ZPRAVODAJ
MĚSTA PLZNĚ
ROČNÍK XXI
Leden 2016

Plzeň ocenila

Míst k sáňkování

Lenka Kavalová:

strana 3

strana 4

strana 7

mimořádné činy
svých obyvatel

v krajské metropoli
výrazně ubylo

Velkou zkušenost
mi dala Amerika

Nejvíc peněz je na dopravu
Plzeň bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem
S vyrovnaným rozpočtem bude letos hos- ky bilance zůstávají příjmy z daní, jsou rozpodařit Plzeň. Schválili to zastupitelé. počtovány s nárůstem 4,8 procenta oproti
Návrh počítá s příjmy ve výši 5,9 miliardy očekávané skutečnosti předchozího roku.
korun, což je o 11 procent více ve vztahu „Do rozpočtu byly promítnuty pozitivní
ke schválenému rozpočtu roku 2015. makroekonomické predikce o vývoji ekonomiky a předpoklad
Výdaje mají být
5,7 miliardy korun,
Největší letošní investiční akce zlepšeného výběru
daní vlivem postupmeziročně o 9,8 proného zavádění opatcenta nižší. Mezi
•R
 ekonstrukce tramvajové trati Karloření proti daňovým
největší investiční
varská za 100,8 milionu korun.
únikům. Díky přízakce financované
•R
 ekonstrukce Letkovské ulice za
nivé prognóze bylo
z rozpočtu patří
39,2 milionu korun.
opět možné zmírnit
3. etapa rekonstruk• Náhradní hřiště pro TJ Slovan Sponěkterá restriktivní
ce tramvajové trati
je Plzeň za 47,2 milionu korun.
opatření přijatá již
Karlovarská, ve stej• Dokončení úprav stadionu Štrundříve vzhledem ke
né ulici bude vybucovy sady za 56,9 milionu korun.
zhoršenému výběru
dovaný vyhrazený
•R
 ekonstrukce napájení Slovany-Čerdaní během hospojízdní pruh. „Suma
nice za 39,7 milionu korun.
dářské recese,“ uvá5,9 miliardy korun
• Nově zahájenými projekty pak budou
dí Hana Kuglerová.
je dána zejména
vyhrazený jízdní pruh Karlovarská
Byly tak zejména
mimořádnou výší
letos za15 milionů korun, Obytný
zrušeny plošné odpříjmů, a to vzhlesoubor Stráň letos za 17 milionů,
vody z investičních
dem k uvažovanévodovody a kanalizace v ulici Kafondů příspěvkových
mu záměru prodeje
pitána Jaroše za 29 milionů korun.
organizací, to jim dá
části vodárenského
majetku akciové společnosti Vodárna Plzeň. větší možnosti v oblasti obnovy svěřeného
Finance z tohoto prodeje budou pře- majetku.
Tradičně nejvíce financí směřuje do
vedeny do fondů města jako náhrada za
použití prostředků těchto fondů na ná- oblasti dopravy. Druhý největší podíl výkup akcií zmíněné společnosti v minulém dajů vykazuje oblast životního prostředí,
roce,“ vysvětluje ředitelka Ekonomické- vodního hospodářství a vzhledu obce.
ho úřadu Magistrátu města Plzně Hana „Součástí této kategorie jsou od loňského
roku výdaje na odpadové hospodářství,
Kuglerová.
V oblasti prodejů město navíc počítá což souvisí se změnou systému nakládání
s odprodejem 13 domů, kdy získané zdroje s komunálním odpadem v prostředí měsbudou využity na opravy bytů s cílem zajiš- ta Plzně od září loňského roku,“ uzavírá
tění kvalitnějšího bydlení a zlepšení příjmů Hana Kuglerová.
(red)
z nájmu. Největší položkou příjmové strán-

Vizualizace nového Centra robotiky v Plzni.

Foto: Správa informačních technologií města Plzně

V bývalém depu se malí i velcí seznámí s roboty a drony
V areálu bývalého depa dopravních podniků vzniklo nové Centrum robotiky,
které zábavnou formou přiblíží moderní
technologie a nabídne od února až dvě
desítky kroužků. Jedna hala je vyhrazena
robotům, včetně létajících dronů, a jejich příznivcům. Projekt zaštiťuje Správa
informačních technologií města Plzně.
V Centru robotiky jsou učebny a dílny.
Jedna z učeben poslouží menším dětem,
které si tam budou vyrábět roboty z lega či
arduina. „Relativně rychle si postaví stroj
a budou se jej formou hry snažit naprogramovat. Tím se jim skrytou hravou formou
dostane technika pod kůži,“ uvádí ředitel
správy Luděk Šantora. Dílny jsou osazeny

moderními obráběcími stroji, na kterých
je možné k chytrému robotu vyrobit podvozek nebo mechanickou ruku.
„Je tam i velká 3D tiskárna s 3D skenerem. Díky tomu si dokážeme vyrobit malý
dron, a děti se tak dostanou k robotu, který už nejezdí po zemi, ale létá. Můžou se
jej učit ovládat nebo vybavovat čidly a učit
ho například orientovat se v uzavřeném
prostoru,“ říká Luděk Šantora. Centrum
mohou využívat stovky lidí. „Za půlroční
kroužek by měla být cena do tisícovky,“ tvrdí Luděk Šantora. Centrum plní významnou roli i směrem k plzeňským školám. Ve
spolupráci s Masarykovou základní školou
vznikl koncept výuky robotiky jako povin-

ného předmětu, který se na této škole začne vyučovat počátkem příštího školního
roku. „Nemáme ambici zavádět robotiku
jako povinný předmět na všech školách,
ale dvě až tři školy, které by se profilovaly ve
vzdělávání technicky, by městu prospěly,“
říkají spoluautorky konceptu výuky Markéta Jedličková a Martina Kupilíková. Spolu
s další aktivitou Centra robotiky, kterou
jsou technické projekty pro středoškoláky,
pak v Plzni vzniká ucelený proces podpory
technického vzdělávání začínající na úrovni základního školství, navazující na středních školách a vrcholící vysokoškolským
technicky orientovaným studiem na Západočeské univerzitě v Plzni.
(an)

ROZHOVOR

Danuše Bělohlávková: Se spolužačkou jsme seděly v divadle na jednom sedadle
Plzeňanka Danuše Bělohlávková je držitelkou několika řádů Francouzské republiky,
zakladatelka Francouzské aliance, učitelka
francouzštiny, překladatelka, ale také obrovská milovnice divadla. „Předplatné do
plzeňského divadla mám už zhruba pětaosmdesát let, s jednou přestávkou,“ říká
aktivní žena, která letos oslaví devadesáté
narozeniny. Je tak majitelkou nejdéle trvajícího předplatného v divadle.
Co se tehdy hrálo?
Hry Josefa Kajetána Tyla, různé pohádky a programy pro děti. Bylo to předplatné pro rodiče a děti, hrálo se v neděli dopoledne. Chodila jsem s babičkou a měly
jsme místa na prvním balkonu vlevo, myslím někde ve středu.
A zájem o prkna, která znamenají svět,
pokračoval i ve škole?
Do obecné školy jsem chodila s dcerou
ředitele Městského divadla v Plzni Otakara Zítka. Vzpomínám si, když naše spolužačka, štíhlá, krásná blondýnka, hrála
Malého lorda a na jeviště vyšla s chrtem,

Danuše Bělohlávková Foto: Martin Pecuch
všichni jsme byli unešení. I to v nás podnítilo velký zájem o divadlo. Také s námi
ve třídě byla pozdější matka ředitele Státní opery v Praze Hanka Drgáčová rozená
Wölferová. Dodnes se stýkáme. Snad
celá třída tehdy měla předplatné. Já ho
měla později i jako gymnazistka.

Slyšela jsem, že jste se tehdy dělila
o místo se spolužačkou?
Chodily jsme na odpolední představení a opravdu jsme se dělily o místo. Byly
jsme štíhlé holčiny a vešly jsme se bez
problémů na jedno sedadlo. Tehdy se
to tak dělalo, aby se umožnila návštěva
představení i sociálně slabším dětem. Seděly jsme, tuším, ve čtvrté páté řadě. Tak
si vlastně divadlo vychovávalo diváky.
Tehdy jsme si užily činoher, oper, prostě
klasického repertoáru.
Měla jste předplatné i na festivaly, které
se tehdy odehrávaly v divadle v květnu?
Pořídila mi je kmotřička. Dávali na nich
velké evropské opery s cizími hosty. Viděla jsem tam například Madame Butterfly
od Giacoma Pucciniho nebo Aidu od Giuseppe Verdiho. Od těch dob ji nikdy nevynechám, je to moje nejmilejší opera. Mnohokrát jsem ji viděla i v zahraničí.
Kdy jste vlastně přerušila návštěvy plzeňského divadla?
Když jsem odešla na studia do Prahy.
Domů jsem se dostala jednou za měsíc.

Tehdy nebyly peníze, abych mohla do
Plzně na každý víkend. Navíc jsem chtěla poznávat kulturu v Praze, jednu dobu
jsem dokonce bydlela na Kampě v rodině
Jana Wericha, učila jsem jeho dceru Janu.
Ale v padesátých letech jsem se do Plzně
vrátila. Od té doby mám předplatné až
dodnes.
I váš manžel, historik a archivář Miloslav Bělohlávek, chodil rád do divadla?
Chodili jsme spolu nejen do divadla,
ale i na koncerty. Byli jsme nadšení divadelníci, dokonce jsme byli přijati v Plzni
do takzvané divadelní společnosti, v níž
se scházeli například literární a divadelní
kritik, historik a básník Bohumil Polan
a akademický malíř Bohumil Krs. Manžel byl na plzeňském představení opery
Boris Godunov čtrnáct dní před svou
smrtí. Tehdy jsme měli už nějakou dobu
předplatné do třetí řady na kraji, abychom mohli nepozorovaně odejít, kdyby
se manželovi udělalo špatně. Byl už totiž
dost nemocný.

Ponechala jste si předplatné i pak?
Samozřejmě, jen mám nyní sedadlo
v deváté řadě a chodím v pátek večer.
Které nebo která představení se vám
v poslední době nejvíce líbila?
Libuše Bedřicha Smetany, která se
uvádí v Novém divadle. Jen mne při pronášení proroctví zarazilo, že má narozdíl
od ostatních černé šaty, ale chápu, že to
byl režijní záměr, aby ji odlišili od ostatních. Nebo Caligula od Alberta Camuse,
je to úžasné představení, které nutí lidi
přemýšlet. A také nesmím zapomenout
na balet Spartakus, to je zcela ojedinělé
představení.
Máte velkou možnost srovnání plzeňského divadla dnes a v minulosti. Co se
podle vás nejvíce změnilo?
Vyrostla jsem v divadle, kde byl stálý
soubor, chodili jsme na své pěvce a herce.
Dneska je to jiné, soubory se stále mění,
pořád přichází někdo nový. Myslím si, že
se tím trošku přerušuje kontinuita mezi
divákem a divadlem. Lidé často chodí za
„svými herci“.
(an)
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Na Americké má být bezpečněji

Web města získal významnou cenu

V ulici a jejím okolí budou posíleny policejní kontroly a kamerový systém
Opatření ke zvýšení bezpečnosti na Americké přijalo město Plzeň. První z nich se
uskutečnilo už loni v prosinci. Kolem dvou
desítek státních i městských policistů kontrolovalo bary a noční podniky a v kontrolách budou pokračovat i letos. Potlačit
krádeže, pouliční bitky i další projevy násilí
na jedné z nejrušnějších ulic ve městě má
pomoci také posílení kamerového systému
na začátku letošního roku.
Vedení magistrátu reaguje na fakt, že
Americká je dlouhodobě největším problémem z pohledu bezpečnosti. Nabízí sice
bohatou zábavu, ale jsou s ní spojeny problémy. Cílem je zlepšit situaci tak, aby se
tam v pátek a sobotu neodehrávaly přepady
návštěvníků, pěstní souboje nebo drobné
krádeže. Podle ředitele plzeňské policie

Pavla Krákory byl hlavním cílem prosincové
akce průzkum situace a skupin návštěvníků.
„Americká se od závažné trestné činnosti
posunula k pouličním bitkám, násilí vyprovokovanému skupinami cizinců,“ uvádí
Pavel Krákora. Policie potřebovala i ověřit
informaci, že problémy v lokalitě dělají často rumunští občané. Policista se znalostí
rumunštiny zjišťoval, z jakého prostředí
cizinci přicházejí, co je vede k návštěvě Plzně. „Chceme mezi tyto občany dostat informaci, že umíme pracovat v oblasti menšin,“
říká Pavel Krákora. Není vyloučeno, že na
Americké ulici bude posílen dohled. „Za
jeho zvýšení budeme rádi, potřebujeme ale
i součinnost dalších složek, jako jsou Česká
obchodní inspekce, hasiči a další. Klíčová
je také spolupráce provozovatelů podniků.

I jimi přijatá opatření jsou důležitá,“ uvádí
Michal Rybáček, zástupce velitele Městské
policie Plzeň. Zklidnit situaci a zlepšit pořádek o víkendu by například pomohl zákaz
podniků vynášet sklo na ulici, zajištění dohledů u vstupů a podobně.
Pomoci má také posílení kamerového
systému. V Plzni je více než 100 kamer, záznamy z nich výrazně pomáhají při šetření
dopravních nehod, přestupků, trestných
činů. Na Americké jsou nyní dvě kamery,
jedna ve spodní části u kruhového objezdu,
druhá u pomníku, jejich hlavním cílem je
monitorovat dopravu. Nově bude v horní
polovině umístěna kamera v HD kvalitě
rozlišení, jejím cílem nebude sledovat dopravu, ale situaci, tedy právě činy, jako jsou
pouliční potyčky a podobně.
(red)

Lidé chválí MHD, kulturu, školy i vybavenost
Nový Strategický plán Plzně se začíná připravovat pod vedením Útvaru koncepce
a rozvoje města Plzně. Důležitým podkladem pro jeho zpracování bude také názor
veřejnosti, který vzešel z podzimního průzkumu zadaného zmíněným útvarem.
V šetření bylo vyhodnoceno téměř 1500
dotazníků. Lidé odpovídali na otázky týkající se oblastí života ve městě od životního
prostředí, přes dopravu, školství, bydlení
až po možnosti pro kulturní vyžití. „Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a věnovali svůj
čas zamyšlení nad otázkami týkajícími se
života ve svém městě,“ říká ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena
Vostracká.

„V případě Plzně byla zajímavá vysoká spokojenost dotazovaných s celkovou
úrovní života ve městě, přes 91 procent,“
upozorňuje Lukáš Nehyba ze společnosti,
která dotazníkové šetření provedla.„Pozitivní výsledek šetření nás velmi těší. Zároveň ale víme, že ne vše je zcela v pořádku.
Proto se pracovní skupiny odborníků budou zabývat i kritickými připomínkami
občanů. Budou mít za úkol názor veřejnosti v jednotlivých oblastech vyhodnotit
a nalézt možnosti, jak nedostatky odstranit,“ míní Irena Vostracká.
„Velmi pozitivně byla hodnocena například městská hromadná doprava,
kulturní a společenské vyžití, vybavenost
obchody, základní a střední školství. Ne-

gativně pak bezdomovectví či hlučnost
nebo kvalita ovzduší ve vazbě na dopravu.
Objevovaly se také velmi konkrétní požadavky obyvatel na dobudování technické
infrastruktury v místě jejich bydliště.
Některé postřehy byly částí obyvatel hodnoceny velmi pozitivně a druhou naopak
jako nedostatečné,“ uzavírá Eva Velebná
Brejchová z Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně s tím, že se ve spontánních
odpovědích objevovala také pozitivní reakce na samotný zájem o názor veřejnosti
v případě přípravy strategického plánu.
Jeho schválení se předpokládá na konci
roku 2017. Více informací lze najít na stránkách www.ukr.plzen.eu v kapitole Rozvoj
města.
(red)

Na snímku ocenění městského webu.
Web města Plzně získal v Bruselu významné ocenění v soutěži .eu Web
Awards 2015. Do ní se přihlásily stovky webových stránek s doménou .eu,
prestižní ceny byly rozdány v pěti kategoriích, k tomu byly navíc uděleny tři
speciální ceny. Web města www.plzen.
eu získal cenu speciální, a to za nejvíce
interaktivní web.
Úspěch v soutěži dokazuje, že webové stránky města Plzně jsou uživatelsky
příjemné, vstřícné, obsahově zajímavé
a graficky vydařené.
„Ocenění nás samozřejmě velmi
těší. Dává jedinečnou zpětnou vazbu
celému týmu lidí, kteří na tvorbě webu
města pracují. Plzeň tímto potvrzuje,
že se přibližuje tomu, aby byla chytrým
městem a pro občany a návštěvníky
města přívětivým ve všech ohledech.
Aktuálně připravujeme zveřejňování
informací, jež povedou ke zkvalitnění

Foto: Martin Pecuch
života a poskytovaných služeb ze strany města,“ uvádí mluvčí plzeňského
magistrátu Eva Barborková.
Současná podoba webu byla vytvořena před zhruba čtyřmi lety, nyní se do
stejné podoby převádí i webové stránky
jednotlivých městských obvodů.
Jednou z největších odlišností oproti
ostatním městům je rozdělení webu na
portály Turista a Občan. Tomu pak odpovídá následné přizpůsobení obsahu.
„Část Občan je více založena na informacích pro obyvatele města, kdežto část Turista preferuje fotografie a aktuální informace o akcích, které mají nalákat domácí
i zahraniční zájemce k návštěvě města
Plzně,“ přiblížují Helena Prokopová
a Martin Pecuch, kteří stránky spravují.
Díky blokovému uspořádání se celý
web poměrně snadno spravuje a přizpůsobuje vždy aktuálním potřebám města.
(red)

ohl é d n u t í z a lo ň s k ý m rok e m

Rok 2015: Mimořádné oslavy, výjimečné kulturní akce, tisíce návštěvníků a velká výstavba
Leden: Slavnostní zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
čekalo Plzeňany hned na začátku roku.
Víkendový program sledovalo 25 tisíc
lidí, v Plzni se objevil největší český videomapping, provazochodec David Dimitri
přešel nad náměstím Republiky, poprvé se
rozezněly nové zvony z věže katedrály sv.
Bartoloměje.

Červenec: Plzeň free wifi zavedlo město ve dvou venkovních lokalitách, v Mlýnské strouze a Smetanových sadech. První
úsekové měření rychlosti začalo fungovat
v Plaské ulici v Bolevci. Sloužit mělo především preventivně, do konce roku však
zaznamenalo kolem 1500 případů překročení rychlosti. V tom nejzávažnějším jel
řidič rychlostí 144 kilometrů v hodině.

Únor: Program kulturního projektu pokračoval úspěšným Festivalem
světla, který rozzářil nábřeží Radbuzy
a další zajímavé stavby v okolí. Součástí byl videomapping, světelné instalace,
interaktivní objekty a další umělecká
díla spojená se světlem. Představili se
přední čeští umělci David Černý, Vladimír 518 nebo Jakub Nepraš, zářily
instalace tvůrců z Japonska, Irska, Německa i Francie.
Rodák Jiří Trnka se vrátil do Plzně
prostřednictvím dvou výstav – Zahrada 2 a Ateliér Jiřího Trnky. Oba projekty se dostaly na páté místo v žebříčku
nejúspěšnějších výstav v celé České
republice. Zatímco expozice Zahrada
2 byla dílem na pomezí divadla, výstavy a animovaného filmu, Ateliér Jiřího
Trnky zachytil výtvarníka v klíčových
okamžicích a životních tématech.
V únoru dostala jméno samička hrošíka liberijského. Adélka je prvním mládětem svého druhu, které se podařilo
v plzeňské zoologické zahradě odchovat.

Srpen: O posledním srpnovém
víkendu prošly centrem Plzně obří
loutky, od pátku do neděle je vidělo
přes 100 tisíc lidí. Španělský soubor
Carros de Foc sehrál s několikametrovými loutkami velkolepou show,
do které se zapojily desítky akrobatů,
tanečníků a hudebníků. Představení
symbolicky zahájilo tradiční festival
Skupova Plzeň. Zvýšený zájem o Plzeň zaznamenalo město v zahraničních médiích, v tisku vyšlo přes 200
článků, 30 reportáží v rozhlase a více
než 20 v televizním vysílání. Stovky
jich byly na internetových stránkách.

Březen: Město začalo používat novou
pamětní knihu s koženou vazbou, vyrobena byla speciálně pro Plzeň, obsahuje 250
listů ručně zhotoveného papíru barvy slonové kosti. Zapisují se do ní nejvýznamnější návštěvy a držitelé městských ocenění. V loňském roce radnice přivítala přes
30 zahraničních hostů, což je o třetinu více
než v roce 2014.

Letošní rok přivítala Plzeň velkým ohňostrojem na náměstí Republiky. Pro děti připravila i zábavný program.
Foto: Milan Svoboda

Duben: Po více než roce skončila
rozsáhlá rekonstrukce v ulici Pražská
a v lokalitě U Zvonu. Upraveny byly
tramvajová trať se zastávkami, přilehlé
komunikace, chodníky, vodovodní síť
a kanalizace. Město investovalo do revitalizace necelých 90 milionů korun.
Nová zeleň zaplnila nejen centrum,
ale i prostranství městských obvodů. Například v Liticích vznikla nová
sakurová alej. Rozkvetlé Smetanovy
sady oživily bronzové sochy Ley Vivot,
které se u lidí těšily velké pozornosti.
Poprvé otevřela své brány kreativní zóna DEPO2015. Prostor bývalé
vozovny dopravních podniků v Cukrovarské ulici se proměnil v centrum
spojující kulturu a podnikání.
Květen: Květnové Slavnosti svobody
přinesly mnoho vzpomínkových, kulturních i doprovodných akcí. Velký úspěch

zaznamenala výstava maorských portrétů
Gottfrieda Lindauera, stala se nejnavštěvovanější expozicí v historii Západočeské
galerie v Plzni. O podpoře sportovně nadaných dětí a handicapovaných sportovců se
dohodlo město a tři velké sportovní kluby
– fotbalisté, hokejisté, házenkáři.
Červen: Po náročných rekonstrukcích byly otevřeny Lochotínský
amfiteátr, park a lokalita divadelních
teras. Nové prostředí amfiteátru
s kapacitou víc než 15 tisíc lidí nabídne téměř 280 akcí ročně. Díky revitalizaci se do Lochotínského parku
vrátila postava poustevníka, pořízen
byl Artušův stůl, obnoveno Chotkovo sedátko. Více zeleně a květinových záhonů se objevilo u divadelních teras, dominantou místa se stal
devět metrů vysoký památník generála Pattona.

Září: S návratem dětí do školních lavic
přibyly v učebnách moderní pomůcky,
tablety, interaktivní tabule, nové počítače
a notebooky. Speciální a v České republice
ojedinělé roboty dostaly děti Masarykovy základní školy, pomáhají jim s výukou
informatiky, hudební výchovy, matematiky nebo angličtiny. První Regionální
fotbalová akademie odstartovala v Plzni.
Talentovaní hráči do 15 let mají zajištěný
kompletní servis od sportovní přípravy po
výuku, stravovací a pitný režim, v případě
potřeby také ubytování.
Město investovalo do vodohospodářské infrastruktury, modernizací prošla
úpravna vody na Homolce za 1,09 miliardy korun. Nová technologie nyní zajišťuje
pro Plzeňany vysoce kvalitní pitnou vodu
zbavenou pesticidů a nežádoucích látek.

Změnou prošlo i odpadové hospodářství,
od září zajišťuje svoz odpadu na území
města společnost Čistá Plzeň.
Říjen: Konec října byl ve znamení
plzeňských oslav vzniku Československa. Zdarma nebo za symbolickou
cenu se otevřely místní turistické cíle.
U příležitosti státního svátku ocenilo
město významné osobnosti historickou pečetí, Cenu města Plzně převzal
vědec Jaroslav Hrabák za objev postupu, jak rychle rozpoznat bakterie
odolné většině antibiotik.

Listopad: Plzeňané se dočkali zprovoznění Borské ulice, do které se vrátil
silniční provoz. Rozsáhlé opravy důležité
dopravní tepny stály 48,5 milionu korun,
došlo k rozšíření jízdních pruhů, vybudování chodníků, nového veřejného osvětlení, signalizačního zařízení, navěšeno bylo
trolejové vedení. Dokončovací práce potrvají do května 2016.
Zastupitelé města schválili novou koncepci sportu. Dokument nahrazuje strategii z roku 2008, zaměří se na rozvoj sportovního odvětví v Plzni, jeho podporu na
několika úrovních a zlepšení kvality života
Plzeňanů. Titul Evropské hlavní město
kultury přinesl Plzni pozitivní výsledky.
Město se stalo atraktivnější, bylo více vidět, přilákalo statisíce turistů. Na projektu
trvajícím včetně příprav sedm let se podílely stovky účinkujících, partnerů a institucí. Například Loosovy interiéry v Plzni si
během jediné turistické sezony prohlédlo
přes deset tisíc lidí.
Prosinec: Adventní čas zahájily
v Plzni tisíce lidí, kteří přišli rozsvítit
čtrnáctimetrovou douglasku tisolistou.
Rozpočet na rok 2016 schválili v prosinci zastupitelé města.
(red)
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Plzeň ocenila dvanáct odvážných

Plakety a věcné dary za obětavost, statečnost a pohotovost dostali záchranáři, hasiči i občané
Jako dvanáct statečných si v závěru loňského roku zřejmě připadali policisté,
strážníci, záchranáři, hasiči i občané
jiných profesí. Za obětavost, statečnost
a pohotovost dostali pamětní plakety
a věcné dary. Akci pořádal Odbor bezpečnosti a prevence kriminality společně
s Odborem krizového řízení Magistrátu
města Plzně. „Policisté a strážníci se denně setkávají se situacemi, které se negativně dotýkají našich spoluobčanů, a to
pokud je ohrožen jejich majetek, ale i to
nejcennější, jako je jejich život. Proto je
nám ctí, že již osmým rokem může město Plzeň prostřednictvím našich odborů
ocenit ty, kteří nejen v rámci plnění svých
služebních povinností nebyli lhostejní
a život druhým zachránili. Srdečné díky
pak patří spoluobčanům, kteří neváhali
ohrozit svůj život a zachránit tak život
jiný,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí Odboru
bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.
Ocenění převzali:
Richard Staněk jako velitel zásahu,
Ondřej Nosek jako velitel lezecké skupiny a Tomáš Liška jako člen lezecké
skupiny z Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje a Libor Cibulka a Petr Julius z Městské policie Plzeň
U řeky Úslavy loni 24. července zachraňovali muže, který zůstal po pádu
ze skály zaklíněný ve spodní části zhruba osmimetrového převisu mezi stromy.
Hrozilo mu nebezpečí dalšího pádu a zranění. Na místo byli přivoláni strážníci
městské policie, kteří komunikovali se
zraněným a následně přivolali lezeckou
skupinu hasičů. Na místo museli také
dorazit záchranáři, muž si totiž stěžoval
na velké bolesti břicha a nohou. Hasiči
vytvořili kotevní body a slanili se k němu.
Následně ho uložili do lezeckých nosítek,
vytáhli a předali zdravotnické záchranné
službě. Všechny zasahující složky svými
vysokými odbornými znalostmi a výcvikem velkou měrou přispěly k úspěšně
provedené záchranné akci.
Artur Tereščenko a Ondřej Polata
z Městské policie Plzeň
30. srpna 2015 byla vyslána hlídka
městské policie ve složení Artur Tereščenko a Ondřej Polata na prověrku
objektu kvůli možnému narušení. V sa-

Výměna
Plzeňských karet
V lednu a únoru se vyměňují čísla karet
45 000 až 54 999. Nově o ni lze žádat
i na dvou pobočkách České spořitelny,
v Gerské ulici na Lochotíně nebo v Obchodním centru Tesco na Rokycanské.
Tam bude také karta připravena k vyzvednutí, ale lze za ni zaplatit jen platební kartou. Další informace jsou na
www.plzenskakarta.cz.
(red)

Ucelený přehled veškerých sociálních služeb na území města Plzně
určených seniorům, zdravotně postiženým, rodinám s dětmi, mladistvým, sociálně vyloučeným, cizincům
a ostatním potřebným nabízí již sedmým rokem webový portál odboru
sociálních služeb na adrese www.
plzen.eu/socialnisluzby.
Je to velmi navštěvovaná elektronická služba, kde se nejen Plzeňané
naučili vyhledávat potřebné informace. Jen loni ho navštívilo bezmála 250
tisíc lidí. Po sedmi letech provozu se
podoba stránek změnila. Úprava byla
provedena v režii Správy informačních technologií města Plzně.

Ocenění policisté a strážníci na plzeňském magistrátu.
dech Pětatřicátníků se však stali svědky
dopravní nehody. Řidič čtyřkolky najel
do auta, které zastavilo před ním, protože dávalo přednost vozu městské policie,
které mělo zapnuté výstražné majáky.
Strážníci okamžitě začali řidiči čtyřkolky,
který přelétl přes řídítka, poskytovat první pomoc. Byl v šoku a krvácel. Na pomoc
přispěchala i lékařka záchranné služby
v civilu, společnými silami pak zaopatřili
krvácejícího muže a až do příjezdu zdravotnické záchranné služby současně monitorovali jeho základní životní funkce,
protože nebylo možné vyloučit vnitřní
poranění. Poskytnutím včasné první pomoci strážníci přispěli k záchraně lidského života.
Karel Krosnař z Policie České republiky
Loni 5. února se na služebnu obvodního oddělení policie Plzeň-Bory dostavila
neznámá žena, která policistovi Karlu
Krosnařovi sdělila, že potkala seniorku,
o jejíž život má obavy. Praporčík Krosnař
ji okamžitě vyrazil hledat. Přímo ve vlakovém kolejišti uviděl starší ženu, která
odpovídala popisu. Vyvedl ji mimo trať

na bezpečné místo. Vzápětí místem projel
vlak. Později žena vypověděla, že chtěla
spáchat sebevraždu skokem pod vlak.
Praporčík tak svou okamžitou reakcí zachránil lidský život.
Lékařka Jana Vidunová jako vedoucí
zásahu a Rostislav Mach jako záchranář ze Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje
Loni 15. září vypukl požár obytného
domu v Plzni na Slovanech. Po evakuaci
a vyvedení osob hasiči předali zdravotnické záchranné službě k ošetření čtyři
děti a dva dospělé. Byli intoxikováni, jedno dítě mělo závažnou poruchu vědomí.
Na místě zasahovala lékařská výjezdová
skupina pod vedením lékařky Jany Vidunové společně s řidičem záchranářem
Rostislavem Machem. Oceněni jsou za
vedení zdravotnické složky, komunikaci
s dalšími složkami integrovaného záchraného systému a rychlé zvládnutí celé
situace.
Občan Michal Tomšík
Loni 10. října svojí rozhodností a pohotovostí zachránil život sestře, která se přiotrávila oxidem uhelnatým ze zplodin ho-

Foto: Eva Kriegerová
ření. Procházel kolem koupelny a zaslechl
její nezvyklou artikulaci. Zeptal se jí přes
zamčené dveře, jestli se jí něco nestalo.
Protože nereagovala, vykopl odvětrávací
mřížku a začal vší silou kopat do dveří,
až se mu podařilo je prorazit a otevřít.
Sestru, která byla v bezvědomí, vynesl na
čerstvý vzduch a až do příjezdu záchranné
služby kontroloval její životní funkce. Bez
jeho zásahu by jí oxid uhelnatý nevratně
poškodil některé životní funkce, které by
mohly být neslučitelné se životem.
Občan Jan Dvorský
Loni 30. října se procházka kolem Borské přehrady změnila v boj o život. Jan
Dvorský na hrázi uviděl muže, který se
choval podivně, pojal podezření, že chce
spáchat sebevraždu. Po chvíli co jej marně odrazoval od činu, muž do vody skočil.
Jan Dvorský zavolal policii a vrhl se za
ním. Ačkoli sám utrpěl zranění, pátral po
něm několik minut, bohužel bezvýsledně.
Bezvládné tělo vylovili až po několikahodinové akci potápěči. Ačkoli byl pokus
o záchranu lidského života neúspěšný,
svým skokem do studené vody prokázal
obrovskou osobní statečnost.
(red)

V městských základních školách začaly zápisy do prvních tříd
Zápisy do prvních tříd základních škol
v Plzni pro školní rok 2016/2017 začaly
15. ledna a budou pokračovat podle termínů stanovených školami až do 15. února.
Uskuteční se na 26 základních školách,
které zřizuje Plzeň. Přestože do nich nastupují už druhým rokem silné populační ročníky, celková kapacita poptávku pokryje.
Město předpokládá, že k zápisům se dostaví zhruba 2400 dětí, podobě jako loni. Po
vyhodnocení odkladů by mohlo být přijato
kolem 1900 nových školáků. Rodiče mo-

hou podle zákona zvolit libovolnou školu,
přednostní právo na přijetí mají ale v místě
trvalého pobytu dítěte. Přijati mohou být
do naplnění kapacity školy. Zapisují se
děti, které do 31. srpna 2016 dovrší šest let.
Rodiče, kteří jdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a doklad o jeho trvalém
pobytu. Například občanský průkaz rodiče
nebo doklad z ohlašovny pobytu.
Pokud není dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé, mohou požádat do 31.
května 2016 o odklad školní docházky. Žá-

dost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Přesto je rodič povinný se s dítětem
k zápisu dostavit a vše projednat s ředitelem školy. Termíny zápisů si stanovily školy
samy. Více než třetina jich zavedla elektronický registrační systém, aby předešla
tvoření front. Přehled termínů zápisů mohou zájemci získat na webových stránkách
www.plzenskeskoly.cz, i na informačním
serveru jednotlivých škol.
(red)

Služba Senior Expres, která pomáhá starším lidem, disponuje třetím vozem
Nové vozidlo služby Senior Expres, kterou inicioval Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně, mají od ledna
k dispozici plzeňští senioři. Přibylo už
k dvěma podobným. „Službu si lidé nemohou vynachválit, řada z nich ji využívá
opakovaně, mnozí pak pravidelně. Senior
Expres už rok a půl slouží k plné spokojenosti Plzeňanům starších 70 let a invalidním důchodcům,“ říká Alena Hynková,
vedoucí odboru sociálních služeb.
Měsíčně využije zmíněnou službu zhruba šest stovek zákazníků. „Za tutéž dobu
je bohužel nutné odmítnout v průměru až
150 požadavků, kterým není možno kvůli
kapacitě vyhovět. Za 18 měsíců provozu
Senior Expresu bylo obslouženo na 8 200

Webový portál
má nový design

klientů a najeto více než 86 tisíc kilometrů,“ vyčísluje Alena Hynková.
„Slibovali jsme, že s největší pravděpodobností posílíme od ledna 2016 o další
vůz, už s ohledem na počet odmítnutých
zájemců o přepravu, ale i v souvislosti s nárůstem počtu osob starších 70 let
v Plzni. Díky vstřícnosti města a pružnosti Plzeňských městských dopravních podniků se to podařilo,“ pochvaluje si Alena
Hynková. Věří, že služby třetího vozidla
alespoň o něco málo sníží počet neuspokojených zájemců a že se i v dalších letech
bude vozový park pro tuto vyhledávanou
službu rozšiřovat.
Projekt už zaujal i další města v České
republice. Kompletně ho v závěru loňské-

ho roku převzalo Brno. Za inspirací a pro
zkušenosti dorazili i zástupci měst Sokolov a Karlovy Vary, o informace měl zájem

i Liberec. V těchto městech služba, pod
stejným nebo velmi podobným označením, právě zahajuje.
(red)

Na snímku nový vůz, který už přepravuje seniory a postižené Plzeňany například k lékaři.
Foto: Odbor sociálních služeb MMP

„Dohoda s vedoucí odboru nad novou vizáží webu proběhla velmi rychle,
naše představy o tom, jak by měla vypadat struktura, barevnost i provedení,
byly ve shodě. Na prvním místě nestály
nejmodernější trendy, ale srozumitelnost, obsahová uspořádanost, přehlednost a rychlé vyhledávání. Toho jsme se
drželi,“ říká vedoucí oddělení webových
aplikací Radek Kolářík.
„Rostoucí návštěvnost našich stránek jen dokládá, že se nejen Plzeňané
naučili hledat potřebné informace
právě na tomto místě. Nová podoba
webu zpřehledňuje kompletní nabídku veškerých sociálních služeb poskytovaných na území našeho města, včetně jejich podrobného popisu
a kontaktů, přináší aktuality ze širokého sociálně-společenského spektra,
ale i všechno to, nač návštěvníci byli
zvyklí, tedy přehled akcí pořádaných
pro veřejnost a užitečných informací,
propojení na znakované regionální
zprávy, kontakt na Senior Expres, odkaz na ePoradnu nebo postup, jak se
objednat do bezplatné právní poradny
pro seniory,“ dodává Alena Hynková,
vedoucí zmíněného odboru. Nová podoba webového portálu je k dispozici
veřejnosti od 1. ledna.
(red)

Restaurace dává
práci potřebným
Kdo dává, dostává mnohem víc. Tímto mottem se řídí majitelé Restaurace
U Majáku v Plzni, kteří oslovili město
s nabídkou pomoci potřebným. Držitel titulu Restauratér roku 2014 se tak
po domluvě s magistrátním odborem
sociálních služeb a Městskou charitou
Plzeň významně podílel na zajištění
štědrovečerního pohoštění pro osamělé
a potřebné na Plzeňském biskupství.
„Nepamatuji se, že by kdy v minulosti přišel zástupce podobného podniku
s takovou nabídkou. Domluva byla velmi rychlá a konstruktivní. Loni tak poprvé společně s městem hradila náklady
štědrovečerního občerstvení na biskupství právě Restaurace U Majáku,“ konstatuje Alena Hynková, vedoucí odboru. Jednorázovým činem mecenášství
Majáku nekončí. „Velmi nás překvapila
nabídka manažera restaurace Bohumila Rydrycha, že zaměstná i brigádně
matky samoživitelky z našeho azylového domu. S něčím podobným jsem se
ještě nesetkal. U Majáku už jsou v kuchyni zaměstnány dvě naše klientky
Domova svaté Zdislavy. K tomu není
co dodat, jen vyjádřit díky za ty, které
s Majákem dostaly šanci,“ dodává Pavel Janouškovec, ředitel Městské charity Plzeň.
(red)
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Míst k sáňkování v Plzni ubylo

rozhovor

V Liticích se kdysi pořádaly závody nazvané Hejkalova lyže Karel Krejčí: Do práce už jsem se těšil
Jako hlavní trenér povede Karel Krejčí
(na snímku) plzeňský tým FC Viktoria
Plzeň do zimního přípravného období
úplně poprvé. K dispozici má i díky pěti
navrátilcům z hostování široký kádr,
který prověří dvě zahraniční soustředění. Viktoria se bude připravovat na
druhou polovinu sezony, ve které budou
plzeňští fotbalisté obhajovat titul.

Na archivní fotografii z ledna 1981 je pohled ze sjezdovky na Dubové hoře směrem k sídlišti.
Letošní zima sáňkování zatím nepřeje, ale
v minulosti to bývalo jinak a malí i velcí
měli k této oblíbené kratochvíli podstatně víc vhodných míst. Shodují se na tom
představitelé většiny městských obvodních úřadů.
Na Slovanech se sáňkuje většinou pouze ve Chvojkových lomech a na Homolce.
„Jsou tam dva průseky. Na Borech se jezdí
především pod tamním minigolfem. Na
Košutce zase slouží k zimním radovánkám areál Zemník,“ říká Ilona Pelíšková
ze Správy veřejného statku města Plzně.
V Křimicích třeba využívají děti prostor
pod kostelíkem na Horničce. Sáňkují však
na všech plzeňských sídlištích, kde je jakýkoli kopeček.
Například v Liticích bylo kdysi míst
k provozování zimních radovánek dostatek. Nejlepším pro klouzání na sněhu byl
podle pamětníků severovýchodní svah
Dubové hory směrem k dnešnímu sídlišti.
Zdejší zčásti prudký svah na poli byl ideální svojí délkou, která činila zhruba 300
metrů. Když byl sníh dobře uklouzaný,

dalo se dojet na sáňkách nebo lyžích s trochou vlastní síly až do rokle pod sídlištěm,
čímž se sjezd prodloužil na asi 650 metrů.
Místní prý dokonce uvažovali i o tom, že by
bylo dobré v lokalitě postavit malý lyžařský
vlek. Uskutečnil se tam opakovaně také lyžařský závod Hejkalova lyže pro kohokoliv
na sjezdovkách, běžkách i v jízdě „na čemkoliv“. Nová výstavba zahájená na Dubové hoře po roce 2000 však možnost sáňkování a lyžování na tomto místě překazila.
Skvěle se sáňkovalo ještě koncem 80. let
minulého století i v litických ulicích, což
si v současné době už obyvatelé Litic ani
neumí představit. Další dominantou byl
kopec Šlosberk se zříceninou hradu Litice.
Vzhledem ke svým strmým svahům podle
místních obyvatel nabízel zimní radovánky jen těm nejotrlejším, avšak dalo se dobře sáňkovat v hradním příkopu.
V současnosti milovníci zimních sportů
využívají především louky k běžkování podél řeky Radbuzy do Lhoty a Dobřan.
Plzeňané také rádi v Liticích bruslili na
Radbuze a později na nově vzniklé pře-

Foto: Václav Bohuslav
hradě České údolí, která začíná litickým
jezem. Po zamrzlé řece se dalo jet proti
proudu podle stavu ledu i daleko za Lhotu.
Podle pamětníků se dalo výborně bruslit i na loukách, kde se občas rozlila voda
a zamrzla.
Vhodný pro sáňkování je v současnosti
terén v lesích nad Radčicemi. Přesto není
využívaný, nyní zejména pro nedostatek
sněhu a proto, že vhodná místa jsou poměrně vzdálená od obce.
K sáňkování jsou částečně využívané
lesní cesty v Kyjově, tedy v lese těsně navazujícím na severozápadní část obce. Velmi
oblíbené je však místo přímo v Radčicích
nazývané Ve stromkách, které se nachází
blízko místní mateřské školy. Skupinka
radčických občanů tam dokonce na šikmo seříznutý kmen stromu umístila staré sáňky a opatřila jej cedulí „Skipark“.
„Svah bohužel končí na cestě a sáňkovat je
možné jen s největší obezřetností, protože
cesta slouží také ojediněle motoristům,“
shodují se místní obyvatelé.
(an)

Jaké bylo vrátit se po dovolené znovu k práci hlavního trenéra Viktorie
Plzeň?
Volna jsem měl docela dost, takže
jsem se věnoval rodině a přátelům, protože jindy na ně tolik času nemám. Po
dlouhé době jsem byl u rodičů. Bylo to
příjemné, ale už jsem se těšil do práce.
Hráči přes zimu trénovali individuálně
a přišli v dobré kondici. Nemají problémy s nadváhou a odběhali všechno, co
jsme po nich chtěli. Na začátku přípravy
vypadají velice dobře.
Jak jste spokojen se šíří kádru? Do
Plzně jste si stáhli z hostování mladé
hráče a odchovance.
Mladí dostanou svou šanci, tým ale
budeme postupně redukovat. Všichni
kluci musí prokázat, že na Plzeň mají.
V minulosti šli podobnou cestou třeba
Patrik Hrošovský nebo Vladimír Darida,
kteří odešli na hostování do druhé nebo
i první ligy a uspěli. Například Michael
Krmenčík si vybudoval v Dukle silnou
pozici. Sám jsem ho několikrát viděl
a patřil mezi lepší hráče Dukly. David
Štípek to má složité v tom, že na jeho
pozici nastupují dva reprezentanti. Je to
ale kluk, který stabilně hraje ligu v Příbrami a hraje ji dobře. Matěj Končal je
hráč, který tu působil už dřív. Bohužel
ho brzdí zdravotní problémy, kterými
trpí. Jana Suchana musím ještě poznat,
ale věřím, že to v sobě má.
Lze očekávat ještě nějaké výrazné
změny v kádru?
Odešel Václav Procházka, za kterého
se vrátil Roman Hubník, což je kvalitní náhrada. Kádr je dostatečně široký
i kvalitní. Pokud se nestane nic mimořádného, tak se mužstvo už oslabovat
ani posilovat nebude.
Absolvujete stejně jako v loňském roce
dvě zahraniční soustředění?
Zvolili jsme podobný model přípravy,
se kterým byla Plzeň úspěšná v minu-

lých letech. Když jsem viděl počasí, jsem
rád, že jsme si vybrali soustředění v Turecku, kde odehrajeme dva zápasy, a na
Maltě, kde nás čekají tři duely se soupeři
evropských kvalit.
Snahou města je podporovat a rozvíjet sport u dětí, co pro mladé sportovce
dělá váš klub?
Viktoria Plzeň se mládežnickému fotbalu věnuje dlouhodobě. Sám mám zkušenosti s trénováním mládežníků a vím,
že v Plzni mají mladí hráči od úplně nejmenších žáčků až do dorostu ty nejlepší
podmínky pro trénování a sportovní
i osobní rozvoj. Viktoria se navíc zavázala spolupracovat s Fotbalovou asociací České republiky, městem Plzeň a Plzeňským krajem na projektu Fotbalové
akademie, která by měla pozvednout
podmínky pro talentované fotbalisty na
úplně novou úroveň.
Jak byste zhodnotil fyzický stav mladých obecně i těch, kteří by se rádi stali profesionálními fotbalisty?
Domnívám se, že dnes je sport opět
v módě a mladí se mu chtějí věnovat,
což je určitě dobře. Pokud se někdo chce
stát fotbalistou na vyšší či dokonce prvoligové úrovni, musí být jeho zdravotní
stav i fyzická připravenost perfektní. Na
druhou stranu je skvělé, pokud se mladí
lidé věnují sportu byť jen rekreačně. Učí
se spolupráci, zásadám fair play, rozvíjí
lidské vztahy. Pokud se sport stane pevnou součástí jejich životů, je to nejlepší
odměna pro rodiče i množství nadšených trenérů všech sportovních odvětví.
(red)

c y kl i s t i c k ý s e r i á l

Krádeže kol zejména ze sklepních prostor bývají v zimních měsících častější
Radniční listy v letošním roce přinášejí nový
seriál o cyklistice. Zpočátku bude zaměřený
především na obecnější rady, ale v cyklistické sezoně poradí, kudy nejlépe jezdit po
krajské metropoli a jejím okolí na kole.
Přestože letošní zima se svým nástupem trochu opozdila, mnozí cyklisté už
svá kola zazimovali s prvními mrazíky.
Možná jste své kolo uložili do sklepa,
možná do garáže nebo do společné kolárny. Udělali jste to tak, abyste se se svým
bicyklem setkali i na jaře? Jste si jistí, že
vás nebude čekat prázdné místo? Jak zabránit zcizení kola?
Krádeže kol zvláště ze sklepních prostor
bývají častější právě v zimě, kdy nekalé
počínání zlodějů schová tma. Zloděj je při
krádeži kola, oproti zcizení televize či lyží,
ve velké výhodě – šlápne do pedálů a z místa
činu na kole rychle zmizí. Pokud mu ovšem
jeho choutky na vaše kolo nepřekazíte. Jak?
Čím více bariér zloději připravíte, tím více
ho odradíte. Kolo uložte vždy do zamčeného
prostoru. Policisté i likvidátoři pojišťoven
doporučují dveře do sklepa zajistit proti vylomení zámku a ideálně opatřit také mříží.
Ta by měla být i na oknech, zvlášť pokud je
sklepním okénkem na uložené věci vidět.

Veškerá tato opatření zohledňují pojišťovny
při sjednání pojištění domácnosti. U novějších pojistek domácnosti se pojištění vztahuje i na věci uložené v prostorech mimo
byt (prostory ve sklepě, na půdě či na chodbě), ale jen do výše sjednaného pojistného
limitu, který bývá pro sklepy a jiné prostory mimo byt nižší. Některé pojišťovny ale
umožňují tento limit navýšit.

V kolárnách se musíte spolehnout pouze na dobré zajištění oken, dveří a také na
serióznost sousedů, kteří od ní mají klíče.
Jako společný prostor nepatří k bytu a nevztahuje se tak na ni pojištění domácnosti.
Nezbývá vám, než kolo i v zamčené kolárně
zamykat, nejlépe k nějaké kotvě, například
k oblouku z trubky pevně instalovaném do
zdi či podlahy, kterým lze protáhnout zámek.

Pro zaparkování kola ve sklepě je dobré použít kvalitní zámek nejlépe typu cik-cak nebo
tvaru písmene U, který spojí rám kola třeba s trubkou ve zdi podobnou zábradlí. Tenké
lanové zámky totiž zloději překonají během pár vteřin.
Foto: Radka Žáková

Podle některých policistů je nejbezpečnější kolo parkovat přímo v bytě. Šatna
či komora mohou být vhodným úkrytem
i pro kolo. Ne tak balkon či lodžie, a to i ve
vyšších patrech. I z výše položených balkonů totiž zloději dokážou kolo ukrást.
Zloději kol se sice častěji zaměřují spíš
na sklepy v bytových domech, ale nevyhýbají se ani těm rodinným, kde kolo, pokud
se dostanou dovnitř, nebývá téměř nikdy
dále zajištěno. Vím o případu, kdy bylo
ukradeno z garáže, ve které její majitel
právě pracoval. Pamatujte, že krádeži
kola může zabránit jen jeho dobré a ideálně vícenásobné zajištění (zamknutí)
rámu či dalších jeho částí. Zapomeňte
na tenké lanové zámky, které pro zloděje
nejsou překážkou, a pořiďte si kvalitní
masivní zámek. K těm nejlepším patří
„U“ zámky z tvrzené oceli a cik-cak zámky ze silných ocelových pásků spojených
nýty, které lze složit do brašničky jako
zednický metr a při zamykání z nich pak
vytvořit smyčku. Němečtí odborníci na
zámky radí: Pořizovací cena kvalitního
zámku by měla činit asi desetinu ceny
kola! Já k tomu pak dodávám: To, že se
to půlkilo či kilo navíc vyplatí vozit, ví

Rady k parkování kola v domě
• Kolo ukládejte vždy do zamčeného
prostoru.
• Rám kola zamkněte zámkem ke kotvě.
• Používejte kvalitní zámky nejlépe
typu cik-cak nebo tvaru U.
• Vytáhněte sedlo i se sedlovou tyčí
a uložte ji jinde v bytě.
• Společná kolárna by měla mít mříží
zajištěná dveře i okna.

teď už všichni okradení. Čipy, nanotečky
či jiné způsoby registrace kola pomohou
až při identifikaci jeho majitele v případě
nalezení. Z pětadvaceti ukradených kol,
jejichž příběh jsem od krádeže až po případný soud s viníkem sledovala, se našla
jen dvě. V obou případech ale pouze zásluhou okradeného či jeho blízkého.
Další informace a fotografie k tomuto
tématu najdete v aktualitách na portálu
města www.plzen.eu a podrobněji pak také
na cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Radka Žáková
cykloprůvodkyně a editorka
portálu plzenskonakole.cz

fotostrana
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Do plzeňských ulic v lednu opět vyšli charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích popřáli šťastný nový rok,
zazpívali koledu, věnovali drobný dárek a při tom poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami nedokáží pomoci z důvodu stáří, nemoci, handicapu či své nedobré sociální
situace.
Foto: Petr Eret

Nové cesty v lokalitě U Ježíška vybudovalo město Plzeň. Obyvatelům poslouží žulové
chodníky a schodiště na pěším propojení s Mikulášskou ulicí, nový povrch získal i přilehlý
prostor před kostelem. Původní stav lokality nevyhovoval z hlediska bezpečnosti chodců,
reprezentativnější úpravu si místo vyžádalo i vzhledem k vybudovaným obytným domům
a díky atraktivnímu kulturnímu programu v kostele U Ježíška. Náklady stavby jsou vyčísleny na 2,3 milionu korun. Na projektu se podílely Městský obvod Plzeň 2 - Slovany
a Správa veřejného statku města Plzně.
Foto: Martin Pecuch

Plzeň ocenila dobrovolníky a pracovníky
v sociálních službách. Dějištěm 9. akce
nazvané Anděl 2015 byla v prosinci Měšťanská beseda, kde si nejvyšší ocenění,
neboli Zlatého anděla pro rok 2015, převzal ředitel Městské charity Plzeň Pavel
Janouškovec. Akci uspořádal Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve
spolupráci s kanceláří primátora.
Foto: Odbor sociálních služeb MMP

V závěru loňského roku se uskutečnily dvě benefiční aukce v rámci projektu Na plzeňské paletě.
Jejich výtěžek pomůže zahájit opravu vzácných barokních varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. Výtvarníci z plzeňské oblasti proměnili v umělecká díla téměř sedm desítek malířských
palet, které jim rozdal spolek Svět podle Jakuba. „Chtěli bychom poděkovat výtvarníkům, kteří se připojili ke snaze o záchranu varhan. A také všem mecenášům, kteří se zúčastnili obou
aukcí a přispěli nádhernou částkou 157 476 korun. Na jaře můžeme začít s opravou cínových
píšťal, které jsou nejohroženější,“ říká Marek Roštík ze spolku Svět podle Jakuba. Zbývajících
přibližně třicet palet bude nabídnuto v průběhu prvních měsíců roku 2016. Na snímku vlevo
s moderátorem Janem Kovaříkem monsignore Emil Soukup.
Foto: archiv

Rozsáhlá rekonstrukce budovy v Koterovské ulici, kde sídlí Odbor registru vozidel a řidičů
Magistrátu města Plzně, loni skončila. Oprava zahrnovala zateplení obvodového pláště budovy a střechy i výměnu oken. Kvůli lepší přehlednosti a orientaci klientů byly v každém patře
instalovány nové informační tabule. K dispozici je také pracovník na informacích. Celkové
náklady na stavbu si vyžádaly necelých 11 milionů korun včetně DPH. Podpora z Fondu
soudržnosti činila 45 procent způsobilých výdajů.
Foto: archiv

Největší investiční akci roku 2015 v oblasti školství dokončilo město Plzeň. Za 12,8 milionu korun včetně DPH nechalo provést revitalizaci čtyřpodlažního pavilonu mimoškolní výchovy své 28. základní školy v Rodinné ulici v Lobzích. Pavilon má vyměněná
okna, vstupní dveře, je celkově zateplen, zrekonstruováno je vytápění, vzduchotechnika,
elektroinstalace a další vybavení.
Foto: Martin Pecuch

Spoustu dárků přinesli lidé v závěru loňského roku do Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni. Počet zvířat se v něm oproti předchozím
letům loni snížil. „Poslední dva tři roky se snižuje počet opuštěných psů, v poměru k tomu se zvyšuje podíl těch, které si majitelé
vyzvedávají. Nebo je strážníci, pokud jsou zvířata čipovaná a správně zaregistrovaná, předají majiteli vzápětí po odchytu,“ říká ředitel
útulku Martin Kuna.
Foto: Petr Eret
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V Plzni se možná zrodí světová hvězda Zdeněk Rojík fotil vady kovů
Umožní to novela, která vymezuje místa pro pouliční umění

mínek, které jsou uvedeny v novele. Ty
stanoví, že umělecká činnost může být
provozována v době od 10 do 21 hodin,
a to jedním protagonistou v rámci jedné
lokality maximálně dvě hodiny denně.
Podmínky omezují také prostor, který může jeden performer zabírat, a to
plochu dva krát dva metry, přičemž maximální počet osob spojených ke svému
vystoupení do jedné skupiny je pět.
Novela pamatuje i na přípustnost hlasitosti projevu, když hudební a divadelní
produkce lze sice provozovat s použitím
přídavných zesilovacích zařízení, avšak
jen pokud je to nezbytné pro slyšitelnost
v daném místě.
Počítá také se situacemi, kdy ve vybraných lokalitách budou pořádány jiné akce
konající se na základě záboru veřejného
prostranství, či shromáždění oznámená
ve smyslu zvláštního zákona. V těchto situacích tam nebude možné pouliční umění provozovat.
(an)

a chování zůstává v rámci novely zakázáno v původní podobě včetně vymezených
území, k nimž se zákaz vztahuje. „Chceme pouličním umělcům usnadnit vystupování, ale za splnění několika podmínek
z jejich strany,“ uvádí vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Plzně Květuše
Sokolová.
Busking je povolen či tolerován v sadovém okruhu v centru města, Smetanových sadech, Kopeckého sadech,
Šafaříkových sad, Křižíkových sadech,
Mlýnské strouze a Štruncových sadech.
„Jsou to prostranství s velkým pohybem
místních občanů a návštěvníků města
Plzně, kde je zároveň dostatek prostoru
pro běžný pohyb osob i pro odpočinek,
stejně jako dostatek městské zeleně a další infrastruktury pro trávení volného
času,“ vysvětluje Květuše Sokolová.
Vymezení prostoru má výhodu ve
snadnější případné kontrole a zjednání
nápravy při porušení stanovených pod-

Světové superstar, jako jsou například
Edith Piaf, Janis Joplin, Jimi Hendrix či
B. B. King a další, se zrodily i díky pouličnímu umění, tedy buskingu. V České republice na ulici hrávala také v současnosti velice populární písničkářka Radůza.
A ke zrodu nových hvězd možná přispěje
i Plzeň.
Zastupitelé města totiž v závěru loňského roku schválili změnu obecně závazné vyhlášky, která busking umožňuje.
Podle mínění představitelů města oživuje
a činí pestřejším a zajímavějším veřejný
prostor. Plzeň při přípravě změny vyhlášky využila zkušenosti s touto formou
produkce z ostatních měst, jako jsou například Praha nebo Brno.
Dokument vymezuje veřejná prostranství, na nichž je zakázáno žebrání, ale je
dovoleno pouliční umění. Oba jevy pojmově i reálně odděluje, usnadňuje tak
práci městské i státní policie při postihování žebrání. To jako způsob jednání

s pr á v n ý t i p s a l f o u
Nováčci souboru plzeňského Divadla
Alfa Petr Vydarený a Josef Jelínek (na
snímku) představují dva piráty v inscenaci Kolíbá se velryba. Příběh oblíbené
autorky Ivy Peřinové začíná tím, že si dva
herci – klauni vyrobí papírovou čepici,
která by vlastně mohla být i lodí, na níž
plují strašliví piráti. Ti nakonec skončí
ve velrybím břiše, ale naštěstí „jde kolem
velryby“ i hvězdička spadlá z nebe, jež
umí plnit přání. A právě z jejího podnětu se dva „oškliví“ piráti napraví a v nehostinných velrybích útrobách zbudují

vlastními silami útulný pokojíček. Inscenace pro děti od čtyř let měla premiéru

v prosinci 2015. Kdo správně odpoví na
otázku a odpověď pošle se jménem a uvedením bydliště pod heslem Správný tip
s Alfou do 3. února na adresu redakce
nebo e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu a bude vylosovaný, získá dvě vstupenky do Divadla Alfa.
Soutěžní otázka zní:
Jak se jmenují dva piráti ve hře Ivy
Peřinové Kolíbá se velryba?
1) Jack Sparrow a John Silver
2) Flint a Jim
3) Žvanda a Planda
(red)

Občané mohou navrhovat kandidáty na uměleckou cenu
Plzeň prostřednictvím odboru kultury
magistrátu vyhlašuje 4. ročník Umělecké ceny města Plzně za rok 2015. Toto
ocenění se uděluje za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin,
které obohatily kulturní dění a rozvoj
města Plzně a přispívají k posílení dobrého jména města. Cena může být udělena
jednotlivci i in memoriam či kolektivu, fyzické i právnické osobě, zejména v oblasti
hudby, tance, výtvarného, dramatického
a audiovizuálního umění, literární činnosti a designu.
Od 1. ledna do 31. března 2016 může
veřejnost navrhovat nominace v pěti kategoriích: Cena za mimořádný umělecký

Město hledá
nové logo
Novou, moderní vizuální značku, která
bude symbolem současné, rozvíjející se
Plzně, jejímž cílem je poskytovat kvalitní
služby obyvatelům, podnikatelům i návštěvníkům, hledá město Plzeň.
Bude ji dlouhodobě používat a využije
ji pro budování jednotné identity krajské
metropole, jejích obvodů a vybraných
organizací, které poskytují služby obyvatelům.
Značku zvolí odborná porota na základě výběrového řízení. Podmínky soutěže
budou zveřejněny v únoru 2016. Více
informací poskytne Odbor prezentace
a marketingu Magistrátu města Plzně.
„Je již běžnou skutečností, že města
používají, stejně jako obchodní společnosti, jednotný vizuální styl. Jedná se
nejen o marketingový symbol, ale především o nástroj, kterým město dává svým
obyvatelům a návštěvníkům najevo, jaké
spektrum služeb jim poskytuje a které
organizace k městu patří,“ informuje vedoucí odboru Jana Komišová.
(red)

počin pro umělce do 30 let, Cena za mimořádný umělecký počin pro umělce nad
30 let, Cena za celoživotní dílo „síň slávy“, Cena „Společnost přátelská umění
a kultuře“/„Mecenáš(ka) plzeňské kultury“, Cena za významnou kulturní událost
roku.
Návrhy na udělení Umělecké ceny
města Plzně mohou předkládat fyzické
i právnické osoby. Každá může podat
pouze jeden návrh na ocenění v dané kategorii a umělec nemůže nominovat sám
sebe. Nominace na cenu musí být podána
písemnou formou s dostatečným zdůvodněním, proč by měl navrhovaný kandidát
ocenění získat.

Podávají se osobně nebo poštou do
31. března 2016 na adresu: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého
sady 11, 306 32 Plzeň. Podrobné informace o vyhlášení ocenění jsou k dispozici
na www.plzen.eu.
O výběru jednotlivých nominací v uvedených kategoriích bude následně rozhodovat nezávislá odborná porota složená
z expertů regionálního i celorepublikového formátu, ze zástupců uměleckých
a vzdělávacích institucí a osobností uměleckého a kulturního sektoru. Ocenění,
která schválí Zastupitelstvo města Plzně,
jsou tradičně udílena na slavnostním ceremoniálu.
(red)

Zdeněk Rojík se svými fotografiemi.
Stopy v poušti, písečné červy, trpaslíka,
mimozemšťana a další objekty připomínají černobílé fotografie struktury železa,
oceli, litiny, hliníkové slitiny i titanu, které v sedmdesátých letech minulého století pořídil dnes už bývalý metalograf ve
Výzkumném a zkušebním ústavu Plzeň
Zdeněk Rojík. Soubor fotografií získal na
výstavě na mezinárodním sjezdu metalografů v německém Iserlohnu první a druhé místo. V letech 1973 až 1975 dostal
Zdeněk Rojík také řadu ocenění za jejich
zveřejnění v časopise Praktische Metallografie. „Kolegové mi vždycky přinesli
vzorky kovů s kazy k prozkoumání a mne
fascinovalo, co se objevilo v mikroskopu,“ přibližuje začátky svého fotografo-

Foto: archiv
vání Zdeněk Rojík, kterému dcera uspořádala v prosinci v Plzni krátkou výstavu
k jeho pětaosmdesátým narozeninám
nazvanou Skrytá tajemství kovů. „Nejprve jsem používal východoněmecké mikroskopy, později české elektronové. Fotil
jsem na skleněné desky,“ vzpomíná Zdeněk Rojík, který soubor více než tří set
snímků struktur kovů a jejich defektů vytvořil jako učební pomůcku pro studenty.
Ve Škodovce pracoval třiačtyřicet let, ale
také spolupracoval se Střední průmyslovou školou strojní v Plzni a přednášel tam
metalografii v rámci předmětu zpracování materiálů. Jeho snímky nyní slouží
k výuce v Základní škole ve Strašicích na
Rokycansku.
(an)

Přes sto milionů směřuje na kulturu
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací né prezentaci. Čtyřletý dotační program
v rámci Čtyřletého dotačního programu představuje klíčový nástroj kontinuální
podpory v oblasti
v oblasti kultury na
kultury, který je výléta 2016 až 2019.
Dotace získali tito žadatelé:
jimečný v rámci celé
Zájemci o dotace
Divadlo pod lampou, Galerie
České republiky.
požadovali v 30 žáměsta Plzně, Plzeň 2015, PlzeňPro roky 2016 až
dostech zhruba 231
ská filharmonie, Divadlo Dialog
2019 je navržena
milionů, podporu
Plzeň, Johan, k světu, Mezinápodpora tradičním
získá 21 žádostí za
rodní festival divadlo, Papírna,
a nově vzešlým ak128,4 milionu koStředisko západočeských spisotivitám z projektu
run.
vatelů, Unie výtvarných umělců,
Plzeň – Evropské
Dotační program
ZUŠ Jagellonská, Balet, Animáhlavní město kultuje určen pro podnie, Člověk v tísni, Jazz bez hrary 2015. „Co zbývá
poru
špičkových
nic, Konzervatoř Plzeň, PaNaMo,
řešit do nového cykkulturních a uměPlzeňská folklorní scéna, Tanec
lu, je způsob podpoleckých projektů
Praha
ry městem založea významné kontinuální kulturní a umělecké činnosti, jako ných organizací,“ uvádí vedoucí Odboru
jsou hudba, tanec, literatura, divadlo, kultury Magistrátu města Plzně Květuše
(red)
výtvarné umění a jiné, jež směřují k veřej- Sokolová.

rozhovor

Vlasta Bokůvková: Škola a žáci mi strašně chybí
práci Hany Šolcové její žák a v současnosti
významný hudební skladatel a muzikolog
Aleš Březina. „Byla pro mne vzorem a naučila mne, že bez tvrdé práce, loajality a
rovného jednání ničeho nedosáhneme. Byla
přísná, nic nám neodpustila, přesto jsme ji
milovali právě pro její lidskost a osobní přístup,“ říká její žačka a ředitelka Plzeňské
filharmonie Lenka Kavalová.

Vlasta Bokůvková.

Foto: archiv rodiny

Plzeňská rodačka, významná česká muzikoložka, oslavila začátkem ledna pětaosmdesáté narozeniny. „Její význam nespočívá
pouze v tom, že zprostředkovala několika
generacím studentů obecný přehled o dějinách hudby, ale hlavně v tom, že zcela odmítla přistoupit na obecně rozšířený šlendrián a dávala svým studentům osobní příklad
pravdivého a poctivého přístupu k práci
a tím i k životu.“ To o ní uvádí v diplomové

Působila jste na hudebních školách
v Kralovicích, Třemošné a v Plzni, zde
pak na konzervatoři a Fakultě pedagogické Zapadočeské univerzity v Plzni.
Věnujete se ještě výuce?
Už několik let nemám na katedře hudební kultury pedagogické fakulty trvalý
úvazek, všechno musí jednou skončit. Ale
musím se přiznat, že mi škola a živý styk se
studenty strašně chybí. Byl to můj život.
Práce však, když vidím kolem vás rozložené knihy, máte stále dost?
Nemůžu si stěžovat. Pracuji teď na
dalším dílu Dějin Plzně pro Archiv města

Plzně, na dějinách hudby v Plzni let 1918
až 1989.
Stále také píšete recenze koncertů a divadelních představení?
To ano, ale už se nemohu stoprocentně zaručit, že vždycky přijdu. Už se mi
hůř chodí, ale snažím se, aby mi neunikly operní premiéry a zajímavé koncerty.
Manžel mi počet recenzí pečlivě eviduje
už od roku 1964. Je úžasný a to je mu jednadevadesát let.
A kolik jich tedy je?
V letech 1964 až 2014 je to přesně
2 360 publikovaných textů, loňský rok
dává v současnosti dohromady.
Nedávno jste oslavila významné výročí, máte ještě nějaká osobní a profesní
přání?
Hlavně, aby nám s manželem sloužilo zdraví, abychom letos mohli oslavit
šestašedesát let, co jsme spolu, a užít si
rodiny, máme totiž syna, dva vnuky a tři
pravnoučata.
(an)

Vlasta Bokůvková maturovala na Masarykově reálném gymnáziu v Plzni,
státní zkoušku z houslové hry absolvovala na pražské konzervatoři, obor učitelství hudební výchovy vystudovala
na Vyšší pedagogické škole v Plzni a na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze.
V letech 1976 až 1990 vyučovala hudebně teoretické předměty a dějiny hudby na Konzervatoři Plzeň a v letech 1961
až 1976 a 1990 až 2010 působila jako
odborná asistentka a později docentka
hudební katedry Fakulty pedagogické
v Plzni, zejména v oboru dějin hudby,
hudební kritiky a hlasové výchovy.
Intenzívně se nadále věnuje dalším
oblastem své muzikologické a publikační činnosti. Kromě závažných
článků věnovaných hudebnímu životu
v Plzni napsala několik samostatných
monografií o Norbertu Kubátovi starším, Antonínu Devátém, Jiřím Štěpánkovi, Artuši Rektorysovi a Jiřím
Temlovi.
(an)

kulturní dění 
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Plzeňskou filharmonii provází vynikající pověst

S červnovým filmovým projektem Pán prstenů už hudební těleso beznadějně vyprodalo O2 arenu v Praze
Plzeňská filharmonie si za poslední léta vybudovala světovou pověst. Vystupuje pod
dobrou německou agenturou, její hudbu
propaguje Eurorádio, nahrávky vysílá například i rozhlasová stanice BBC, je zvána
na světová pódia a v Plzni s ní vystupují
interpreti zvučných světových jmen. V letošním roce hodlá pokračovat v nastavené
linii. „Například již v únoru s námi v Plzni
vystoupí světová sopranistka Juliane Banse. Nově se nám otevírá nabídka spolupráce s velkým promotérem z New Yorku. Na
červen chystáme Pána prstenů v O2 areně
v Praze, který už je nyní beznadějně vyprodán,“ říká ředitelka Plzeňské filharmonie
Lenka Kavalová, která stojí v čele hudebního tělesa bezmála sedm let a zároveň je
i ředitelkou festivalu Smetanovské dny.
„Za našimi úspěchy není jen moje práce, je to tvrdá práce všech, managementu,
šéfdirigenta, koncertního mistra, filharmonie. Je to především o kontaktech, o solidnosti filharmonie, o vstřícnosti a dobré
pověsti orchestru,“ tvrdí ředitelka. Dodává, že v červnu se mohou milovníci hudby
těšit například na Dvořákovu Stabat Ma-

Plzeňská filharmonie při vystoupení v Měšťanské besedě v Plzni.
ter, která zazní v Plzni. Filharmonie letos
podnikne opět koncertní turné do řady
německých měst, jako jsou Mnichov, Norimberk, Kolín nad Rýnem a jiné. Vyjde jí
na „dvojcédéčku“ souborné dílo pro violoncello a orchestr Bohuslava Martinů.
Filharmonie, která má čtyři abonentní
řady, A a B zaměřené klasicky, řada C se

věnuje hudbě napříč žánry, řada D dětem,
opět nachystala výjezdy za diváky a posluchači do Plzeňského kraje. Podobně
bude pokračovat se vzbuzováním zájmu
o hudbu u nejmenších diváků, na duben je
například připraveno představení Máme
rádi zvířata. „Budeme také s dětskými
interaktivními pořady jezdit po kraji. Na

Foto: Lukáš Potůček
příští sezonu 2016/2017 chystáme naprostou novinku, maškarní bál pro děti
ve velkém stylu. Třeba v maskách přijdou i rodiče. Chtěli bychom se přiblížit
pohádkovým maškarním bálům se vším
všudy, i s tím, jak se děti, ale i dospělí mají
chovat,“ přibližuje představu Lenka Kavalová. Dodává, že další stěžejní činností

rozhovor

Lenka Kavalová: Velkou zkušenost a pokoru mi dala Amerika
v Itálii, Portugalsku i ve Spojených státech amerických.

Ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka
Kavalová (na snímku) absolvovala violoncello na plzeňské konzervatoři, mistrovské kurzy v Paříži, semináře komorní hudby na HAMU v Praze, současně
vystudovala i muzikologii na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podílela se na divadelních projektech v Paříži,
Německu a USA. Vystoupila v Japonsku,
Brazílii, Španělsku a dalších zemích.
Založila dámský komorní soubor Flores
de Praga, s nímž natočila CD „Všechny
vůně světa“. Jako manažerka se prosadila

Swingový večer
roztančí Peklo
Oblíbená taneční noc Electro swing
Plzeň se vrací i se zahraničními DJs.
12. února se v kulturním domě Peklo představí mnichovská hvězda DJ Tomahawk
nebo ceněné mezinárodní duo Beat Diplomacy tvořící současně v Londýně i Praze.
Další skvělí hudebníci a tanečníci dorazí
z oblíbené tančírny Nové Scény v Praze.
Kdo by chtěl pochytit pár elegantně kroutivých pohybů, může se zúčastnit taneční minilekce od swingové elity českých tanečních
škol studia Zig Zag tap & swing. Atmosféru večera dokreslí obrazová koláž z éry němého filmu, stylový fotokoutek nebo šampaňské podávané přímo v sále pro první
tanečníky zdarma. Zimní swingová móda,
námořnické tetování, švihácké kloboučky
a uniformy jsou vítány.
(mr)

Snímky budou k prodeji
DEPO2015 nabízí snímky z Nejdelšího
fotoalba, které zakončilo projekt Plzeň
– Evropské hlavní město kultury 2015.
Fotografie, které si prozatím domů nikdo
neodnesl, jsou vystaveny v kavárně kreativní
zóny. Zde je možné si snímky prohlédnout,
případně i rezervovat. Ke koupi budou ve
středu 27. ledna od 18 hodin.
(red)

Pracujete pořád na mnoha projektech
a přitom sršíte energií. Kde ji berete?
Jsem zvyklá odjakživa umět se postarat
sama o sebe. To by měli všichni, nikdo to
za nás neudělá. Ano, k tomu je opravdu
třeba hodně energie. Kromě Austrálie
jsem pracovně objela všechny světadíly.
Velkou zkušenost, uvědomění si reality
a pokoru mi dala Amerika.
Co si pod tím mám představit?
Za svůj život jsem koncertovala na nejrůznějších místech, s Flores jsme v Americe odehráli téměř 300 představení, ale
předcházelo tomu vymyslet projekt, prosadit ho a pak profesionálně realizovat.
To byla velmi poučná doba. Tam si nemůžete stále na něco stěžovat, dožadovat
se svých práv a myslet si, že jste nejlepší
a že na vás všude čekají s otevřenou náručí. Ono to tak není, za dveřmi stojí řada

dalších, kteří to udělají minimálně stejně
dobře jako vy. Tam je tvrdý boj o chleba.
Nechceš pracovat? Nepracuj, ale pak si
nestěžuj. Naučila jsem se, že všechno je
jenom a jenom na mě. To se tady těžko
učíme. Někdy mám pocit, že našim lidem
chybí právě pokora a životní rozhled.
A jak se jedná se slavnými umělci?
Jak s kým. Mám zkušenost, že čím větší umělec, tím je pokornější. Když jednáte třeba s Václavem Hudečkem, Ivanem
Klánským nebo Panochovým kvartetem,
je to radost. Zavoláte a oni se cítí poctěni,
že mohou přijet k nám, a nekladou si žádné enormní podmínky. S těmi světovými
jmény je to o kontaktech s jejich agenturami. Nicméně když sem přijedou, cítí se
tu dobře, mají komfort, filharmonii, která
zahraje a osobní přístup, tak to i ocení
a rádi se sem vracejí.
Co je k tomu vede?
Je za námi historie, máme dobré jméno, management je profesionální a em-

patický, spolupracujeme se skvělými
agenturami, a to u nás i ve světě.
Jak se vám daří zvládat všechnu tu
náročnou práci a dojíždění z Prahy do
Plzně? Nebo tady bydlíte?
Většinou dojíždím, občas přespím
v hotelu, zejména když pracuji v Plzni
do noci a hned zase od rána. Nárazově
mi stačí málo spánku, krátkodobě se to
zvládnout dá. Nicméně v létě jsem si nastavila zdravější životní styl.
V čem spočívá?
V takových banálních záležitostech,
jako je pravidelná strava, pitný režim,
dostatek spánku a pohybu. No, někdy
to zvládám lépe, někdy hůře. Snažím se,
když to jde, v sobotu nepracovat. Zkrátka provětrat se, vyčistit hlavu, odplavit
stres, najít čas na nějakého koníčka, přátele, rodinu. Moc ráda například vařím.
Velice důležitá je dobrá organizace času
a plánování.
(an)

Plzeňané se rozloučili s rokem kultury rekordem
Dva tisíce osm set šedesát jedna fotek od několika desítek amatérských
i profesionálních fotografů se sešlo
v Nejdelším fotoalbu, kterým se Plzeň
12. prosince oficiálně zapsala do České
knihy rekordů.
Rozvinutím pásu na trase dlouhé
přesně 1234 metrů z rohu náměstí do
DEPO2015 v Presslově ulici vyvrcholil
týdenní špalír akcí, kdy se Plzeň loučila
s titulem Evropské hlavní město kultury
2015.
Na fotografiích byly zachycené nejlepší momentky z průběhu roku, od slavnostního zahájení na náměstí, Festivalu
světla v ulicích, Evropského dne sousedů, Slavností svobody, prázdninových
týdnů baroka v regionu, festivalu Rock
for People, obřích loutek během Skupovy
Plzně, celoroční sezony nového cirkusu
až po nejrůznější výstavy a hudební či taneční vystoupení.
Některé z těchto akcí budou pokračovat i letos. Například oblíbený Festival
světla či den sousedů. Otevřená zůstává
i kreativní zóna DEPO2015, kde jsou
k vidění výstavy děl Čestmíra Sušky na
nádvoří a do konce ledna také Plzeňské
rodinné fotoalbum se třemi stovkami
snímků z archivu samotných obyvatel
města. Vstup je do 31. ledna zdarma.
(mr)

je nahrávání pro Český rozhlas. Počítá
s open-air koncerty, dalšími akcemi i ve
spolupráci s mnoha institucemi v kraji.
„Filharmonie prošla postupem let velkou
přeměnou. Snažíme se, aby město i kraj
věděly, že nás mají a proč nás mají. Jsme
vidět, je o nás slyšet a vztahy máme dobré,“ pochvaluje si ředitelka, byť by si přála,
aby filharmonie měla standardních devadesát kmenových hudebníků. „Máme jich
polovinu a musíme si najímat externí. Na
takový počet hudebníků nemáme finance, i když naše procento soběstačnosti je
jedno z nejvyšších v republice,“ uvádí ředitelka.
Příjmy, kromě grantů a dotací z města,
kraje a ministerstva kultury, má filharmonie i ze zahraničních koncertních turné
a nahrávací činnosti. Lenka Kavalová má
jedno velké a asi nesplnitelné přání. „Plzeň by si zasloužila velký koncertní sál,
který tu chybí mnoho let, slušel by jí a bylo
by fajn ho tu mít,“ říká ředitelka, která
uvažuje i o dalších koncertních prostorách, než jsou ty pro filharmoniky tradiční.
(an)

Žebřík přivítá
No Name i Jelena
Atraktivní program čeká návštěvníky
slavnostního vyhlášení ankety Žebřík,
které se odehraje 11. března v areálu
DEPO2015. Svůj jediný západočeský
koncert zde absolvují slovenští No Name
a exkluzivní budou také vystoupení skupin Jelen, Tata Bojs, Mydy Rabycad nebo
rappera Marpa. Během šestihodinové
show bude předáno 28 cen nejlepším hudebním interpretům a kapelám.
Oblíbené umělce je možné nominovat
a dát jim hlas na www.anketazebrik.cz.
Na této webové stránce se lze dozvědět
i další informace o celé akci.
(red)

Šumavské čtvrtky poučí
Šumava patří mezi oblíbená místa k odpočinku i sportovnímu vyžití mnoha Plzeňanů. Ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje se v první polovině roku 2016
mohou dozvědět na Šumavských čtvrtcích
zajímavosti o této lokalitě. Pořádá je vždy
od 17 hodin společně s Občanským sdružením Karel Klostermann - spisovatel
Šumavy spolek Šumavské cesty. Program
přednášek je následující:
11. února - Jitka Lněničková a Hedvika Zahálková: Křehká obživa - historie sklářství
na Šumavě
10. března - Petr Šneberk: Architektura šumavských chalup
14. dubna - Jaroslav Vogeltanz a František
Nykles: Tajemství šumavských vod
12. května - Pavel Bečka: Národní parky
Šumava a Bavorský les - co je spojuje, co
rozděluje
9. června - Petr Kuncl: Horská Kvilda z doby
románů Karla Klostermanna
(red)

Západočeští
hudebníci soutěžili

Lidé si v Plzni prohlíželi a odnášeli domů nejhezčí momentky z roku 2015.
Foto: Václav Šváb, Plzeň 2015

Koncertem v Domě hudby vyvrcholí
9. února 2016 soutěž pro nová díla v oboru vážné hudby vytvořená umělci ze západu Čech. Západočeské hudební centrum
ji vypsalo loni, aby podnítilo a podporovalo tuto tvorbu v regionu. Zúčastnilo se
jí osm hudebních skladeb. První místa
získali autoři mladé skladatelské generace, absolutním vítězem se stal Jan Rösner,
žák plzeňské konzervatoře, nyní student
AMU Praha, se skladbou pro smyčcové
kvarteto. Dále budou provedeny vítězné
skladby autorů Pavla Samiece, Václava
Špírala a Jana Kaňky.
(red)
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Radniční listy myslí
na čtenáře
Redakce Radničních listů v letošním
roce připravila pro své čtenáře řadu
novinek. Patří mezi ně například rozhovory s významnými sportovci nebo
představiteli sportovních klubů z Plzně, konkrétně v tomto čísle s trenérem
FC Viktoria Plzeň Karlem Krejčím,
nebo seriál pro milovníky cyklistiky.
Zejména však soutěže pro malé i velké příznivce Radničních listů, v nichž
mohou vyhrát velmi zajímavé ceny.
Samozřejmostí pak budou už tradičně
nejdůležitější informace pro obyvatele
města.
(red)

Výherci z loňského roku
V prosincových Radničních listech hledali
nejmenší čtenáři pět rozdílů mezi obrázky
plzeňské radnice od kreslíře a ilustrátore
Vhrsti. Lišily se v čase na hodinách, v komíně na střeše domu vpravo, znakem mezi
okny téhož domu, jiném umístění vikýřů
na střeše domu vlevo a oknem na dveřích
téhož domu. Při losování měla nejvíce
štěstí Michaela Veselá, která získává po
čtyřech vstupenkách do plzeňské zoo a další ceny. Kuchařku plzeňských strašidel
a další odměny za deset vybarvených obrázků dostanou všichni, kteří je do redakce
poslali. Jsou jimi Aneta a Vannesa Hanzlíkovy, Jan Matuljak, Jan Šůla, Lucie Růžičková, Matyáš Vileta a Věra Ernestová.
Redakce se rozhodla vzhledem k velkému zájmu udělat radost více dospělým
v soutěži s Adolfem Loosem. Po dvou
dárkových poukazech za správnou odpověď získávají Jiřina Pichlíková a Vladimíra Křížová. Kalendáře Adolf Loos Plzeň
2016 obdrží Helena Müllerová, Irena
Jeřábková, Jindřiška Šlejmarová, Květoslava Kulichová a Věra Hora Škubalová.
V soutěži Víme, kudy chodíme? zvítězila Daniela Růžičková, která dostane
fotografickou publikaci Libora Sváčka Plzeň. Odpověděla správně, že Smetanovy
sady jsou pojmenovány po Josefu Františkovi Smetanovi, národním buditeli.
Byl profesorem na filozofickém ústavu
v Plzni a bratrancem Bedřicha Smetany,
jemuž tam umožnil studovat.
(red)

P R O V OL N Ý Č A S

Svěcení jara řeší, co znamená oběť

Choreografii Stravinského baletu vytvořila Alena Pešková, její bratr scénu
První premiérou roku 2016 byl 16. ledna Stravinského balet Svěcení jara na
Malé scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni. Světovou premiéru tohoto baletu
v roce 1913 doprovázelo dupání, bučení
i facky. Diváci pařížského Théâtre des
Champs-Élysées nebyli připraveni na
moderní hudbu Igora Stravinského a inovativní choreografii Václava Nižinského.
Svěcení jara bývá jako přelomové dílo
dějin hudby přirovnáváno k Picassovým
Avignonským slečnám a provokuje fantazii mnoha choreografů. Celosvětově
bylo uvedeno více než 150krát. Balet je
v choreografickém pojetí Aleny Peškové,
jejíž autorské baletní inscenace Maryša
a Krvavá svatba si získaly nemalou přízeň
plzeňských diváků. Scénu vytvořil bratr
choreografky Richard Pešek mladší.
O čem je Svěcení jara ve vašem pojetí?
První část se odehrává částečně v době
Stravinského a částečně v budoucnosti
a tomu odpovídá i takzvaný krokoslovník.
Stravinskij vzpomíná na budoucnost, objevují se zde například CD s jeho hudbou
a články o něm. Z hlediště vystupuje žena,

HÁDEJTE S TECHMANIÍ
V Techmanii, moderním centru oblíbeném turisty, je umístěna obří interaktivní plastika Entropa, která představuje pohled Čechů na jednotlivé státy
Evropské unie. Jeden stát je tu znázorněn jako Atomium tvořené melouny.
Který to je?
a) Belgie
b) Turecko
c) Maďarsko
Odpovědi je možné posílat s uvedením jména a bydliště do 3. února
na adresu redakce. K dispozici je také e-mail soutez. RadnicniListy@plzen.eu.
Připište heslo Hádejte s Techmanií.
Výherce získá dvě vstupenky do tohoto interaktivního centra ve zrekonstruované tovární hale v areálu plzeňské Škodovky a další zajímavé ceny.
(red)

Alena Pešková

Foto: DJKT

která se dostává do jeho doby a stává se
jeho múzou. Provokuje Stravinského,
aby napsal to, co mu opravdu zní v hlavě,
a nebál se nepochopení lidí a toho, že přijde o své finanční zajištění. A Stravinskij
souhlasí a píše hudbu, za kterou je ve své
době publikem kamenován. Jedna z hlubokých myšlenek je například otázka, co
v dnešní době znamená oběť, pro co jsme

ochotni se obětovat. A jestli mezi viníkem
a obětí není rovnítko, jestli si všichni nezasloužíme to, co se nám děje. Balet končí oslavou lásky, která vše překoná.
Je vůbec možné tyto hluboké myšlenky
sdělit divákům prostřednictvím tance?
Myslím si, že není nutně potřeba, aby
diváci všechny tyto myšlenky přečetli,
důležité je, aby je prožili. Stravinského
hudba není vůbec lehká záležitost, ale
tanečníci souboru jsou velmi hudební,
dokážou slyšet hudbu a věřím, že budou
schopni předat divákům i tyto hlubokomyslné ideje. Stravinského Múzu ztvárnila Jarmila Dycková, což je typově taková „femme fatale“, takže i to bude určitě
silný okamžik.
Jak vypadá scéna?
Hlediště je postavené do tvaru U. Výtvarně je určitě zajímavé to, že pracujeme
s obilím, které rozhazujeme na černý baletizol a tvoříme z něj mandaly. Tanečníci
zpočátku sedí vpředu před diváky a vystupují tedy jakoby „z davu“, aby vznikl
dojem, že jsou to v podstatě mluvčí lidu,
kteří komunikují se Stravinským.
(red)

Ahoj kluci a holčičky. Jsem savec jako
vy. Žiji o něco kratší, ale o to dobrodružnější život. V přírodě 12 až 15, v zoo až
20 let. Lidé mému druhu obvykle přisuzují jednu barvu kožichu, kterou ale vůbec
nenosím. Můj název má něco společného
s válkou. Kluci všeho věku si mě mohou

pamatovat z dobrodružného románu
Zane Greye, ale i z dlouhé řady dobrodružných a cestopisných knih. V mých
dalších jménech se objevuje slovní spojení krále zvířat a druhého nejcennějšího
kovu nebo opaku nížin. Jsem založením samotář. Mohu se v přírodě potkat
s bizonem, wapiti, medvědem grizzly či
urzonem. Náš druh obýval původně roztodivná prostředí, od lesů přes hory, ale
i okraje prérií či polopouští a bažin. Mám
co do činění se slavnou NHL, ale znají mě
i sportovci mnoha dalších odvětví. Víte,
kdo jsem?
Odpovědi je možné posílat s uvedením jména a bydliště do 3. února na
adresu redakce. K dispozici je také
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Hrajeme si se
zoo. Výherce získá čtyři vstupenky do zoo
a drobné dárky.
(red)

Na snímcích nálezy z Plzně: Alethopteris bohemica, Placoparia zippei a lebka sviště stepního.
v letošním cyklu sledovat historii města na
stránkách Radničních listů.
Z historie Plzně - 1. část:
V okolí Plzně se nacházejí usazeniny starohorních a prvohorních moří, výplně jezerních pánví a říčních údolí z konce prvohor,
náplavy řek z třetihor i doklady čtvrtohorního chladného podnebí z dob ledových. Jižní
a jihovýchodní část města leží na prekambrických horninách, mladší jednotky karbonského stáří tvoří skalní podloží centra a severního předměstí. Většina Plzně však leží
bezprostředně na říčních štěrkopíscích ze
starších čtvrtohor - pleistocénu. Geologický
vývoj krajiny lze dobře číst z lomů u Koterova a Krkavce, z pískoven ve Chvojkových lomech na Slovanech a v Chotíkově a z hlinišť
v Doudlevcích, Černicích, Košutce i jinde.
Na území Plzně je možné nalézt zkameněliny z období karbonu, převážně
zastoupené otisky rostlin. Jednou z nejvýznamnějších lokalit je naleziště na Vinicích.

Opera Čarostřelec Carla Maria von
Webera měla premiéru v roce 1821
v Berlíně a považuje se za zakladatelské dílo romantické opery. V sobotu
23. ledna ji Divadlo Josefa Kajetána
Tyla poprvé uvede na Nové scéně v podání mezinárodně uznávaného švýcarského režiséra Dominika Neunera.
Libreto z pera dramatika Friedricha
Kinda vychází z Knihy o strašidlech.
Vypráví tajemný příběh o mladíkovi, který se zamiloval do dcery lesního.
Podmínkou pro získání její ruky bylo
vystřelení mistrovské zkušební rány.
Aby si zajistil úspěch, spojí se nešťastník s ďáblem, ale je oklamán. Rána zasáhne jeho vyvolenou a mladík skončí
v blázinci. Příběh se prý skutečně stal,
ale kde? To už je soutěžní otázka. Odpověď na ni najdete třeba na internetových stránkách www.djkt.eu.
Odpovědi je možné posílat s uvedením jména a bydliště do 3. února na adresu redakce pod heslem Soutěžíme s divadlem. K dispozici je také
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Výherce získá dvě vstupenky na operu
Čarostřelec v libovolném termínu reprízy a drobné dárky.
(red)

hr a j e m e s i s e zoo

Z historie Plzně - 1. část: Nejstarší stopy života
Výstava ,,Plzeň. Prvních pět století“, kterou
loni uspořádal Archiv města Plzně ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni,
mapovala bohatou plzeňskou historii. Vycházela z publikace Dějiny města Plzně 1.
Do roku 1788. Na základě archeologických
výzkumů vypovídala o životě v Plzeňské
kotlině před založením původní Plzně Starého Plzence, osvětlovala založení Nové
Plzně, týkala se významných dokumentů,
znaku a pečeti města. Připomněla husitskou
i protihusitskou minulost, slavné období za
pobytu Rudolfa II. a následné útrapy a hospodářský rozvrat za třicetileté války, věnovala se i architektuře, umění a knihtisku. Textové panely byly doplněny snímky archiválií,
vedut, staveb i rekonstrukčních map.
Život na území města od počátků do roku
1788 ilustrovaly exponáty z fondů Archivu
města Plzně a Západočeského muzea. Jednalo se například o ukázky z archeologických výzkumů, listiny, staré tisky či veduty.
Například ukázky z archeologických výzkumů, listin, starých tisků či vedut. Výstava
byla jen stručným nárysem toho, co první
svazek nových dějin Plzně přináší. Zájemci
o hlubší znalosti mohou sáhnout po samotné publikaci. Druhým svazkem, který vyjde
počátkem roku 2016, provede výstava, která se uskuteční opět v mázhauzu radnice,
tentokrát v říjnu roku 2016. Pokud však někdo neměl možnost výstavu navštívit, může

SOUTĚŽÍME S DIVADLem

Mezi nálezy patří stromovité kapradiny
zastoupené druhem Acitheca polymorpha
a stromovité kapraďosemenné rostliny, příbuzné dnešním cykasům, s listy podobnými
kapradinám, ale nesoucí semena a pylové
orgány. Tato skupina je reprezentována
především druhem Alethopteris bohemica.
Velmi hojné byly také nálezy přesličkovitých
rostlin, připomínajících současné přesličky.
Podrost v pralese byl převážně tvořen vyhynulým rodem přesličkovitých rostlin Sphenophyllum. Z lokality je znám pouze jediný
druh Sphenophyllum oblongifolium. Nad
všemi předešlými typy rostlin se tyčily stromovité plavuně, které mohly dosahovat výšky až 20 metrů. Z lochotínského podzemí je
znám pouze jediný druh Sigillaria brardii.
Zajímavostí je, že mezi rostlinnými fosiliemi
v této lokalitě nebyla nalezena jediná zkamenělina z živočišné říše.
Ve sprašovitých hlínách z období čtvrtohor na Košutce se nalezly kosterní pozůs-

Foto: Západočeské muzeum v Plzni

tatky velkých savců z würmské doby ledové,
kosti divokého koně, pižmoně, soba, mamuta i nosorožce srstnatého. Četnější a zachovalejší jsou nálezy kostí a lebek menšího
savce, a to sviště stepního Marmota bobac
objevené na Košutce a v Doudlevcích.
Na jižním svahu Hůrky, kde se rozkládalo původní plzeňské hradiště, se nachází
významná paleontologická lokalita Černá
stráň. Výchozy v její východní části patří
dobrotivskému souvrství. Na západním
konci Hůrky vystupují poněkud mladší vrstvy plzeňského ordoviku, patřící souvrství
letenskému. V černých dobrotivských břidlicích se vyskytují drobné fosilie, zastoupené především ramenonožcem Paterula
bohemica, trilobitem Cyclopyge umbonata
bohemica a dalšími druhy trilobitů, měkkýšů a ostnokožců. V letenském souvrství jsou
fosilie velmi vzácné, s ramenonožci rodů
Drabovia, Saukrodictya a Schizocrania.
Štěpánka Pflegerová, Archiv města Plzně

víte, kdO TO JE?
Hráč s duší bojovníka začínal
s fotbalem v Roztokách u Prahy,
kam se dosud
rád vrací. Nejen
za rodinou, ale
s městečkem
nedaleko české
metropole ho
pojí silné vazby na přátele i vzpomínky na dětství.
Ačkoli v žákovském věku odešel do
týmu Sparty Praha, v rudém dresu
příliš nezářil. I přesto, že v mládežnických kategoriích patřil k nejlepším, což připomíná hrozen zlatých
medailí dodnes visících na výstavce pyšných rodičů, v prvním týmu
Sparty naskočil za pět let pouze do
čtyřiapadesáti ligových zápasů. Přes
hostování na Slovácku a v Blšanech
největší talent roku 2006 v září 2008
přestupuje do Viktorie Plzeň a dodnes je jedním z mála pamětníků
všech úspěchů moderní historie plzeňského klubu.
Je držitelem dvou superpohárů, jednou má na svém kontě zisk titulu mistra České republiky se Spartou Praha,
další tři přidal v dresu Viktorie Plzeň.
Na svém kontě má rovněž čtyři prvenství v domácím poháru nebo start
v základních skupinách Ligy mistrů
a Evropské ligy.
Nejen, že odhodlaný hráč je nejlepším střelcem Viktorie Plzeň v Evropských pohárech, ale díky své produktivitě se drží i na prvním místě co
do vstřelených branek mezi aktivními
plzeňskými hráči ve všech soutěžích.
Ve svém životě bojuje nejen na fotbalových hřištích, ale také s nepříznivým
osudem. Obrovský bojovník ve fotbale
i v životě je prvním z fotbalistů, kterého mohou čtenáři Radničních listů
tipovat v nové soutěži.
Odpovědi je možné posílat s uvedením jména a bydliště do 3. února na
adresu redakce. K dispozici je také
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Víte, kdo
to je? Výherce získá šálu FC Viktoria
Plzeň a další zajímavé ceny.
(red)
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