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Plzeň požádá o miliardy
Zastupitelstvo města schválilo strategii ITI
Na tramvajovou trať na Borská pole, která
propojí dva vysokoškolské areály neboli
Západočeskou univerzitu a lékařskou
fakultu v Plzni, na další dopravní nebo
vzdělávací akce pravděpodobně přispěje Plzni v následujících letech Evropská
unie prostřednictvím dotací.
Zastupitelé města Plzně totiž v závěru
ledna schválili dokument strategie ITI
(integrované teritoriální investice), který
řeší problémy takzvané plzeňské metropolitní oblasti a stanovuje priority, na
které je třeba se zaměřit. Bez něj by nebylo možné přihlásit se do výzvy Ministerstva pro místní rozvoj České republiky,
které musí dokumenty schválit, a teprve
pak je možné čerpat finance.
Plzeňská metropolitní oblast, která
zahrnuje obce v okruhu do dvaceti kilometrů kolem Plzně a má celkem přes
tři sta tisíc obyvatel, by mohla získat do
roku 2023 zhruba 4,6 miliardy korun.
V souvislosti s tím musí zajistit spolufinancování projektů ve výši zhruba osm
set milionů korun.
„Ve strategii ITI nejsou konkrétní
projekty. Je v ní popsáno, jaké operační
programy k získání peněz z Evropské
unie můžeme využít. Plány na dopravní
stavby a další akce jsou obsaženy v jiném
dokumentu, tam je lze měnit. Rozhodnutí zastupitelstva tak v podstatě umožní
čerpat finanční prostředky z evropských
dotací,“ vysvětluje ředitel Útvaru pro koordinaci evropských projektů města Plzně Erich Beneš, který se na vypracování
dokumentů podílel. Strategie se zpracovávala přibližně dva roky.
Erich Beneš připomíná, že v minulém
období se podařilo na projekty v plzeňském regionu, z nichž některé budou
pokračovat dále, získat z Evropské unie
zhruba pět miliard korun.
Plzeňská metropolitní oblast by mohla, pokud bude všechno v pořádku, do-

stat první finanční prostředky letos na
podzim.
Dlouhodobou snahou představitelů
Plzně a okolí bude vytvořit z plzeňské
metropolitní oblasti silný konkurenceschopný region - evropské centrum techniky.
Proto se strategie zaměřuje na podporu dopravní infrastruktury, životního
prostředí, technického vzdělávání, výzkumu, zaměstnanosti, ale i sociálních
a zdravotních služeb.
Na projektech se bude podílet celá
řada subjektů a institucí, nejen město
Plzeň a Plzeňský kraj. Podrobnější informace mohou zájemci najít na webových
stránkách www.iti-plzen.cz.
(an)

Příklady plánovaných akcí
• Dobudování západního okruhu, který propojí Bory, Skvrňany, Křimice,
Radčice a Severní Předměstí, přinese první funkčně ucelenou část městského okruhu. Jeho trasa dopravně
spojí největší městská sídliště na
Severním Předměstí se zhruba 50
tisíci obyvateli s nejrozsáhlejší průmyslovou zónou města na Borských
polích.
• Vybudování tramvajové trati na Borská pole, která dokončí propojení
dvou vysokoškolských kampusů
Západočeské univerzity a lékařské
fakulty v Plzni.
• Modernizace vybraných úseků tramvajové trati na lince číslo 4.
• Vybudování přestupního terminálu
Šumavská.
• Vzdělávací projekty ve školách a vzdělávacích centrech.
• Vybudování infrastruktury na podporu sociálního bydlení.
(red)

Plzeň nechá zpracovat návrh dopravně inženýrských opatření, která v tomto roce i v dalších letech minimalizují dopady realizovaných
infrastrukturních staveb na dopravu ve městě, proto připravuje takzvané SUPERDIO. Rekonstrukce čeká i most Generála Pattona na
silnici I/27 včetně budování vyhrazeného třetího jízdního pruhu na Karlovarské. Na snímku je zachycena současná situace na zmíněném mostě. Více o návrhu dopravně inženýrských opatření si lze přečíst na straně 2.
Foto: Petr Eret

Nové logo představí Plzeň jako město příležitostí
Plzeň hledá zhotovitele nového loga, které by mělo sjednotit vizuální komunikaci
magistrátu a postupně i městských obvodů
a organizací.
„Obvody i organizace města mají v současnosti svá vlastní loga, která vznikala
v různých dobách, jejichž grafická podoba je různých kvalit a nijak se nevztahuje
k městu. Pro veřejnost je tedy na první pohled obtížné pochopit, že tyto organizace
vykonávají činnosti, které městu náleží. Cí-

lem je ale najít značku, která umožní vyjádřit autonomii těchto organizací, o to bude
úkol pro grafiky při hledání nové podoby
loga města složitější,“ vysvětluje vedoucí
Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně Jana Komišová.
Dodává, že logo je třeba považovat za
marketingový nástroj, který by neměl potlačit význam znaku města i znaků obvodů,
ale posloužit jako nástroj ke zjednodušení
komunikace veřejnosti s úřadem.

„Zároveň musí vystihnout i směr,
kterým se město ubírá, hlavní myšlenku, která jeho aktivity sjednocuje. A tou
může být slogan Plzeň – město příležitostí. Město aktivních a kreativních lidí,
od umělců po sportovce a podnikatele.
Město příležitostí pro každého, metropole, která zve k návštěvě a nabízí kvalitní
podmínky pro život,“ zdůrazňuje Jana
Komišová.
Pokračování na straně 2

ROZHOVOR

Erich Beneš: Odborníků na problematiku evropských dotací je velmi málo
Domluvit si termín schůzky s ředitelem
Útvaru pro koordinaci evropských projektů města Plzně Erichem Benešem,
který stojí v čele této instituce už řadu let,
není vůbec jednoduché. Má jednu schůzku za druhou a hodinu na oběd vyšetří
málokdy. „Je to hektické povolání, ve
kterém je pořád se co učit. Problematika
evropských dotací je hodně složitá,“ říká
Erich Beneš. Útvar pro koordinaci zajišťuje pro Plzeň dotace z Evropské unie.
Vznikl k 1. březnu 2005 jako příspěvková
organizace města.
Co si mám pod tou složitostí problematiky evropských dotací představit?
Je to velmi specifická činnost se spoustou administrativy. Je třeba znát velké

množství detailů k jednotlivým operačním programům, vědět, koho kontaktovat, jak žádost napsat nebo kam ji poslat.
A řadu dalších věcí, které se časem mění.
A systém se v průběhu let vůbec nezjednodušuje.
A za to může Evropská unie?
To je omyl, který často slýchávám. Dovolím si tvrdit, že problém není v Bruselu,
ale v České republice, respektive v jejích
institucích.
Vám už se podařilo všechna úskalí této
práce obsáhnout?
Domnívám se, že v České republice
není člověk, který by stoprocentně rozuměl všem aspektům evropských dotací.
Pořád se dozvídám nové věci a stále se za
pochodu učím.

Erich Beneš

Foto: archiv

Existují vůbec na trhu práce lidé, kteří
by měli základní odbornou způsobilost
k tomuto povolání?
Prakticky nejsou. Ale my si je vychováváme sami, máme základní kádr, který má potřebné znalosti a dovednosti. To znamená,
že můžeme plynule připravovat projekty na
další období, ve kterém lze požádat o evropské dotace. Prostě jsme připraveni a reagujeme rychle, a to je důležité.
Zaměřuje se na výuku této problematiky naše školství?
V podstatě vůbec. Úředníci státní správy se školí ve středisku v Benešově a už
zhruba deset let se hovoří o tom, že by
se tam měla konat i školení k evropským
operačním programům včetně agendy
kolem dotací.

Jak vlastně odpočívá ředitel útvaru pro
koordinaci evropských projektů? Umíte
to vůbec nebo si nosíte práci domů?
Snažím se odpočívat. Občas se mi podaří uniknout do oblasti kultury. Nemám ale
moc pohybu. Domů přicházím pozdě večer
a chci se věnovat rodině, takže na něj moc
času nezbývá. Navíc v mé profesi pomalu
nabírám kilogramy a pohyb mi hodně chybí.
Ale jak jsem už řekl, snažím se i sportovat.
A co životospráva? Zmínil jste, že nechodíte často ani na oběd.
Nic moc. Vím, že bych měl alespoň pravidelně jíst, ale nedaří se. Každý den mám
hodinu na oběd, ale většinou to nedodržím.
Dávám přednost pracovní schůzce nebo řešení jiných úkolů. Podaří se mi zajít na oběd
tak maximálně jednou týdně.
(an)
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Objížďky a uzavírky při stavbách bude řešit SUPERDIO
Plzeň nechá zpracovat návrh dopravně
inženýrských opatření, takzvané SUPERDIO. Od letoška až do roku 2019 se totiž
budou ve městě opravovat mosty či komunikace, a to si vyžádá množství dopravních
uzavírek a objížděk. „Chceme předejít
tomu, aby se dostaly do konfliktu objízdné
trasy pro jednu stavbu s objízdnými trasami jiných staveb. Nechceme, aby na objízdné trase nutné pro rekonstrukci státní
silnice nastala situace, že kvůli další investici bude jiným dopravním úřadem povolena uzavírka na této trase,“ vysvětluje tisková mluvčí magistrátu Eva Barborková.
SUPERDIO bude obsahovat informace
ke všem připravovaným stavbám na území
města, době jejich realizace, zahrne plány

Seznam plánovaných staveb nebo úprav v letech 2016 až 2019
I/26 mosty na Rokycanské, trať Rokycany - Plzeň, most Generála Pattona, uzel Plzeň 2. a Plzeň 3., III/18019 Letkovská ulice, tramvajová trať Karlovarská III. etapa
(Gerská), vyhrazený 3. jízdní pruh - Karlovarská, tramvajová trať Slovanská, Mikulášská, Partyzánská, Rychtaříkova - Neumannova, Štefánikova, Vejprnická (T.
Brzkové - Waltrova), Republikánská vnitroblok, Pod Chlumem, Dřevěná, Schwarzova, 17. listopadu, Karlovarská (alej Svobody - stará Karl.), Jasmínová, Stará cesta, U Pražské dráhy, Ke sv. Jiří, Kolmá, sady Pětatřicátníků, Klatovská (Smet. sady
- nám. TGM), U Prazdroje, Nepomucká, Borská, přestupní uzel Plzeň, Šumavská,
Studentská, I/27 Třemošenský rybník - Orlík, Mohylová ulice, úsek Masarykova most přes Úslavu, městský okruh Křimická - Karlovarská, retenční nádrž Vinice,
křižovatka Klatovská - Borská, tramvajová trať Klatovská, Lobezská, Dlouhá, silnice I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné - Chrástecká - II. etapa.
		
všech veřejných investorů, tedy především
státu, Plzeňského kraje, ale také městské-

ho odboru investic, Vodárny Plzeň a Správy veřejného statku města Plzně. Současně

Nové logo představí Plzeň jako město příležitostí
Pokračování ze strany 1
Do budoucna město díky sjednocení
vizuální komunikace i významně ušetří
na výrobě propagačních tiskovin, předmětů či marketingových kampaních,
neboť logo města by mělo být díky širokému využití prakticky všudypřítomné.
Znak města by naopak měl zůstat tím
čestným symbolem Plzně, který je využíván pro reprezentaci a protokolární či
slavnostní příležitosti.
Navíc je Plzeň z velkých českých měst
poslední, která jednotný vizuální styl
nemá. „Disponují s ním nejen Ostrava
nebo Brno, ale třeba i Pardubice,“ uvádí Jana Komišová. Plzeň v posledních
letech spojila svou vizuální komunikaci
s logem projektu Evropské hlavní město
kultury 2015, jehož logo dál zůstává i logem organizace Plzeň 2015. V souvislosti s tvorbou nového strategického plánu
města je ale nutné přistoupit k tvorbě nového loga. Předpokladem jeho úspěchu
ale je především to, že se s ním Plzeňané
ztotožní.
Město proto vytvořilo e-mailovou adresu logo@plzen.eu, kam mohou Plzeňané do konce února posílat své podněty.
„Zajímá nás, jakou myšlenku či asociaci
by mělo nové logo podle nich vyvolávat
ve spojení s Plzní. Pokud chcete podobu
nového loga ovlivnit, vyjádřete v maximálně pěti slovech, co pro vás Plzeň znamená. Prvních pět přispěvatelů odměníme upomínkovými předměty města,
proto je třeba, aby lidé uvedli své jméno,
kontaktní adresu či telefonní číslo,“ upozorňuje Igor Ježek ze zmíněného odboru.
Názory veřejnosti a výstupy průzkumů zaměřených na stávající image města z pohledu široké veřejnosti zohlední
odbor prezentace a marketingu v zadání

1) návaznost na heraldiku – historický znak (nutná stylizace)
nebo jeho vybraná část, případně vlajka:

2) stylizace významné stavby (hrad, radnice, most) nebo jiné dominanty:

3) emoce (radost, výkřik) – pozor na často zneužívané úsměvy (smajlíky),
srdíčka a další neoriginální symboly:

Ukázky log některých měst.
			
Dokument: OPM MMP
4) čistě typografické řešení nebo jen vybrané počáteční písmeno z názvu jako symbol:
pro grafiky. „Na formulaci zadání spolupracujeme s Unií grafického designu,
jež zahrnuje přední česká grafická studia, studenty i individuální grafiky. Připravujeme takzvanou vyzvanou soutěž,
což znamená, že ze subjektů, které vyjádří zájem se soutěže zúčastnit na základě
výzvy zveřejněné na profilu zadavatele
www.tenderarena.cz, vybere odborná
porota, složená ze specialistů na marketing a grafický design, pět nejlépe splňujících stanovená kritéria. Ty potom vyzve

4

ke zpracování návrhů,“ přibližuje Jana
Komišová.
„Při výběru zhotovitele bude porota
hodnotit grafickou kvalitu loga, jeho marketingovou funkci, adaptovatelnost pro
jednotlivé organizace města při zachování
jednotící linie a samozřejmě i cenu zpracování souvisejících logomanuálů. Velmi
významné bude i prokázání zkušeností se
zakázkami podobného rozsahu, ideálně
pro nějaké jiné statutární město či velkou
korporaci,“ doplňuje Jana Komišová. (red)

vznikne koordinační skupina, která bude
ve spolupráci s projektantem řešit termíny,
kdy se budou objídné trasy používat, a vše
koordninovat. „Trasy městské hromadné dopravy i příměstských linek a spojů
provozovaných v režimu autobusové veřejné linkové dopravy budou zveřejněny
přehledným způsobem. Budou také doporučeny objízdné trasy pro individuální
dopravu,“ uvádí ředitel technického úřadu
magistrátu Jiří Kozohorský.
Představitelé města si uvědomují, že to
bude pro obyvatele i návštěvníky Plzně náročné období, ale nechtějí bránit a brzdit
stavby veřejných investorů významných
dopravních staveb realizovaných zejména z prostředků Evropské unie a státu. Ve

skupině budou zastoupeni všichni investoři, Plzeňský organizátor veřejné dopravy,
zástupci všech silničních správních úřadů
příslušní k povolování uzavírek pozemních komunikací na území města Plzně.
Výstup z jejího jednání poslouží jako
podklad pro samosprávné složky města,
které se budou vyjadřovat k jednotlivým
řízením o uzavírkách komunikací, aby
byl vždy zajištěn průjezd veřejné i osobní dopravy, byť s jistým omezením. Jeho
součástí bude i soupis ulic, na nichž nebude možné v době prací povolit uzavírky
pro ostatní investory nebo pro pořádání
sportovních či kulturních akcí, aby byla
zachována alespoň omezená průjezdnost
města Plzně. 		
(red)

Pavel Froněk: Naplnit halu nebude problém
Od nového roku se o sportovní areál Prokopávka, který je majetkem města, stará
TJ Lokomotiva Plzeň. Uspěla ve výběrovém řízení o provozování areálu. Město
s ní uzavřelo nájemní smlouvu na 13 let,
zároveň by z městské pokladny měly plynout potřebné finance do oprav a modernizace sportoviště. „Po celkové prohlídce
areálu se dá konstatovat, že v havarijním
stavu jsou všechna zařízení - ubytovna,
restaurace, hala, hřiště i zázemí. Technický stav odpovídá stáří, což je zhruba
40 let. Žádné větší opravy či modernizace
za tu dobu prakticky prováděny nebyly,“
říká Pavel Froněk, předseda TJ Lokomotiva Plzeň (na snímku).
S jakými investicemi letos počítáte?
Letos bychom chtěli zajistit především
opravu kotelny a hlavních rozvodů topení, vody a kanalizace. Následovat budou
opravy sociálního zařízení, šaten, střechy
nad ubytovnou a z části i na sportovní hale.
Celkový objem technického zhodnocení
v letošním roce se bude pohybovat kolem
čtyř milionů korun. Bude se také projednávat budoucí podoba celého areálu.
Areál v uplynulých letech spravoval SSC
Bolevec. Budou jeho členové moci na
stejném místě sportovat?
Samozřejmě, že ano. Budou ale muset
respektovat pravidla a ceník pronájmů,
jako je to i u jiných sportovišť v majetku
města Plzně. Všichni nájemci, včetně nás
jako provozovatele, mají stejné podmínky.
Znamená to, že i my platíme za pronájem
stejné peníze jako ostatní plzeňské sportovní kluby. Ať už je to na Slovanech nebo
na Prokopávce. Prioritou zůstane umožnit
sportování klubům SSC Bolevec a nabídnout volné hodiny dalším sportovcům
a občanům našeho města.

Jaké další sportovní oddíly či školy by
měly Prokopávku využívat?
Nejdříve se musí Prokopávka opravit.
Máme samozřejmě již v současné době
řadu požadavků na pronájem, především
sportovní haly. Převážně se jedná o tradiční sálové sporty. Registrujeme také řadu
rekreačních skupin na sálovou kopanou
a florbal. Naše databáze zájemců o pronájmy je skutečně široká. Naplnit halu na
Prokopávce nebude žádný problém.
Musí se také opravit travnaté hřiště
pro fotbalisty a připravit výstavba hřiště
s umělým povrchem.
K areálu patří také restaurace a ubytovna. Jak by měly fungovat?
Tato zařízení určitě budou po své modernizaci v budoucnu zvedat kredit celého
areálu. Naše představa je, že by měla sloužit především sportovcům, jejich soustředěním, turnajům i ligovým utkáním.
Přesunou se na Prokopávku některé
sportovní oddíly, které působí v městské hale na Slovanech? A budou oba
areály, které spravujete, nějak spolupracovat?
Nemyslím, že by se na Prokopávku někdo přestěhoval, spíš může svoji činnost
rozšířit. Sportovních hal je v Plzni stále
nedostatek a zprovoznění této by mohlo
alespoň částečně vyřešit problém. Věřím,
že tuto možnost uvítají především lochotínské kluby.
(red)

ROZHOVOR

Jana Komišová: Divadlům a zoologické zahradě nové logo rozhodně nutit nehodláme
Vedoucí Odboru prezentace a marketingu
Magistrátu města Plzně Jana Komišová (na
snímku) má výběr nové
značky na starosti.
Říká, že současné logo
svázané s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015
zůstává dále organizaci Plzeň 2015 a bude
stále připomínat úspěšný rok, kdy byla
Plzeň nositelkou prestižního kulturního
titulu. Toto logo ale z pohledu ostatních činností města už nevyhovuje. Protože Plzeň
hledí do budoucna, potřebuje logo nové,
které s městem bude žít dlouhou dobu.
Můžete to vysvětlit?
V logu je například zapracovaná číslovka 2015, a to v dlouhodobém horizontu není dobře, jak nám potvrdili odborníci na grafiku i marketing. Je také

svázané zejména s kulturou a značka
by přitom měla vyjadřovat komplexní
škálu služeb města. Historický znak
města by měl plnit roli nejvážnější, měl
by sloužit především k protokolárním
a reprezentačním účelům. Není důstojné prezentovat ho například na cedulích
označujících stavby, různé letáčky a podobně. Navíc je velmi složitý a tedy čitelný jen ve větším rozlišení.
Proč pracujete se sloganem Plzeň - město příležitostí?
To je evidentní. Již Václav II. využil
příležitosti založit město na březích čtyř
řek a na křižovatce obchodních cest.
Díky tomu se Plzeň rozvíjela a získávala na významu. Chopila se příležitosti
i v založení měšťanského pivovaru,
Emil Škoda využil technického pokroku
a vybudoval úspěšné strojírenské závody, František Křižík rozvíjel příležitosti,
které nabízela věda a technika. Konec-

konců i dnes je Plzeň místem rozvoje
a inovací. Svou příležitost využívají společnosti ve Vědeckotechnickém parku,
životní příležitost získat vzdělání zde
nacházejí studenti Západočeské univerzity. Plzeň nabízí řadu příležitostí
pro kulturní i sportovní vyžití a nebála
se ani příležitosti využít projektu Evropské hlavní město kultury pro získání
renomé kulturního města. Plzeň je prostě městem skvělých příležitostí. Městem
aktivních a kreativních lidí.
Mohou se do výběrového řízení hlásit
i malá grafická studia?
Pochopitelně, ale je nutné, aby měla
zkušenost s podobnou zakázkou. Z praxe
ostatních velkých měst, která již proces
výběru loga absolvovala, víme, že se jedná
o velmi složitý proces. Zhotovitel musí být
nejen dobrý grafik, ale mít i marketingové
cítění, proto předpokládáme, že tvorba
návrhů loga je spíše prací pro celý tým od-

borníků. Lze tedy předpokládat, že kvalitu
lze získat tam, kde již existuje zkušenost
s podobnou zakázkou.
Plánujete změnit zavedená loga Divadla
Josefa Kajetána Tyla nebo Divadla Alfa?
Logo by mělo sloužit především pro
identifikaci poskytovatelů služeb, které
město zajišťuje pro veřejnost.
Loga nemusí být úplně stejná, ale musí
mít jasnou pojící linii. Divadla či Zoologická a botanická zahrada města Plzně jsou ale
především specifickými organizacemi se
svou vlastní obchodní a propagační politikou. Tam tedy logo v žádném případě měnit
nehodláme, ale tyto organizace jsou a budou povinny uvádět logo města jako symbol
vyjádření příslušnosti ke svému zřizovateli.
Jak bude logo fungovat v marketingu
cestovního ruchu?
Podle zkušenosti ze zahraničí je dobré
doplnit logo města i sloganem zvyšujícím
jeho atraktivitu pro turisty, který je vyzve

k návštěvě. Logo města Plzně by tedy mělo
obstát i v konkurenci log, která užívají další
turisticky atraktivní města v České republice
a zahraničí.
(an)

Historie znaku města Plzně
Nejstarší částí znaku je stříbrná chrtice
v červeném poli. Zikmund Lucemburský do něj přidal velblouda, kterého
Plzeňané vzali husitům při obléhání
Plzně. Papež Pavel II. jej obohatil o další dvě pole, ve stříbrném jsou dva zlaté
papežské klíče a ve zlatém zbrojnoš.
Plzeňané jej rozšířili o středový srdeční
štítek s otevřenou městskou bránou
s rytířem a nad branou je prostovlasá
panna držící dva praporce se znamením
českého lva a svatováclavské orlice. Pak
jej doplnil štítonoš, anděl držící znak
a zlatý kříž s olivovými ratolestmi. (red)
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V Plzni vzniknou tréninkové byty

Koncepce sociálního a dostupného bydlení pamatuje hlavně na seniory
Lidé, kteří se nacházejí „na ulici“ nebo
v azylových domech, ubytovnách či
noclehárnách, by mohli získat takzvané
tréninkové byty. V nich bude fungovat
sociální asistence a domovníci. Pokud se
klienti osvědčí, dosáhnou na dlouhodobé sociální bydlení bez jakékoli pomoci.
V Plzni jde o naprostou novinku.
„Pro tréninkové byty chceme využít
objekt Plachého 42, pro dlouhodobé sociální bydlení plánujeme opravit volné
nájemní byty, jež má město k dispozici.
Použijeme na to peníze z prodeje 13 nerentabilních městských domů, který orgány města schválily v loňském roce,“ říká
Zdeněk Švarc, vedoucí bytového odboru
magistrátu.
S takovým řešením mimo jiné počítá
nová Koncepce sociálního a dostupného
bydlení statutárního města Plzně na roky
2016 – 2020, kterou schválili zastupitelé.
Plzeň ji má jako první v České republice.
Město chce také předcházet ztrátě bydlení u nájemců městských bytů. „Správce, což je Obytná zóna Sylván, bude
zasílat včasné upomínky, o neplacení
bude informovat pracovníky sociálního

odboru příslušného městského obvodu,
v němž se byt nachází. Ti nabídnou
dlužníkovi odbornou pomoc, dohodnou
splátkový kalendář, dohlédnou na jeho
plnění, sociální pracovníci budou přítomni při jednáních bytové komise u případů,
na které dohlížejí, a podobně,“ dodává
Zdeněk Švarc.
Koncepce navrhuje dále vytvářet byty
zvláštního určení v takzvaných domech
s pečovatelskou službou, které poslouží
seniorům. Nyní jich je ve 21 objektech
473, počet chce postupně navýšit na 700.
V nich je sníženo nájemné na maximálně
50 korun za metr čtvereční. Bytový odbor
eviduje více než 400 žádostí o poskytnutí
bydlení v těchto bytech.
Plánuje se i vybudování komunitního
bydlení pro seniory a cohousing neboli
sdílené bydlení pro lidi starší 55 let.
Navrhovaná opatření počítají se zajištěním dostupného bydlení pro osoby se
zdravotním postižením a rodiny pečující
o postižené dítě. „V plánu je také vytipování pěti bytů 2+1 pro rodiče s dítětem,
o nějž pečují celý život, navýšení počtu
bezbariérových bytů na 150 ze součas-

ných 109 a zajištění adekvátního bydlení
lidem, u kterých sociální pracovníci vykonávají opatrovnictví,“ zdůrazňuje Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních
služeb magistrátu.
Z městských bytů by se mělo také vyčlenit 50 jednotek pro samoživitele s nízkými příjmy. Nájemné by platili od 50 do
82,10 korun za metr čtvereční a byty by
mohly být ve dvou vchodech v Plachého
ulici. Počítá se také s instalací kamerového systému v městských domech.
Koncepce sociálního a dostupného
bydlení, která je k dispozici na webu města www.plzen.eu, vznikla ve spolupráci
magistrátního odboru sociálních služeb
a bytového odboru, téměř souběžně
s Koncepcí sociálního bydlení České
republiky, s níž je v souladu. Součástí
naplňování dílčích opatření budou každoroční akční plány, které určí, nač je
třeba se v daném období zaměřit, z jakých zdrojů lze realizaci financovat a zda je
možno využít dotačních titulů. Koordinací naplňování koncepce byl pověřen
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.
(red)

Náborovou kampaň pořádá Městská policie Plzeň. Uchazeči se středoškolským vzděláním zakončeným maturitou musí absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření. Pokud budou přijati do pracovního poměru na základě splnění všech
testů a lékařských vyšetření, zúčastní se rekvalifikačního kurzu zakončeném zkouškou
na Ministerstvu vnitra ČR. Osvojí si v něm některé právní předpisy a prvky sebeobrany.
Více informací na www.mpplzen.cz.
Foto: Městská policie Plzeň

Zápisy do městských mateřských škol budou pouze elektronické, uskuteční se v březnu
ně, vytvořena kontaktní místa na odboru
školství, mládeže a tělovýchovy a také na
příslušných úřadech městských obvodů,“
zdůrazňuje vedoucí. Na těchto místech si
rodiče budou moci elektronickou přihlášku vyplnit a vytisknout, potřebují také
průkazku zdravotní pojišťovny dítěte.
Vyplňování přihlášek na výše zmíněném webu bude možné od 14. do 29.
března, od 30. do 31. března bude následovat sběr přihlášek. Čas sběru potvrzených přihlášek si stanoví každá mateřská

Na snímku webová stránka pro elektronické přihlašování.
Pouze elektronicky mohou přihlašovat
letos, stejně jako loni, rodiče své děti do
mateřských škol. Zápisy se konají v březnu. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně ve spolupráci
se Správou informačních technologií
města Plzně připravil aplikaci elektronické podpory zápisů do mateřských škol,
díky které si rodiče ušetří cestu do mateřské školy pro přihlášku.
„Největším přínosem zavedení této
aplikace je vyplnění přihlášky v pohodlí
domova, větší transparentnost přijímacího řízení, předcházení diskriminaci
a snížení administrativní náročnosti

Výměna
Plzeňských karet
V únoru a březnu se vyměňují čísla karet 45 000 až 59 999. Klienti si mohou
prostřednictvím internetu rezervovat
konkrétní čas, během kterého budou
přednostně obslouženi v Zákaznickém
centru Plzeňských městských dopravních podniků na Denisově nábřeží. Návštěvník portálu www.uradbezcekani.cz
zvolí v menu požadovanou službu a pak
vybere datum a čas návštěvy.
Po vyplnění kontaktního formuláře
zašle systém na e-mail zákazníka uvedený ve formuláři notifikační e-mail,
po jehož potvrzení zákazník obdrží PIN
kód. Jeho zadáním na terminálu v Zákaznickém centru na Denisově nábřeží
systém zákazníka automaticky přiřadí
k rezervované přepážce a zobrazí informaci na světelných panelech vyvolávacího systému.
Další informace jsou na webové stránce www.plzenskakarta.cz.
(red)

Foto: OŠMT MMP

správního řízení, které při přijímání dětí
probíhá,“ říká vedoucí odboru Dagmar
Škubalová. Dodává, že na internetové
adrese www.mszapis.plzen.eu rodiče
naleznou podrobné informace o tomto
projektu včetně kritérií pro přijetí dětí do
mateřských škol. Mohou si doma rovnou
vyplnit přihlášku a vytisknout ji, jít k lékaři pro potvrzení o povinném očkování
a pak ji odnést do vybraného zařízení.
Mají také možnost donést přihlášky do
více mateřských škol najednou.
„Abychom zajistili možnost přihlášení
všem zájemcům, budou pro rodiče, kteří
nemají přístup k internetu nebo k tiskár-

škola. „Doporučujeme rodičům sledovat
webové stránky mateřských škol a úřadů
městských obvodů nebo se na těchto místech přímo informovat,“ uvádí Dagmar
Škubalová. Aplikace umožní rodičům sledovat informace o průběhu přijímacího
řízení online.
Aktuální počet volných míst v městských mateřských školách bude uveden
na zmíněné adrese a webových stránkách
jednotlivých mateřských škol do konce
února.
(red)

Kontaktní místa pro vyplnění elektronických přihlášek:
•M
 agistrát města Plzně, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Kopeckého sady
11, 306 00 Plzeň, č. dveří 329, Jitka Zalabáková, tel. 378 033 163.
• Úřad městského obvodu Plzeň 1, Odbor investiční a stavebně správní, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, č. dveří 303, Michaela Přibylová, tel. 378 036 092 a Eva
Štědrá, č. dveří 310, tel. 378 036 190.
• Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, Odbor ekonomický a poplatkový, Koterovská 83, 307 53 Plzeň, č. dveří 203, Marta Kovářová, tel.
378 036 334.
• Úřad městského obvodu Plzeň 3, Odbor majetkový, sady Pětatřicátníků 1,
301 00 Plzeň, č. dveří 105, Petr Huňát, tel. 378 036 555.
•Ú
 řad městského obvodu Plzeň 4, Odbor stavebně spr., dopravy a investic, Mohylová 55, 312 64 Plzeň 4, Jana Grossová, tel. 378 036 644 a Šárka Hrabáková,
tel. 378 036 650.
• Úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, Odbor sociální, Prvomájová 100,
330 31 Plzeň - Křimice, Monika Mašlová, tel. 378 036 803.
•Ú
 řad městského obvodu Plzeň 6 - Litice, Odbor daní a poplatků, Klatovská 243,
321 00 Plzeň - Litice, Martina Draská, tel. 378 036 825.
(red)

Plzeňská teplárenská dala 150 milionů do snížení emisí
Limity pro vypouštění emisí
2015
2016
rok
1700
200
SO2 (mg/m3)
(kysličník siřičitý)
450
200
NOx (mg/Nm3)
(oxidy dusíku)
100
20
TZL (mg/m3)
(prach)

Od 1. ledna 2016 se pro Plzeňskou
teplárenskou zpřísnily limity pro vypouštění emisí. Ačkoliv čtenáři, který
není odborník, údaje o miligramech na
metr krychlový mnoho neřeknou, z čísel
v tabulce je patrné, že se jedná o změnu
podstatnou a dosaženo bude jen zlomků původních hodnot.
Aby novým předpisům Plzeňská teplárenská vyhověla, začala s úpravami
svých technických zařízení po dvouleté
přípravě už v roce 2013 a v roce 2014
bylo vše hotové. Týkalo se to jak tak-

zvaných primárních a sekundárních
opatření pro snížení oxidů dusíku, tak
i optimalizace odsiřovacího zařízení
a v neposlední řadě instalace elektrostatických odlučovačů a takzvaného hybridního filtru pro snížení prachu.
„V současné době jsou všechna zařízení funkční a provádí se na nich jen
regulace pro dosažení optimálního provozu,“ říká výrobní ředitel Plzeňské teplárenské Zdeněk Dongres.
Teplárna byla přitom zařazena do
přechodného národního plánu do roku
2020, podle něhož musí snížený limit
oxidu dusíku plnit už letos, a u kysličníku siřičitého a tuhých znečišťujících
látek musí letos snížit jejich emise nejméně o 50 procent proti roku 2015.
„Investovali jsme do těchto technologických změn 150 milionů korun, a to
bez jakýchkoliv dotací. To nám zaručuje, že budeme plnit požadované hodnoty
bez větších problémů,“ vysvětluje dále
Zdeněk Dongres. Dodává, že součas-

ným problémem je uhlí s dosti velkým
obsahem síry. Pokud bude teplárna
spalovat uhlí s jejím nižším obsahem,
budou problémy s kysličníkem siřičitým
menší.

Zatím musí teplárna s instalovaným
tepelným výkonem 500 MW tento výkon snižovat. Pozitivní změny mají nejen líc, ale i rub. O přibližně 40 milionů
korun se každoročně zvýší náklady na
potřebná aditiva.
Už v roce 2015 ale teplárna vypustila
do ovzduší jen 95 procent povoleného
množství kysličníku siřičitého, pouze
45 procent oxidu dusíku a dokonce pouhých 10 procent povoleného množství
prachu.
(PI)

K bezpečnosti
přispívají malé
i velké projekty
Plzeň realizuje velké i menší projekty v oblasti bezpečnosti a prevence
kriminality, mají zvýšit pocit bezpečí
obyvatel. Projekty reagují na podněty
občanů, policie, ale také spolupracujících neziskových organizací.
„Například přes 500 Plzeňanů
z řad seniorů zdarma získalo kukátka
a řetízky na dveře svých bytů, více než
300 žen absolvovalo kurzy sebeobrany, u škol se vystřídaly desítky dobrovolníků neboli dopravních asistentů
zajišťujících bezpečnost dětí cestou
do školy i domů, neziskové organizace dostaly tisíce kusů testů na drogy
a podobně. Na řadu projektů se městu
povedlo získat dotaci z ministerstva
vnitra, konkrétně loni to bylo na pět
projektů celkem 995 tisíc korun,“ říká
vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města
Plzně Aleš Průša.
Novinkou byl loni například projekt
realizovaný ve spolupráci s organizací
Point14 a Probační a mediační službou nazvaný Prevence protiprávního
jednání. Podnět k němu vznikl při
besedách pro Dětský diagnostický
ústav. „Reaguje na výchovné problémy mládeže. Díky němu získají mladí
lidé základní orientaci v trestně právní
oblasti, je u nich podporován respekt
k právům vlastním i k právům druhých,“ přibližuje Aleš Průša.
Loni také vznikla brožura Haló,
tady škola v ruštině, bulharštině, ukrajinštině a vietnamštině. Informuje
cizince o povinné školní docházce.
Dlouhodobě funguje projekt Dopravní asistent, kdy dobrovolníci zajišťují bezpečnost dětí cestou do a ze
školy. Město také spolupracuje na
projektu „Respektuj 18“, jenž reaguje na zvyšující se konzumaci alkoholu
nezletilými. Pro velký zájem jsou i nadále pořádány kurzy Sebeobrana pro
ženy, jež město poprvé nabídlo v roce
2010.
„Každoročně také zakupujeme
několika neziskovým organizacím
testy na drogy, jen loni jich bylo pro
Point14 a Ulici – Agenturu sociální
práce celkem 870 kusů,“ vyčísluje
Aleš Průša.
(red)
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Plzeňská házená je jedinečná

Rodiče i děti dostávají ve školách vstupenky na zápasy zdarma
Volné vstupenky pro rodiče a děti rozdává na zápasy házenkářský klub Talent
M.A.T. Plzeň, který patří mezi nejlepší
v České republice. Chystá i další aktivity na podporu a nábor nových mladých
házenkářů ve věku od šesti do deseti let.
Družstvo mužů A, které se pyšní titulem
Mistr ČR 2014/2015 a dalšími úspěchy,
i družstva mládeže, jež se většinou umisťují v rámci ČR na předních místech, si
potřebují vychovat nástupce.
„Plzeňská házená je jedinečná, ale
moc se o ní a jejích úspěších nemluví.
Tento sport má řadu pozitivních dopadů
na zdravý vývoj dětí. Dělá z nich například sebejisté jedince, kteří umí pracovat
v týmu. Nerozhodí je neúspěch a jsou
ochotni na příštím dobrém výsledku pracovat tvrdě dál. Je to prostě tvrdý sport

pro opravdové chlapy. Děti si také při kolektivním sportu uvědomí, co je to pomoc
druhému nebo co znamená splnit daný
slib. Házenkáři jsou prostě taková jedna
velká rodina. Maminky dětí třeba připravují na zápasy nebo tréninky bufety,
navaří a napečou,“ říká manažerka klubu
Marcela Prokop Radlingerová. Oba její
synové jsou házenkáři a tímto sportem
žije celá rodina. Proto je jí líto, že o házenou není takový zájem jako třeba o fotbal
nebo hokej.
Od rozdávání volných vstupenek v plzeňských školách a školkách si slibuje,
že rodiče i děti házenou poznají zblízka
a vzroste o ni zájem. „Když se poptávám
mezi mládeží, co o tomhle sportu ví, tak
většinou nic. A rodiče jsou na tom podobně. A přitom zrovna plzeňská házená má

Tenistka Barbora Strýcová:
Doma si vždy užívám nicnedělání

neuvěřitelné výsledky,“ upozorňuje manažerka, která pro malé házenkáře chystá
na letošní léto mezinárodní kemp v Trogiru v Chorvatsku.
Podobně jako další představitele klubu i jí trápí skutečnost, že házená nemá
kompletní zázemí na jednom místě jako
mají fotbalisté, hokejisté či atleti. Házenkářům zatím slouží Městská sportovní
hala na Slovanech, Bolevecká základní
škola a 31. základní škola na Lochotíně.
„Patříme ke klubům s nejlepší úspěšností. Juniorka hraje I. ligu, starší i mladší
dorost také, hrajeme žákovskou ligu,
jsme na předních místech a zázemí nemáme,“ lituje manažerka, která sní o velké
základně, jakémsi komplexním centru na
Lochotíně nejen pro házenkáře, ale i další
sportovce.
(an)
Barbora Strýcová při zápase.

Martin Šetlík: V letošním roce chceme zase vyhrát extraligu

Martin Šetlík

Foto: Talent M.A.T. Plzeň

Hlavní trenér extraligy Martin Šetlík, který v minulosti patřil k tahounům české
házenkářské reprezentace, předává své
zkušenosti mužskému „A“ týmu Talentu
M.A.T. Plzeň. V roli hráče v letech 1998
a 1999 dvakrát triumfoval a v roli trenéra dovedl tým opakovaně na trůn házenkářské extraligy. Počtem získaných titulů
přeskočil další házenkářskou legendu
a svého učitele Vladimíra Habera.

Nedávno jste v jednom rozhovoru
řekl, že vás baví být lepší než ti druzí.
Co to tedy pro letošní sezonu znamená?
Obhajobu titulu. Ani jiné cíle mít nemůžeme, i když kádr se teď obměnil. Je
víc mladých hráčů z dorostu než hotových z extraligy. Cíl ale zůstává stále stejný, tedy vyhrát extraligu.
Co pro to v současnosti děláte?
Všechno. Samozřejmě tým je delší dobu
pohromadě a pořád se snažíme postupovat dopředu.
Můžete být konkrétnější. Kde třeba berete inspiraci k vedení tréninku?
Mám za sebou dlouhou sportovní kariéru a hodně zkušeností, ale bez vzdělávání to nejde. Absolvuji několikrát do roka
semináře. To je jedna věc.
A tou druhou je možnost sledování zápasů, ať už je to Bundesliga jako nejlepší
soutěž na světě nebo Liga mistrů, v televizi a hlavně na internetu. Každý týden je
tam množství zápasů, ze kterých je možno čerpat inspiraci.
Vždycky je dobré poučit se od nejlepších týmů a hráčů. Takovou možnost má
dneska každý.
Vychováváte si dostatek kvalitních nástupců?
Pod extraligou funguje mládež od nejmenších přes dorostenecké kategorie. Do
extraligy se ale pochopitelně dostanou

jen ti nejlepší. Základna je důležitá a snažíme se, aby byla ještě větší, než je v současné době.
Jak to ovlivňujete jako trenér extraligy?
Extraliga je výkladní skříň a určitá
motivace pro ty nejmenší hráče, kam to
až mohou dotáhnout. Je to stejné jako ve
všech sportech.
A co soudíte o fyzické kondici dnešních
dětí?
Doba se hodně změnila, mládež má
dneska daleko víc možností a příležitostí, než měla naše generace. O to těžší je ji
ke sportu přitáhnout, protože je to dřina
a hodně velké odříkání. Také velká zátěž
pro rodiče. Ale pořád je sport fenoménem
společnosti a věřím, že stále bude. Bohužel ale v České republice ještě nemá takové postavení, jako je tomu v Německu
nebo ve Francii.
Slyšela jsem, že házená je hodně tvrdý
sport.
Je to vysoce kontaktní sport, který se
hraje v obrovské rychlosti, kde se přelévá
útok a obrana. Navíc je hodně takticky
náročný, vlastně se v něm objevují všechny aspekty kolektivního sportu, je skoro
nejnáročnější.
Fyzická připravenost hráčů na nejvyšší úrovni je obrovská. Nebojím se říci, že
na špičkové úrovni musí být hráči atlety
s obrovským silovým vybavením, herním
myšlením a taktikou.
(an)

Plzeňská rodačka a světová tenistka Barbora Strýcová se loni ocitla na 20. místě
v žebříčku WTA. Spolu s Karolínou Plíškovou v závěru loňského roku vyhrála
Fed Cup. Slavila i další úspěchy. Na Australian Open se v lednu dostala do osmifinále.
Jak hodnotíte loňský rok a jaká máte
přání nebo cíle pro letošek?
Loňský rok byl pro mě druhý nejlepší. A staly se v něm zlomové momenty
v mé kariéře. Ale cíle a sny dopředu
nikdy neříkám. Pro mě je důležité, aby
mě tenis stále bavil a abych byla zdravá.
A abych se každý den, když jdu na kurt,
zlepšovala. Věřím, že s tím přijdou také
výsledky.
Ve čtyřhře jste byla dvakrát v semifinále grandslamu. Připravujete se nějak
speciálně, aby vám letos vyšlo finále?
Nepřipravuji. Doufám, že letos s mojí
partačkou dokážeme uhrát nějaký dobrý
výsledek a zrovna to bude na grandslamu. Musí se to ale všechno dohromady
sejít.
Jednou jste prohlásila, že se musíte
více krotit ve svých projevech na hřišti.
Daří se vám to?
Jsem velmi emotivní člověk jak na
kurtě, tak mimo něj. Hodně prožívám
všechny emoce, ať jsou negativní nebo
pozitivní. Když je těch negativních moc,
na kurtě mně to moc nepomáhá. Takže

cyklistický seriál

Čím méně čísel cyklotrasu označuje, tím je důležitější
Ne každý cyklista ví, že Plzeň je také důležitou křižovatkou dálkových mezinárodních
i nadregionálních cyklotras. V samotné
Plzni ale najdeme žlutých směrovek s čísly
tras jen nemnoho. Některé žluté cyklistické směrovky čísla postrádají. Pojďme si
vysvětlit, jak systém značených cyklotras
ve městě funguje.
Na úvod ale nejprve krátce k číslování
cyklotras v ČR. Čísla značeným trasám
pro cyklisty přiděluje Klub českých turistů.
Platí přitom, že čím méně cifer cyklotrasa má, tím je důležitější. Podobně jako to
platí u číselného označování silnic: D5 je
dálnice, I/27 silnice I. třídy, II/180 silnice
II. třídy, platí to i u toho cyklistického. Plzní prochází dvě mezinárodní cyklotrasy.
Z Prahy přes Plzeň a Regensburg vede na
českém území cyklotrasa č. 3. V Plzni se
z ní odděluje Panevropská trasa, která má
z Prahy do Plzně společné vedení. Z Plzně
ale pod číslem 37 pokračuje na Stříbro, Bělou nad Radbuzou, Norimberk, Štrasburk
až do Paříže.
Od hlavního rozcestníku cyklotras před
sokolovnou ve Štruncových sadech vychází na jih nadregionální cyklotrasa číslo 31
směrem na Nepomuk, Lnáře a Blatnou,
na sever pak cyklotrasa číslo 35 do Mě-

Hlavní rozcestník cyklotras před sokolovnou ve Štruncových sadech v Plzni.
Foto: Radka Žáková
děnce v Krušných horách. Všechny tyto
číslem označené trasy prochází či začínají
u hlavního plzeňského cyklistického rozcestníku cyklotras. Já mu říkám „Velká
cyklistická nula“ po vzoru Berlína, kde
mají velkou nulou uprostřed křižovatky
označené místo, od kterého se počítá silniční vzdálenost do jiných měst. Lokální
cyklotrasy, tedy ty se čtyřciferným číslem,
ale v centru Plzně nenajdete. Ty totiž končí

na městském cyklistickém okruhu s číslem
2151. Uvnitř tohoto okruhu najdete kromě
mezinárodních a nadregionálních tras jen
jedinou čtyřcifernou s číslem 2127, která
vede z Lobez do Božkova. Ostatní lokální
trasy nemají číselné ani jiné (například
piktogramové) označení. Na směrovkách
jsou uvedeny jednotlivé čtvrti města, např.
„Slovany“ či „Doubravka“. Systém místního cykloznačení, který Plzeň má, byl vytvo-

řen před více než deseti lety, jeho doznačení
v terénu, zejména pak městský cyklookruh,
bylo dokončeno před přibližně dvěma lety.
Takový systém značení má Plzeň jako jediné z velkých měst. V Praze například nově
levobřežní číslované cyklotrasy začínají
„A1“, pravobřežní pak „A2“. V Ostravě
mají městské cyklotrasy označeny jedním
nebo dvěma písmeny.
O samotné značky se v Plzni stará
Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace města, která má na
starosti mimo jiné údržbu značení na
místních komunikacích. Pokud se setkáte s poškozenou značkou či místem, kde
prokazatelně cyklistická směrovka chybí,
pošlete informaci (ideálně s fotografií a popisem místa) na podatelnu Správy veřejného statku města Plzně nebo na adresu
haldova@plzen.eu. To platí i pro vodorovné značení na cyklostezkách, které se po
několika letech odře a je nutné ho obnovit.
Informace a fotografie k tomuto tématu
najdete také v aktualitách na portálu města
www.plzen.eu a podrobněji pak na cykloportále www.plzenskonakole.cz
Radka Žáková
cykloprůvodkyně a editorka
portálu plzenskonakole.cz

Foto: zdroj internet
na sobě pracuji i v této věci a myslím si,
že se v tom trošku lepším. Ale mám před
sebou dlouhou cestu.
Slyšela jsem, že nyní žijete víc v Praze
než v Plzni. Jak často se tedy dostanete
domů za rodiči?
Žiju v Praze, protože jsem tam začala
trénovat a koupila si tam i byt, ale do Plzně jedu vždycky, když mám volno. Prostě
to střídám. Plzeň však pro mě bude navždycky domovem.
Když už do Plzně dorazíte, jak tady obvykle trávíte čas?
Jsem většinou doma u rodičů. Máma
mi vždycky navaří moje oblíbená jídla,
takže čas prožívám ležením a pojídáním jídla od nejlepší kuchařky na světě.
Vždycky jí volám už z turnaje, co bych si
tak dala. Taky se vídám s kamarády. Ale
obvykle jsem doma a užívám si nicnedělání.
V březnu budete mít kulaté narozeniny. Plánujte nějakou oslavu? A v Plzni?
Bude mi 30 let. A to, si myslím, je třeba
pořádně oslavit. Budu mít velkou oslavu
v Praze, ale až na začátku dubna, protože
narozeniny mám, když hraji na turnaji
v Miami. Tak kamarádi musí počkat.
Před lety jste dala přednost před krasobruslením tenisu. Kdy jste si naposledy
zabruslila?
Tenhle sport miluji pořád. Naposledy
jsem ale bruslila před rokem právě na
zimním stadionu v Plzni.
(an)

Pokud nemrzne,
Baabuu se jde projít
Stále více milovníků zvířat přichází do
plzeňské zoologické a botanické zahrady
v zimě. I v únoru žije zahrada zajímavým
životem. „Více je vidět na vlky, svojí elegancí vynikají irbisové, tygři i pumy. Ale
zdatně jim sekundují zebry nebo několik
druhů otužilých a činorodých opic. Část
dne stráví venku kočkodani, giboni nebo
makakové. Pokud vysloveně nemrzne,
zdravotní procházkou nepohrdne ani nosorožec indický Baabuu,“ zve mluvčí zoo
Martin Vobruba.
Úžasnou podívanou jsou plameňáci
na sněhu, při výrobě koulí lze občas „načapat“ i šimpanze. Jedinými zcela ukrytými chovanci jsou dřímající medvědi ve
svých doupatech a také hibernující suchozemské želvy.
Pro návštěvníky je připraven ve spolupráci se sdružením Iris bohatý program.
V únoru v zoologické zahradě nechybí
cestopisné a přírodovědné přednášky na
statku Lüftnerka.
Zahrada má k dispozici velké množství vytápěných pavilonů, jako jsou například Tropický pavilon s Královstvím
jedu, Tajemný svět africké noci, Madagaskar, pavilony žiraf a nosorožců, Svět
v podzemí s expozicí Past na rovníku
nebo Sonora.
(an)

fotostrana 								

Reprezentační ples města Plzně se konal 22. ledna v Měšťanské besedě pod mottem Plzeň všemi smysly. K tanci hrál Moondance
Orchestra Martina Kumžáka se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem. Vystoupil i Storm
Ballet. V Malém sále besedy se představily plzeňské rockové legendy, skupiny Kečup a Odyssea. Atmosféru večera dotvořila i audiovizuální show a další efekty, ve kterých si každý mohl najít kousek své Plzně.
Foto: Roman Muchka

R A DN I Č N Í L I S T Y / S T R A N A 5

Pocity filmové hvězdy, slavného režiséra při natáčení akčních scén nebo při procházce
na červeném koberci prestižního světového festivalu mohou zažít velcí i malí návštěvníci
expozice Filmohraní v interaktivním plzeňském centru Techmania. Mohou si tam zkusit například natočit trailer ke sci-fi filmu, který jim technika sama sestříhá a pošle do
e-mailu. Expozice je otevřena do března, poté se stěhuje do finského science centra Tietomaa v Oulu.
		
Foto: Techmania Science Center

Samičce nosorožce indického Marušce v plzeňské zoologické a botanické zahradě jsou
už dva roky. Oslava s dortem, který tradičně připravili chovatelé, se uskutečnila v den
narozenin, právě 2. února. Další narozeniny oslaví už ve Francii.
Foto: Alena Voráčková

Výstava s názvem Restart, která začala loni v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, zůstává na nádvoří DEPO2015
do konce tohoto roku. Některé z objektů nasvítil světlonoš a light designer Petr Pufler. Ocení to zřejmě především děti, které díla Čestmíra Sušky přitahovala celý loňský rok. Vylézaly do věží a využívaly je ke schovávání a lezení.
Foto: Petr Eret

Dvě vozidla, elektrocentrálu a čerpadla za téměř tři miliony korun dostali od města
v závěru ledna profesionální hasiči na Košutce. Podle ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Františka Pavlase tímto Plzeň hasičům významně pomáhá,
spolupráce v oblasti zajištění akceschopnosti a zvyšování technického vybavení zásahových jednotek je dlouhodobá.
Foto: Eva Barborková

Západočeská univerzita v Plzni dokončila realizační fázi projektu na vybudování moderního regionálního výzkumného centra v rámci elektrotechnické fakulty. V prosinci
byla úspěšně zkolaudována nová budova a během prvního čtvrtletí letošního roku čeká
výzkumníky stěhování a zařizování jednotlivých laboratoří. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) tak vstoupilo do další etapy svého vývoje. Zaměstnává 150
vědecko-výzkumných pracovníků a disponuje zřejmě největší zkušebnou v České republice. „Hala je rozdělena do několika částí, mohou se zde zkoušet vysokonapěťové měniče,
pohony, motory a komponenty pro dopravní techniku,“ vysvětluje děkan fakulty Jiří Hammerbauer.
Foto: Eva Kriegerová

Po 22 letech se na plzeňskou scénu vrátila
opera Carl Maria von Webera Čarostřelec
v podání mezinárodně uznávaného švýcarského režiséra Dominika Neunera. Premiéra se konala 23. ledna.
Foto: Pavel Křivánek DJKT
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Podávat se budou hotdogy i sushi

Hravé děti si užijí v DEPO2015

Obrovské pískoviště vytváří virtuální pohoří, řeky nebo sopky
Pod názvem „TRIK - Digitální hřiště pro
zvídavé děti“ se 18. února v DEPO2015
otevře dětský fantazijní svět. V digitální herně si děti mohou sáhnout na tolik
věcí! Rozeznít podlahu, probudit sopku
k životu, pohybem vybarvit zeď, zkusit si
černé divadlo, ovládat planety ve vesmíru, stavět koleje a silnice.
Podle organizátorů je skvělé, že zabaví děti v nepříznivém počasí a ukáže jim
cesty k zábavě, kterou umožňují současné technologie. Hlavně přitom ale
nebudou sedět na místě a tlačítky ovládat dění na monitoru. Právě naopak. Instalace nutí děti k pohybu, přemýšlení
a spolupráci.
Kdo zvládne všechny TRIKy, odnese
si domů malý dárek. Interaktivní hřiště
je určeno především pro děti, ale jistě

gem pro zahájení projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, připravili dotykovou instalaci, jež mění
dráhu letu předmětů ve virtuálním prostoru či digitální kouli ovládanou pohybem ruky. Všechny instalace propojuje
dětský vláček designéra Petra Bakoše,
s nímž slavil velký úspěch na loňském
Designbloku.
Každý víkend navíc čeká návštěvníky
doprovodný program v podobě promítání trikových a digitálních filmů. Vnitřní hřiště je v hale areálu bývalého depa
v Presslově ulici otevřeno denně od 11
do 19 hodin až do 24. dubna. Jednorázové vstupné činí 50 korun pro děti a 80
korun pro dospělé. Organizátoři nabízejí i permanentku na 10 vstupů za 300
korun.
(mr)

zaujme i dospělé. V rámci DEPO Street
Food Market se také uskuteční 20. února
od 15 hodin speciální dětská vernisáž se
vstupem zdarma.
Unikátní kolekci interaktivních
a převážně digitálních herních prvků
připravili umělci a programátoři z Česka a Polska. Ohromující pískoviště vytváří virtuální pohoří, řeky nebo sopky,
z různobarevných kostek lze postavit
trasy pro virtuální tramvaje, trolejbusy
a auta. Díky spolupráci s Divadlem Alfa
se v modelu černého divadla z dětí stanou herci, v jiné instalaci rytíři Jedi se
světelnými meči. Barevná prolézačka
jim názorně ukáže, jak se skládají barvy. Vyřádí se i na měkké ploše, která se
rozezní při pohybu a skákání. Designéři
3DSense, kteří stáli za videomappin-

Archivní foto z loňského ročníku festivalu jídla.

Pěstuj prostor vylepšuje město díky nápadům Plzeňanů
Úprava pramenů na Roudné, Plzeňský
zpěvomat, projekt Křížky a vetřelci mapující drobné umění a sakrální památky,
to jsou jen některé z nápadů plzeňských
občanů, které se uskutečnily díky spolku
Pěstuj prostor. Do konce února ve čtvrtém ročníku Otevřené výzvy mohou lidé
přidávat další podněty na drobné změny
ve veřejném prostoru. Na realizaci vybraných projektů poputuje 300 tisíc korun
z rozpočtu města, podporu přislíbily i některé městské obvody.
„Již několik let se snažíme přispívat
k tomu, aby Plzeň byla městem, které
naslouchá přáním svých občanů. Aby

O Plzeňském Orfeovi
je rozhodnuto
Laureátkami ceny Plzeňský Orfeus
2015 se staly klarinetistka Alžběta Baldová a flétnistka Eliška Bošková z Konzervatoře Plzeň. Cenu Plzeňský Orfeus
junior získali Zuzana Růžičková ze ZUŠ
Bedřicha Smetany za výsledky v oboru
zobcová flétna a Jindřich Rosendorf
v oboru hra na klavír ze ZUŠ Chválenická. Někteří z mladých umělců se veřejnosti představí na koncertě s Plzeňskou
filharmonií v Měšťanské besedě 5. května.
(red)

Oblíbený festival pouličního jídla DEPO
Street Food Market již podruhé otevře
20. února brány DEPO2015 a na celý
den provoní areál lákavými vůněmi lahůdek z bister a food trucků s rychlým
a chutným jídlem. Na milovníky dobrot
čeká pestrá ochutnávka zajímavostí,
známých z pouličních občerstvení z celého světa, kvalitní hamburgery, hotdogy, sladké i slané palačinky, italské speciality, francouzské sýry, sushi a mnoho
dalšího.
O hladu nezůstanou ani příznivci
nemasové a syrové stravy, prodávat se
budou i vegetariánské, bio a raw pochutiny. Vedle jídla potěší chuťové buňky

uskutečnit sami a potřebují na něj finance
i odbornou pomoc. Podněty z kategorie
„Mám nápad a pomůžu s ním“ vytvoří
spolek Pěstuj prostor ve spolupráci s jejich autory. O grant na další pokračování
svých aktivit mají možnost žádat také
autoři již dříve podpořených projektů,
finanční podporu na stejný projekt však
mohou obdržet maximálně třikrát.
„V březnu vybere porota, složená z nezávislých odborníků i zástupců města,
nejlepší nápady. Jeden projekt může obdržet maximálně 100 tisíc korun,“ uvádí
Silvie Hašlová, koordinátorka Otevřené
výzvy Pěstuj prostor.
(red)

zde měli důvod zůstávat i ve volném čase
a někteří z nich se aktivně zapojili do zvelebování míst, ke kterým mají vztah,“ říká
architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj
prostor, který Otevřenou výzvu organizuje.
Je určena všem, od dětí po seniory. Podněty lze podávat do 29. února prostřednictvím formuláře na internetu pestujprostor.plzne.cz či zaslat do 22. února poštou
na adresu Pěstuj prostor, z. s., Táborská
10, 326 00 Plzeň. Lidé mohou podněty
dávat ve dvou kategoriích. „Chci pěstovat
veřejný prostor“ je určena pro aktivní jedince i organizace, kteří chtějí svůj nápad

spr á v n ý t i p s  a l fo u
2) Staré pověsti české
3) Vzpoura hraček
Správná odpověď z minulého čísla zní,
že piráti ze hry Kolíbá se velryba se jmenují Žvanda a Planda. Vítězem se stal
Lukáš Winkler a získává dvě vstupenky
do Divadla Alfa. Stejnou cenu obdrží i ten, kdo správně odpoví na dnešní
otázku a bude vylosován. Odpověď je
možné poslat se jménem a uvedením bydliště pod heslem Správný tip s Alfou do
2. března na adresu redakce nebo e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (red)

Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny
je kouzelný příběh ze zaprášené půdy, kde
odložené hračky svedou nelítostný boj se
Strážcem času (na snímku). Divadelní
přepis celovečerního animovaného filmu
Jiřího Barty oceněného Českým lvem uvádí od loňského října Divadlo Alfa. Legendární režisér a výtvarník vytvořil řadu i ve
světě známých filmů. A k tomu se vztahuje
také aktuální soutěžní otázka.
Jiří Barta je tvůrcem světově proslulého
animovaného filmu. Jak se jmenuje?
1) Zaniklý svět rukavic

rozhovor

Zuzana Motlová: Chtěli bychom představit dílo Milana Knížáka
která se konala v Západočeském muzeu
a navštívilo ji 18 tisíc lidí. Byla tak úspěšná, že trvala čtyři měsíce, a v letošním
roce bude instalována v Praze. Ředitelka
se snaží propagovat i současné umění
a k výtvarnu přilákat děti i s rodiči. Na letošní rok chystá řadu novinek.

Zuzana Motlová (na snímku) je v čele Galerie města Plzně už čtvrtý rok. Pod jejím
vedením se tam v loňském roce uskutečnila v rámci projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015 i velmi úspěšná výstava Ateliér Jiřího Trnky, která
slavného plzeňského rodáka představila
nejen jako tvůrce animovaných filmů, ale
také jako malíře, ilustrátora a loutkáře.
Byla spojená s výstavou Trnkova Zahrada 2,

Nač se tedy mohou návštěvníci těšit?
Zavedeme tři výstavní programy, každá expozice bude zařazena do jednoho
z nich. V programu Jména v současném
umění bychom chtěli návštěvníkům
představit například i dílo Milana Knížáka. Zatím nebudu říkat podrobnosti,
jen to, že jsme předběžně domluveni.
Další programy jsou nazvané Plzeň a svět
a Současná témata v umění.
Co mohou ale milovníci výtvarného
umění vidět v nejbližší době?
Výstavu nazvanou Předtím, teď a potom. Je to skupinový projekt a zabývá se
fenoménem času v dílech současných výtvarníků.
Je mezi nimi i západočeský autor?
Milan Maur z Plzně. Většina vystavujících jsou z České republiky, dva z Rakouska a jeden ze Spojených států amerických.

A co další výtvarníci z regionu?
Představíme některé z nich na samostatných výstavách. Také se mohou
přihlásit do otevřené výzvy a vystavovat
v podzemních prostorách galerie. Hlásit
se mohou i mladí autoři. Porota vyhodnotí nejlepší projekt, který bude poté v podzemí představen.
Mohou se Plzeňané také v letošním
roce těšit na vaše tvůrčí dílny?
Zaměřujeme se už delší dobu na děti.
Takže pochopitelně budeme pokračovat.
Konat se budou zdarma jako už tradičně
každou první neděli v měsíci v galerii od
13 do 18 hodin. Lektorky při práci s dětmi naváží na aktuální výstavní projekty.
Připravujeme na prázdniny také letní příměstský tábor, který se každoročně koná
přímo v galerii, pouze v letošním roce jednáme o náhradních prostorech na Jižáku,
v bývalé odjezdové budově nádraží Jižní
předměstí. Důvodem je omezení provozu
na dvorku galerie, který k tomuto účelu
využíváme.
A má vlastně mládež o rozšiřování výtvarného povědomí zájem?
Některé rodiny s dětmi chodí na dílny
pravidelně. Zájem je i o příměstský tábor,
do budoucna uvažujeme, že bychom dě-

lali dva. Malé děti jsou nadšené také ze
současného umění, neřeší, zda mu rozumějí, ale vnímají ho bez zábran. To už je
například pro střední generaci obtížné.
Řekla bych však, že zájem o výtvarné
umění stoupá.
Jak jsme na tom v porovnání s jinými
evropskými městy?
Mohlo by to být lepší. Nedávno jsem se
vrátila z francouzského Limoges, partnerského města Plzně, kde jsme ve spolupráci se Západočeským muzeem uskutečnili výstavu Travel Art, Limoges-Plzeň.
V Musée des Beaux-Arts v Limoges jsme
představili díla současných plzeňských
autorů mladší generace a muzeum současně ukázalo část své sbírky historického skla. Projekt byl velmi úspěšný, navštívilo ho něco přes čtyři tisíce lidí, a to
je město Limoges o něco menší než Plzeň.
V evropských městech, jako jsou například Mnichov nebo Vídeň, lidé navštěvují v neděli výstavy a jiné kulturní akce.
U nás často raději zamíří do nákupních
center. Ale věřím, že doba, kdy se budou
věnovat něčemu povznášejícímu, zase
přijde. Proto také umožňujeme, aby přišli
první neděli v měsíci malí i velcí návštěvníci do naší galerie zdarma.
(an)

Foto: archiv Plzeň 2015

také moravská a perlivá vína, čepované
pivo či lahodná káva. Kromě mixu stánků, bister a food trucků, které zaplní autobusovou halu i prostor kolem skleníku
ve velké hale, zve DEPO2015 i na zbrusu
novou interaktivní výstavu TRIK.
Odpoledne rodinám zpříjemní vystoupení dětské kapely, večer čeká návštěvníky
DJ párty až do půlnoci. Kutilové a švadlenky nesmí vynechat návštěvu otevřené
dílny Makerspace, kde se mohou rovnou
zapsat do nejrůznějších kurzů jako například grafika, dřevodílna, sítotisk, šití a podobně. Vstupné je zdarma, akce začíná už
v 10 hodin dopoledne a potrvá do pozdních nočních hodin.
(mr)

Marie Korandová
oslavila kulatiny

Autorkou řady děl vědeckého a populárně naučného charakteru, historických
románů i knih pro děti je slavistka, lingvistka, etnografka, spisovatelka, překladatelka a plzeňská rodačka Marie
Korandová – Majtánová, která oslavila
4. února osmdesátiny. Ve svých dílech
zaznamenává odkaz předků, čerpá z českých a slovenských pohádek a pověstí, ale
i ze života rostlin a živočichů. Přímo Plzni
jsou věnovány knihy Plzeňské předjaří
a Petřín mého mládí aneb U Světovaru
č. 3. Řadu knih věnovala Chodsku a Pošumaví. Je členkou Střediska západočeských spisovatelů v Plzni.
(red)

Zazpívají Uriah Heep
a Bettye LaVette
Zapomenutá a znovuobjevená soulová
diva Bettye LaVette, která je interpretkou nejvyšší kvality a zpívala ve Washingtonu na inauguraci prezidenta
Baracka Obamy, se představí plzeňskému publiku 23. března v Měšťanské
besedě v Plzni. Byla dvakrát nominována na cenu Grammy. Nebude to jediná světová hvězda, která v besedě
v tomto měsíci vystoupí. Přijede i legendární hard rocková kapela Uriah Heep,
která za svou hudební kariéru prodala
po celém světě neuvěřitelných 30 milionů hudebních nosičů. Její vystoupení
čeká fanoušky 22. března.
(red)

kulturní dění 
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Divadlo Dialog připravuje Výchovu slečny Rity

Soubor pojede na mezinárodní festival evropského divadla do Sofie, předvede autorskou hru Play Macbeth
Premiéru britské lehce hořké komorní
komedie Výchova slečny Rity, která poskytuje mimořádné herecké příležitosti
dvěma protagonistům Olze Ženíškové
a Bronislavu Kotišovi, připravuje na únor
Divadlo Dialog. „Na květen je plánována premiéra autorské hry Play Macbeth.
S touto inscenací je soubor pozván na
mezinárodní festival evropského divadla,
který se koná na podzim v Sofii,“ říká ředitel divadla a režisér Jakub Zindulka.
Pro příští sezonu soubor chystá inscenaci, ve které budou účinkovat Jakub Zindulka se svým otcem Stanislavem. „Probíhají také jednání, zda by jejich poslední
společná inscenace Vražedný pátek, která
se hraje v pražském Divadle v Řeznické,
nemohla být pravidelně hrána také v Divadle Dialog,“ prozrazuje Olga Ženíšková, která má v divadle na starosti organizační a provozní záležitosti.
Divadlo Dialog vzniklo v roce 1998.
V počátcích své existence působilo v Měšťanské besedě, součaném divadélku Jonáš.
Později našlo své stálé sídlo ve vnitrobloku,
který spojuje Smetanovy sady 9 s Klatovskou třídou 7. Jeho návštěvníci se shodují,
že je v něm nač se dívat a stává se mezi Plzeňany stále oblíbenějším.
Toto malé bezbariérové divadlo s kapacitou sálu 66 až 80 míst sdružuje v současnosti 12 divadelních souborů, má na svém
repertoáru 29 inscenací a chystá další premiéry. „Jednotlivé členské soubory mají
tvůrčí samostatnost, nejsou tedy z hlediska dramaturgie centrálně řízeny. Najdeme zde soubory ryze amatérské, ale také

Zkouška inscenace Výchova slečny Rity. Na fotografii Bronislav Kotiš a Olga Ženíšková.
soubory, které se pohybují na poloprofesionální úrovni a samozřejmě i inscenace
profesionální,“ zdůrazňuje ředitel.
Dodává, že je zároveň otevřeným prostorem a poskytuje zázemí i hostujícím
souborům. K pravidelným hostům patří

například hudební kritik a publicista Jiří
Černý se svým pořadem Antidiskotéka,
projekty na pomezí divadla a sociální péče
pořádané sdružením Ulice, různé dramatické kroužky a koná se tu také filmový
festival Jeden svět pořádaný organizací

Foto: Divadlo Dialog
Člověk v tísni. Z hlediska dramaturgického se divadlo široce rozkročilo. Má v repertoáru inscenace autorské například
Divadla MAEBH, Orákuly, Sofranzy,
pohádky pro děti Divadla Propadlo, současnou světovou i českou dramatickou

tvorbu i inscenace interpretující klasické
divadelní texty.
K posledním premiérám patří komedie
Vzpoura nevěst, Sborovna a poslední počin souboru Amceth, kterým je hra Zdravotní vycházka uváděná s podtitulem rohypnol love story.
Svou další premiéru chystá soubor
Chlupatej kaktus. „Tento mladý, ambiciózní soubor, který má na svém repertoáru hry Tři ženy navíc, Meeting point
a Oblíbenci, sáhl tentokrát po současném
slovenském autorovi Viliamu Klimáčkovi
a jeho hře Nízkotučný život. Po dlouhé
době chystá premiéru také kultovní plzeňský soubor Ludvíci. Autorská hra, jejíž
první uvedení je plánováno na březen tohoto roku, nese lehce provokativní název
Debilové. Divadlo JakoHost chystá na
květen premiéru hry Grönholmova metoda v režii členky činohry Divadla Josefa
Kajetána Tyla Jany Kubátové,“ vypočítává Olga Ženíšková.
Samostatnou kapitolu podle ní tvoří SPOlečnost DIvadelních NAdšenců
(SPODINA), pod uměleckým vedením
ředitele divadla, herce, režiséra a dramatika Jakuba Zindulky. Dramaturgie tohoto souboru je zaměřena na interpretaci
klasických textů v současném kontextu,
na repertoáru je Čapkova Věc Makropulos, a také na inscenování moderní, často
i kontroverzní dramatiky, která vyžaduje
osobitý klíč. K takovým hrám patří například Věrně nevěrní, cool drama čtyř
britských autorů, Maratón a V kapce rtuti
Viliama Klimáčka.
(red)

Mottem Smetanovských dnů je Člověk a společnost tváří v tvář katastrofě Jan Hlavatý z Křimic
Masopustní průvod s lidovou veselicí zahájí Mezinárodní mezioborový festival
Smetanovské dny, který se letos koná od
2. do 24. března, už po šestatřicáté. Jejich
mottem je Člověk a společnost 19. století
tváří v tvář katastrofě, jež bude i tématem
mezioborového sympozia pořádaného
Ústavem pro českou literaturu Akademie
věd ČR, Národní galerií v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem a Zá-

padočeskou galerií v Plzni. Hudební část
otevře vystoupení Rozhlasového symfonického orchestru Lipsko pod vedením
Kristjana Järviho.
V katedrále sv. Bartoloměje zazní velkolepé dílo Petra Ebena na texty Jana
Ámose Komenského Labyrint světa a ráj
srdce. V podání Plzeňské filharmonie,
Kühnova dětského sboru a předních sólistů se představí koncertní provedení ba-

letu Bohuslava Martinů Špalíček. Milovníky komorní hudby jistě potěší koncerty
Dvořákova tria a Panochova kvarteta. Je
připraveno vystoupení souboru Czech
Brass. Zajímavá představení chystá i Divadlo Josefa Kajetána Tyla a mladému
publiku jsou určeny Miniopery Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání Dětské
opery Praha. Velkým magnetem pro milovníky klavírního umění se podle orga-

nizátorů jistě stanou vystoupení finalistů
32. ročníku Mezinárodní smetanovské
klavírní soutěže, jejímž pořadatelem je
Konzervatoř Plzeň.
Závěr festivalu bude patřit 24. března koncertu Severočeské filharmonie
Teplice ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem Brno pod vedením
charismatického dirigenta Charlese Olivieri-Munroea.
(red)

rozhovor

Jakub Hora: V Plzni jsem se dostal k výjimečným věcem

V kanceláři moc neposedí, v triku a džínách pobíhá po budově divadla. Stačí
vyřizovat několik věcí najednou a je stále
v pohodě. Tak působí ředitel plzeňského
Divadla Alfa Jakub Hora (na snímku).
Vystudoval produkci na Fakultě divadelní Akademie múzických umění, v letech
2008 až 2013 působil na různých pozicích
Mezinárodního filmového festivalu AniFest, dva roky byl jeho ředitelem a předtím pracoval v Naivním divadle Liberec.
V Plzni trávil dětství na prázdninách
u prarodičů, do krajské metropole se vrátil
po téměř 40 letech a řediteluje tady zhruba rok. Bydlí na kraji Prahy a dojíždění do
Plzně mu zabere méně času než cestování
po Praze. „V Alfě je naprosto jedinečný
soubor a úžasná atmosféra,“ říká.
S tak pozitivním přístupem jsem se už
dlouho nesetkala.
Plzeň je unikátní město, takový zájem
o kulturu ve srovnání s tím, kde jsem

dříve působil, jsem nezažil. Tým Alfy je
naprosto jedinečný, například co se týče
spolupráce. Myslím, že si tady takzvaně
všichni sedli.
Co to znamená?
Dávají do své práce všechno, nesmírně
je baví. Jsou to profesionálové, kteří nehledí na čas ani na peníze. A na jejich práci je to vidět. V každé firmě jsou lidé tím
nejcennějším kapitálem a dobrý manažer
to musí vědět.
Svědčí o tom i návštěvnost divadla?
Rozhodně. Odehrajeme přes tři sta
představení ročně pro více než 60 tisíc diváků. Každá premiéra má dvacet až třicet
repríz. Máme prostě plno a každý den dvě
až tři věci, ať už představení nebo zkoušky. Kromě divadelních prázdnin tady není
žádná škvíra.
V jaké fázi je v současnosti příprava na
letošní nejstarší profesionální divadelní
festival v České republice, Skupovu Plzeň?
Bude se konat v červnu a právě hledáme zajímavá představení, která bychom
předvedli. Mělo by jich být 20 až 25. Přihlašují se nám soubory z celé republiky
a vybíráme špičková představení. Pátráme i v zahraničí, ale je dost náročné dostat
dobré soubory do Plzně, protože některé
prostě už nemají čas.
Plzeňané a návštěvníci města si ale
mohli smlsnout už loni v rámci projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultury

2015. Vy jste do něj vletěl rovnýma nohama, jak jste ho vnímal?
Loňský rok mi dal moc radosti. Začala
v Plzni už v roce 2014 přípravou úžasné
výstavy Ateliér Jiřího Trnky a pokračovala
v Divadle Alfa a v celém projektu. Dostal
jsem se k věcem, které jsem si vždycky
přál dělat, ale neměl k tomu možnost. Třeba pozvat umělce, kteří se dosud v České
republice k její škodě neobjevili, a umožnil to až projekt Evropského hlavního
města kultury. Plzeňanům, návštěvníkům
města, všem a mně osobně to dalo možnost mnoha zážitků a setkání. Zaplať Pán
Bůh za to.
Čeho si považujte nejvíc?
Setkání s dílem Jiřího Trnky, obohatilo
mne znalostmi z dalších uměleckých oblastí. Úžasný byl Aladin Matěje Formana,
představení vzniklo ve Francii. V Alfě se
odehrála česká verze, měla fenomenální
úspěch, následně se vrátila na Skupovu
Plzeň. A vznikla tady ještě dánská verze
pro tamní festival. Bylo to setkání s poetikou, která se v českých loutkářských vodách nevidí, pro nás velká inspirace. Měl
jsem také štěstí, že jsem měl na starosti
kontakt s japonskými loutkáři a animátory. Vidět ukázku marionet z období, kdy
se Tokio stalo hlavním městem, a v tradičním nastudování ze 17. 18. století, byl
také neuvěřitelný zážitek. Nebo setkání
s loutkářem Nori Sawou, který v České
republice vystudoval a dělá představení

na pomezí loutkového divadla a klasické
hudby. Dále s dílem žáka Jiřího Trnky,
jednoho z největších japonských loutkářských tvůrců druhé poloviny 20. století
(zemřel 2010) pana Kihachira Kawamota
či Koji Yamurou, nejlepším představitelem současného japonského kresleného
a animovaného filmu. Pozoruhodné pro
mne bylo setkání s režisérem Jiřím Bartou, osobností animovaného filmu a ve
světě jedním z nejoceňovanějších českých
režisérů, který pro Alfu připravil představení Na půdě aneb Kdo má dneska
narozeniny? Ale i s dalšími tvůrci našich
premiér, všechny čtyři se povedly. Potěšilo mne publikum v rámci Skupovy Plzně.
Podařilo se přivézt světově proslulá představení, která byla pro české publikum
neznámá, ale bylo na ně plno. Jsem strašně rád, že základ publika tvořili Plzeňané. Prostě loňský rok považuji za výjimečný, a to jsem zachytil pouze okrajovou
část akcí ze světa loutek a animovaného
filmu.
A kontakty jsou pro loutkáře asi hodně
důležité.
Srovnání, kontakty, osobní setkání
s umělci přináší divadlu možnosti do budoucna, bortí bariéry. Důležité jsou nejen
pro nás, ale i pro diváka a hlavně pro vývoj
divadla, které neustrne. Názor obvykle tvoří
skupina elit, takže je třeba srovnání a myšlení zdravým selským rozumem. Ne vše,
co se tváří světově, musí být dobré. (an)

byl první následovník
Jana Palacha

Během druhé poloviny roku 1968 se československá společnost přes počáteční odpor
začala s okupací vojsky Varšavské smlouvy
zvolna smiřovat. Existovaly ale skupiny, které proti ní aktivně vystupovaly, především
vysokoškoláci. Nejradikálnějším pokusem,
jak vyvést společnost z letargie, bylo sebeupálení studenta Jana Palacha 16. ledna
1969 na Václavském náměstí v Praze. Do
konce ledna se o sebeupálení pokusilo dalších devět osob.
První případ se odehrál 20. ledna večer.
V Plzni na dnešním náměstí T. G. Masaryka
se zapálil 25letý dělník Josef Hlavatý z Křimic. V nemocnici zraněním podlehl. Přestože pro sebeupálení zvolil symbolické místo,
kde stával Památník národního osvobození
odstraněný v souvislosti s protikomunistickými demonstracemi 1. června 1953, a před
svou smrtí lékaři sdělil, že se o sebevraždu
pokusil na protest proti okupaci, úřady to
zamlčely a naopak zdůrazňovaly jeho problémy s alkoholem.
Avšak o tom, že mocenské orgány hodnotily motivy Hlavatého sebeupálení zprvu
odlišně, svědčí i televizní projev tehdejšího
prezidenta Ludvíka Svobody. Hovořil o tom,
že v Plzni „podobným způsobem (jako J. Palach) vztáhl ruku na svůj život další mladý
člověk”. O den později už ale média referovala, že Hlavatého čin nelze vzhledem k jeho
problematickému životu spojovat s činem
pražského vysokoškoláka. To se promítlo
i do postoje plzeňské veřejnosti.
Zatímco večer, kdy se Hlavatý upálil, se
na místě tragédie sešlo asi 150 lidí, kteří zapalovali svíčky a zanechávali vzkazy, v nichž
srovnávali Hlavatého čin s Palachovým, následujícího dne se sešly pouze desítky osob.
Mocenským orgánům se totiž díky zamlčení
některých důležitých skutečností a zdůrazňování Hlavatého problémů podařilo zmanipulovat veřejnost tak, že ho odsoudila jako
člověka, jenž poskvrnil „čistotu” Palachova
činu. Jeho jméno pak na desítky let „zmizelo“ z lokálních i celostátních dějin.
Adam Skála, Archiv města Plzně

S T R ANA 8 / únor 2016

HÁDEJTE S TECHMANIÍ
Země, která je v Techmanii znázorněna jako Atomium tvořené melouny,
je Maďarsko. To je správná odpověď
z minulého čísla. Vylosována byla Hana
Benešová a vyhrává dvě vstupenky
do tohoto interaktivního centra a další ceny. V Techmanii se lze věnovat
astronomickým pozorováním, dílnám,
práci v laboratoři a dalším zajímavým
činnostem. Zabaví se tam malí i velcí
návštěvníci celý den.
Dnešní otázka je zaměřena na starý
parní stroj MARX, který bývá v rámci
pravidelných show v chodu.
Víte, ve kterém roce ho Škodovka
vyrobila?
a)1900
b)1909
c)1919
Odpovědi je možné posílat do 2. března adresu redakce. K dispozici je také
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Připište heslo Hádejte s Techmanií.
Výherce opět získá dvě vstupenky do
tohoto interaktivního centra ve zrekonstruované tovární hale v areálu
plzeňské Škodovky a další zajímavé
ceny.
(red)

P R O V OL N Ý Č A S

Mefisto zpracovává téma kariérismu

Hlavní roli v dramatizaci slavného Mannova románu ztvárňuje Jan Holík
Plzeňského rodáka Jana Holíka (na snímku) znají příznivci divadla především díky
slavné one man show Caveman. Stálým
členem činoherního souboru Divadla Josefa Kajetána Tyla je od minulého roku a nyní
se představuje v hlavní roli Mefista. Román Klause Manna vypráví příběh nadaného herce, jenž se zaprodal nacistickému
režimu. Velké divadlo jej uvádí od 6. února.
Mefisto se zabývá tématem fašismu, myslíte si, že je i dnes aktuální?
Zpracovává především téma jednoho
kariéristy, který je okolnostmi a právě fašismem podroben těžké zkoušce charakteru. Jestli v ní obstojí, se přijďte podívat. Kariérismus je aktuální v každé době. Stačí se
dnes podívat do světové i domácí politiky.
Tam se pohybují lidé, proti kterým je tenhle
„Mefisto“ jen malý čertíček.
Hrajete herce, jenž pro slávu zaprodá
duši zlu, dovedete si jako herec představit sám sebe v podobné situaci?
Nejsem kariérista. Dělám naštěstí práci, která mě baví, a s lidmi, se kterými mě
to baví. To je pro mě důležité. Když jeden

z těch faktorů chybí, jdu od toho. Sláva
a moc mě příliš nezajímají, i když samozřejmě k naší práci patří. Když děláte svou
práci dobře a máte talent, tak se vám může
snadno stát, že budete slavný. Když ale
tuhle práci děláte pro sebe a masírujete si
díky ní své ego, jste schopen pro slávu udělat cokoliv, podlézáte, jdete na ruku bulváru a můžete se přetrhnout, aby byl váš obličej všude, tak jste slavný, ale blbec. Jsem
obecně rád svobodný. Takže představit si
nějakou totalitní moc, která mě svazuje
v tom, co dělám, a diktuje si podmínky, za
kterých to smím dělat, mi jde velmi těžko.
To by asi nefungovalo.
Kdy vás vlastně napadlo, že chcete být
herec, byl jste takový ten třídní šašek?

Pamatuju si, že ve školce jsem hrál svoji
první „one man show“, kdy jsem asi týden
každý den hrál nějaký smyšlený příběh.
Čistá dětská improvizace, která vznikla asi
z nějaké hry a přerostla v pravidelné představení. Pak jsem celou základku, myslím,
moc bavičem nebyl. Na střední už to jelo
zase dál.
A jaká byla vaše další cesta k herectví?
Vystudoval jsem herectví na DAMU,
prvním angažmá byl Ústecký Činoherák,
pak Divadlo na Vinohradech a teď je to
Plzeň.
Na které angažmá vzpomínáte nejraději?
Činoherák v Ústí nad Labem. To je prostě srdeční záležitost.
Jaké je to postavit se na jeviště Velkého
divadla v Plzni – jste tady „doma“? A cítíte proto větší nervozitu?
Nervozitu cítím na každém jevišti
a v Plzni to není jiné. Velké divadlo je nádhera sama a to, že stojím na jeho jevišti, po
boku skvělých herců, kteří mě ještě před
školou učili, je pro mě velká čest. Je mi tu
moc dobře.
(red)

vizi. Jedna hudební skupina v ČR se kdysi
jmenovala jako my.
V jednom pohádkovém seriálu vás baví
čtveřice zástupců naší skupiny. V zeměpise mě občas chybně umisťujete na druhou stranu světa. Nebude to dlouho trvat
a v plzeňské zoo přivedeme na svět 200.
mládě. Přitom tu nejsme odjakživa, ale
jen posledních asi 20 let. Stejně jako moje
kamarádka puma, která se představila
minule, se objevujeme v názvu jednoho
klubu hokejové NHL.
Své si o nás jistě i vyslechnou ti, kteří
roznášejí lidem v restauracích nápoje.

Kdybyste mě neviděli, ale pouze slyšeli,
možná mě ani nepoznáte a budete si říkat, zda to není třeba oslík či opice.
I když se to nezdá, druhy z mé čeledi
potkají i galapážskou želvu, klokana,
lamu nebo antilopu. Mám dosti jednotvárnou stravu a mezi mé nepřátele patří někteří ploutvonožci. Poznáte, kdo
jsem?
Odpovědi je možné posílat do 2. března na adresu redakce. K dispozici je také
e-mail soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Hrajeme si
se zoo.
(red)

Z historie Plzně - 2. část: Nejstarší osídlení na území města
Území soutoku čtyř západočeských řek
tvořilo odpradávna zemědělsky nejpříhodnější část regionu, proto bylo hustě osídleno již od mladší doby kamenné.
Prehistorické období. Nejstarší doklady přítomnosti člověka v Plzeňské kotlině
jsou skromné. Jen ojedinělé jsou nálezy
nástrojů z Křimic a valounové artefakty
z pole Pod Chlumem v Doubravce.
Do mladého paleolitu spadá štípaná
industrie z výzkumu rozsáhlého sídliště na
Vinicích a kolekce z ústí Hrádeckého potoka v Doubravce.
V závěrečném úseku starší doby kamenné, pozdním paleolitu (12 000 až 9 600
př. n. l.) zalednění pozvolna ustupuje, pro
osídlení se otevírají nová území, mění se porost i druhy zvěře. Z tohoto období je areál
na Roudné v prostoru fakultní nemocnice.
Mezolit, střední doba kamenná (9 600
až 5 600 př. n. l.), je závěrečným obdobím
kořistnického způsobu života. Po vymření velkých býložravců se zdrojem obživy
stává drobnější lesní zvěř, rybolov a sběr
plodin. Z Plzeňska pochází jediná zkoumaná lokalita z Bílé Hory.
V neolitu, mladší době kamenné, první
zemědělci kolonizují Plzeňskou kotlinu
kolem roku (5 600 až 4500 př. n. l.) Jedná
se o kulturu s lineární keramikou. Její sídliště jsou známá z Litic, Malesic, Křimic,
Černic či Radobyčic. Osady tvořilo několik dlouhých domů se sedlovými střechami a konstrukcí z pěti řad kůlů vypletených proutím a omazaných mazanicí.
Zemědělskou produkci eneolitu, pozdní doby kamenné (4 500 až 2 200 př. n. l.),

ovlivnilo používání čtyřkolového vozu, vynález oradla i využívání tažné síly dobytka.
Objevují se první zbraně pro boj zblízka –
kamenné sekeromlaty. Nálezy jsou z lokalit
mezi Křimicemi a Skvrňany, mezi Starým
Plzencem a Koterovem, z Radčic i Vinic.
Eneolitické výšinné sídliště existovalo na
Hůrce nad Starým Plzencem.
V době bronzové (2 300/2 200 až 800
př. n. l.) byly osídleny jihozápadní Čechy až
na konci 18. až 17. století př. n. l. Objevují

opevněné lokality z tohoto období je hradiště v Hradišti. Rovinných sídlišť na území
Plzně existovala celá řada. Unikátní nález
pochází z Jíkalky. Bronzové předměty
a mimo jiné unikátní oválný štít nasvědčují,
že zde mohl být pohřben významný muž
tehdejší společnosti.
V závěru doby železné (800 až 30 př. n.
l.), která zahrnuje halštatské a laténské období, narůstají sociální rozdíly. Do popředí
se dostávají náčelníci sídlící na opevněných

Bohatě zdobený dutý turban z mohylového hrobu z Červeného Hrádku z pozdní doby
halštatské a záušnice z hradištních kostrových hrobů z ranného středověku z Radčic.
Foto: Západočeské muzeum
se první žárové i kostrové hroby pod mohylami. Nejzachovalejší pohřebiště jsou na
Nové Hospodě, na východním svahu Hůrky u Starého Plzence a v lese Černá Myť
v Červeném Hrádku. V mladší době bronzové se objevují plochá popelnicová žárová pohřebiště a rozsáhlá rovinná sídliště
na Lochotíně, v Doubravce a Radčicích.
V pozdní době bronzové se začalo pohřbívat na rozsáhlé nekropoli v Radčicích s několika stovkami hrobů. Jediným dokladem

hradištích (na Plzeňsku v místě hradu v Liticích a Bukovci) podporovaní družinou
bojovníků. Rozdíly se projevují i v pohřbívání. Vedle malých jámových či popelnicových hrobů se objevují i bohatě vybavené
pohřby pod mohylami. Rovinných sídlišť
skládajících se z několika usedlostí jsou na
území města a okolí dvě desítky, například
na Vinicích a Roudné. Laténskou dobu
charakterizuje strukturovaná společnost.
Mezi elitu patřili jezdci a kněží, zbytek tvo-

Příběh, který je motivem opery Čarostřelec, se odehrál na Domažlicku.
To je odpověď na otázku z minulého
čísla. Správně odpověděla Jana Drábková a vyhrává vstupenky na tuto operu
a drobné dárky. I tentokrát lze soutěžit.
Edgar je druhá Pucciniho opera
a v Plzni se uvádí úplně poprvé. V Čechách se hrála předtím jen v Liberci
a získala dvě hlavní ceny na festivalu
Opera 2011. Tajemný a dramatický
příběh muže, který stojí mezi dvěma
ženami, diváky zavede do Flander roku
1302. Operu divadlo uvádí v italském
originále s českými titulky a hlavní roli
Edgara ztvárnil vynikající italský tenorista Paolo Lardizzone. „Edgar? To je,
jako když se strhne bouře,“ říká k dílu
jeho režisér. A dnešní soutěžní otázka
zní: Jak se jmenuje režisér Edgara?
Odpověď najdete například na internetových stránkách www.djkt.eu.
Lze ji posílat s uvedením jména a bydliště do 2. března na adresu redakce.
K dispozici je také e-mailová adresa
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme
s divadlem.
(red)

VÍTE, KDO TO JE?

hr a j e m e s i s e zoo
Puma (na snímku), to je správný název zvířete, které představily Radniční listy ve spolupráci s plzeňskou zoologickou a botanickou
zahradou v minulém čísle. Dorazilo mnoho
správných odpovědí, ze kterých porota vylosovala odpověď Matyáše Vilety. Získal čtyři
vstupenky do zoo a drobné dárky. Soutěžit o stejné ceny je možné také v tomto čísle.
Ahoj kluci a holčičky. Rád bych se vám
představil. Jsem pták a patřím mezi nejznámější obyvatele planety Země i plzeňské zoo. Nesvedu ale jednu věc, kterou
umí třeba papoušek nebo orel. Kvůli mně
si nepotřebujete pořizovat barevnou tele-

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

řil prostý svobodný lid. Čechy obýval kmen
Bójů. Keltská civilizace přinesla velký rozvoj hmotné kultury. Sídliště byla mj. na
Vinicích a břehu přehrady České údolí.
V době římské (30 př. n. l. až 380/400
n. l.) opouští keltské obyvatelstvo Čechy,
část zde dožívá a je asimilována příchozími
Germány. Rozlehlá sídliště tvořily nadzemní kůlové stavby i zahloubené polozemnice. Nálezy jsou z náměstí Republiky a jeho
okolí v Perlové, Veleslavínově a Sedláčkově
ulici a z mladší doby římské pochází žárový
hrob z Pražské ulice.
Dobu stěhování národů (380/400 až
560 n. l.) charakterizují velké přesuny obyvatel. Mrtví jsou ukládáni do hrobů v poloze na zádech. Mužům jsou do nich přikládány zbraně, ženám šperky, jak je patrné
např. na pohřebišti v Doudlevcích.
Počátky raného středověku v 6. až
10. století jsou u nás spojené s příchodem
slovanských kmenů. Pro jejich sídliště jsou
typické polohy v rovinatém terénu na březích řek. Výrazným projevem je budování hradišť. Hrady plnily funkci správní,
vojenskou, společenskou, ekonomickou
i duchovní. Od 10. století jsou na akropolích stavěny kostely, zprvu dřevěné,
později kamenné. Nejvýznamnější lokalitou Plzeňské kotliny je pro starší období
hradiště na Holém vrchu u Bukovce
a významným centrem kraje bylo od
10. století hradiště Hůrka nad Starým
Plzencem. Sporadické nálezy dokládají
i osídlení dnešního centra města.		
Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Daniel Kolář
(na snímku) je
správná odpověď na minulou
soutěžní otázku. Pro velký
zájem redakce
ocenila tři vylosované odpovědi. Poslali je Jitka Tichá, Milan Svoboda
a Naďa Hyndráková. Vyhrávají šálu FC
Viktoria Plzeň a drobné ceny. A nyní je
možné tipovat dalšího hráče.
Fotbal hrál v pěti klubech tří zemí, ve
všech mládežnických reprezentacích
a notnou dávku zápasů si připsal i v seniorském týmu české reprezentace. Přesto
se rád vrací na Valašsko za rozvětvenou
rodinou, je totiž jedním ze čtyř bratrů.
Ve svých mládežnických začátcích
putoval po moravských týmech, vystřídal například Zlín nebo Vsetín, aby se
nakonec usadil v srdci Hané. Když v roce
2002 nastupoval v dresu Olomouce
k prvnímu ligovému zápasu, byly do něj
vkládány velké naděje. Ty se mu během
pěti let a sto čtyř ligových zápasů dařilo
naplňovat. Skvělými výkony si v roce
2007 vysloužil přestup do ruského FK
Moskva. Tam ovšem herně strádal. Za
tři roky si připsal pouze devět zápasů
v prvním týmu, a proto se vrátil zpět do
České republiky. Při hostování ve Spartě Praha odehrál většinu ligových utkání a stal se jedním z nejlepších obránců
ligy. Kmenový hráč moskevského FK po
sezoně hostoval v Hertě Berlín a následně tam přestoupil. Od roku 2013 patří
Viktorii Plzeň, které pomohl k zisku mistrovského titulu v sezoně 2014/2015.
Zahrál si i základní skupinu Ligy mistrů, ve které čelil ofenzivám Bayernu
Mnichov, Manchesteru City a CSKA
Moskva. V průběhu sezony 2015/2016
si obranný univerzál odskočil na hostování do mateřské Sigmy Olomouc.
Od ledna je opět právoplatným členem
týmu aktuálních ligových šampionů, se
kterými chce být nadále úspěšný. „Přišel jsem si pro titul,“ hlásil při návratu.
Jméno hráče je možné posílat s uvedením bydliště do 2. března na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte však připsat heslo Víte,
kdo to je? 		
(red)
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