celý život a často mi o setkáních vyprávěla. Asi díky tomu jsem cítil blízký vztah
k jeho hudbě a setkání s jeho díly na koncertních pódiích byla na mé umělecké cestě pravidelností.
(an, hr)

STALO SE PŘED 100 LETY
14. října byla v Plzni zorganizována
generální stávka proti vývozu potravin
z českých zemí. Na manifestaci však
převážily politické požadavky. Na
náměstí se shromáždilo 30 tisíc lidí.
S projevem vystoupil Luděk Pik, František Lukavský i zástupci Škodovky.
Shromáždění zakončily písně Rudý
prapor a Kde domov můj. Pod dojmem
zpráv ze zahraničí se očekával brzký
rozpad Rakouska-Uherska a vznik nového státu – Československé republiky.
20. října na náměstí u morového
sloupu sloužil kaplan Antonín Havelka
pobožnost za odvrácení epidemie španělské chřipky. Mše, kde během kázání
zaznělo mimo jiné, že se blíží doba, kdy
se český lid dočká splnění svých nadějí,
podnítila vlastenecké emoce i očekávání samostatného státu.

Plaský opat Jiří Vašmucius bránil Plzeň

Opat Jiří Vašmucius, klášter Zlatá Koruna.
Foto: Hugo Moc

zbořil kostelní věž františkánského kláštera a na mnoha místech poničil městské
zdi. Avšak zteče hradeb úspěch nepřinesly.
Obránci způsobili stavovským těžké ztráty a Jiří Vašmucius je obratnou střelbou
několikrát přiměl ustoupit. Plzeň byla
nakonec dobyta 21. listopadu 1618 po
55 dnech obléhání, když se podařilo Mansfeldovým dělostřelcům rozstřílet budovu
městských lázní (dnešní Dřevěná ulice),
kterou následně vnikli do města. Obránci
už neměli dostatek sil zvrátit průběh bojů
a rozhodli se vzdát. Opat byl zajat a hrozila
mu smrt. Klášterní konvent jej však vykoupil, a tak se mohl vrátit zpět do Plas.
Daniel Metlička,
Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
Herečka Monika Švábová byla na
snímku v minulém čísle Radničních
listů. Správně odpověděla Věra Sobotová a vyhrává vstupenky do divadla a drobné dárky.

Prosíme, vyplňte čitelně HŮLKOVÝM PÍSMEM.

Nápisy PUMA na tričku Davida Limberského (vpravo), lahev s vodou pod stolem,
opravené džíny Josefa Bolana (uprostřed),
Registrace_SP_Plzen_A4bw_Sestava 1 13.09.18
konstrukce stanu za Miroslavem Petrželou (vlevo), koleno Luďka Pernici na levém

okraji, to je pět rozdílů, kterými se lišily
fotografie v minulém čísle Radničních listů. Správně odpověděli Zdeňka Matějko15:14 Stránka 2 (K-černá plát)
vá, Alena Janská a Pavel Bolina. Získávají
ceny od fotbalového klubu. Odpověď na

novou soutěžní hádanku mohou zájemci
posílat pod heslem Najdete pět rozdílů?
do 28. října na adresu redakce Radničních listů nebo e-mailovou adresu
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
(an)

2Žádost o registraci Senior Pasu
Jméno*

PKAu
PŘEeňLskEou
kart
na Plz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Žadatel svým podpisem souhlasí se zařazením do projektu Senior
Pas a se zpracováním svých osobních údajů správcem údajů Sun
Drive Communications, s.r.o., IČO: 26941007 (dále jen „správce“),
jakož i s jejich předáváním dalším zpracovatelům na základě
smluvního vztahu se správcem, a to partnerům projektu Senior
Pas, za účelem realizace projektu Senior Pas, zejména identifikace
účastníků projektu Senior Pas, vedení databáze účastníků projektu Senior Pas a v návaznosti na něj realizovaných služeb,
včetně nabízení a poskytování slev a obchodních výhod, distribuce nabídek, odborného a technického poradenství, zasílání
informací souvisejících s projektem Senior Pas. Dále žadatel o zařazení do projektu Senior Pas uděluje souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, zejména pro obchodní a marketingové
účely, související s projektem Souhlas je dobrovolný a platí po
dobu trvání projektu Senior Pas, přičemž je kdykoli odvolatelný.
Údaje budou uloženy ve formě této žádosti a v digitální podobě.
V ostatním se zpracování osobních údajů správcem a všemi zpracovateli řídí obecně závaznými právními předpisy. Souhlas lze
kdykoli odvolat na adrese pracoviště správce: Sun Drive Communications s.r.o., Mendlovo náměstí 1a, 603 00 Brno, a to písemně,
nebo elektronicky na e-mailovou adresu: info@seniorpasy.cz.

Příjmení*
Ulice, č.p.*
Město*
PSČ*
Kraj*
Telefon (mobil)*

I tentokrát mohou zájemci hádat.
Skvělé písňové texty, nezapomenutelné melodie, ale i rvačka v kostele! To
vše jsou Zvonokosy, muzikál autorů
Petra Markova a Jindřicha Brabce na
motivy stejnojmenného románu Gabriela Chevalliera. Děj se točí kolem
stavby pisoáru na náměstí, jež rozdělí
městečko na dva nesmiřitelné tábory.
V inscenaci září stálice muzikálového
souboru DJKT, na fotografii s Lukášem Ondrušem. Znáte její jméno?
Odpověď je možné nalézt na webových stránkách www.djkt.eu. Lze ji
posílat do 28. října na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

správný tip s alfou
Umanutá princezna se jmenuje inscenace Divadla Alfa, z níž byl snímek
v minulých Radničních listech. To je
správná odpověď na soutěžní otázku.
Výhercem se stal Petr Dvořák a získává dvě vstupenky do Divadla Alfa
a další odměnu.

E-mail
Rok narození*

* Povinný údaj

Po poledni 28. října vypukla na Petrohradě demonstrace zaměstnanců
železničních dílen. Ve městě se objevila vlajková výzdoba a z okresního
hejtmanství byly shazovány vývěsky
opatřené císařskými orly. V Plzni převrat vyvrcholil 29. října. Krátce po
15. hodině se sešel na náměstí velký
tábor lidu, který symbolicky pohřbil
Rakousko-Uhersko i válku. Odtud
se průvod rozdělil na dvě části. Jedna
manifestovala před budovou okresního hejtmanství, druhá prošla před
budovou divadla. Manifestující se sešli
na náměstí, shromáždilo se jich téměř
sto tisíc. Slavnostní ráz podpořily koncerty před Měšťanskou besedou a před
radnicí. Oslavy trvaly až do 23. hodiny. „Bourání Rakouska“ pokračovalo
hned 29. října. Do města dorazila zpráva o vyhlášení republiky. Všude i na
oděvech se objevovala trikolóra, červenobílé národní vlajky, byly odstraňovány symboly monarchie – mj. rakouský
orel na justičním paláci (dnes krajský
soud), orel na hotelu U Zlatého orla
(dnes Central), orli z vojenských čepic
i poštovních schránek. Byly odstraňovány dvojjazyčné nápisy či označení
připomínající dobu monarchie (např.
hotel U císaře rakouského). 30. října
již nadšení v ulicích částečně opadlo.
Vzrušení přineslo před radnicí vítání propuštěných politických vězňů
a defilé Národní gardy. Divadlo kromě premiéry Mahenova Mrtvého
moře (8. října), Bernström-Larsenovy hry Jako v Černém Petru (22. října)
a Smetanovy Čertovy stěny (23. října)
zařadilo do repertoáru mimořádně
Fidlovačku J. K. Tyla (30. října)
a Smetanovu Libuši (31. října). (špf)

mi bateriemi města, přičemž si vedl velice
zkušeně. Kde tyto schopnosti získal, není
známo. Hrabě Mansfeld oblehl město
19. září 1618, ale neměl dostatek vojáků
pro efektivní obléhání a po několika dnech
jej zastihl dopis z Prahy, aby se s vojskem
přesunul k Českým Budějovicím. Odchodu obléhatelů využili Plzeňané a na
zadní voj odcházejícího vojska zaútočili.
Hrabě Mansfeld se musel okamžitě vrátit a zahnat útočníky zpátky za hradby,
přičemž ustanovil řádné obležení, které
zahájil 28. září 1618. Ještě v říjnu docházely obléhatelům další posily ze zemské
hotovosti a celá armáda v té době mohla
čítat více než osm tisíc mužů. Mansfeld
několikrát ostřeloval Plzeň, v době mše

SOUTĚŽ s FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLŮ?

21. října došlo mezi předáky politických stran v Plzni ke shodě ve věci
ustanovení Národního výboru, k čemuž vyzývala Nová doba na základě
usnesení výkonného výboru českoslovanské sociální demokracie XX. kraje
v Plzni již 17. října.
22. října začala na radnici pracovat kancelář přípravného výboru NV.
Ustavující schůze Národního výboru
okresního v Plzni proběhla 27. října.
Výbor měl mít 19, respektive 20 zástupců podle stranickopolitického klíče. V popřevratové situaci fungovalo
předsednictvo (5), užší (14+5) a širší
(17+14+5) výbor. Počet odborů se
průběžně měnil (minimálně 11). Základní programové prohlášení České
veřejnosti na Plzeňsku! Občané! se
v denním tisku objevilo 28. října a bylo chápáno jako proklamace převzetí
moci.

Není známo, kdy a kde se Jiří Vašmucius
narodil, ale je známo, že počátkem 17. století působil jako převor ve zbraslavském
klášteře. Zde byl následně 6. března 1616
infulován (propůjčení práva nosit mitru)
řádovým generálem Nicolasem Baucheratem na opata kláštera plaského a o devět
dnů později byl potvrzen v úřadu císařem
Matyášem. Opat se zapsal i do dějin Plzně. Na počátku stavovského povstání byl
vyzván císařem Matyášem, aby byl nápomocen při obraně města proti vojsku
hraběte Arnošta Mansfelda. Nechal z Plas
dodat potřebné potraviny, finanční obnos
a osobně v čele klášterního oddílu čítajícího 30 mužů a několik děl přišel do Plzně.
Okamžitě se ujal velení nad dělostřelecký-
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Stejnou cenu obdrží také ten,
kdo správně odpoví na novou soutěžní otázku a bude vylosován. Stačí jen napsat, ze které hry je snímek. Napovíme, že v prosinci 2017
mělo toto představení v Divadle
Alfa premiéru. Odpověď lze posílat
pod heslem Správný tip s Alfou do
28. října na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)
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