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Zoologická zahrada chystá ptačí ráj
Děti polezou po provazovém žebříku do domku v dubu
Tsimanampetsotsa bude
možná jednou z letošních novinek
plzeňské zoologické a botanické zahrady, která oslaví devadesáté narozeniny
a patří mezi nejstarší v České republice. „To je
malgašsky řečeno
ptačí ráj. Budou v něm
ptáci Madagaskaru,“ vysvětluje ředitel zoo Jiří Trávníček. Dodává, že letos neplánují žádné monstrózní
akce, ale připravují více drobností než
v minulých letech.
Jednou z nich bude projekt nazvaný
Strom jako ekosystém. V koruně velikého
starého dubu vznikne domek, do kterého
se zejména malí návštěvníci zahrady dostanou po provazovém žebříku. Přitom
budou moci pozorovat po celý rok, jak
strom žije, a domeček bude plný informací
z rostlinné i živočišné říše. „Dub totiž hostí
nejvíce organismů. Navíc z něj bude úžasná vyhlídka,“ říká Jiří Trávníček.
Další novou expozicí se stane stálá výstava v pavilonu nosorožců, na které budou k vidění nádherní živí tropičtí motýli
spolu s mravenci a rostlinami, se kterými

žijí v symbióze. „Ukážeme řadu druhů tropických mravenců v prosklených
mraveništích. Návštěvníci nahlédnou do
největšího soukromí tohoto hmyzu,“ popisuje Jiří Trávníček.
Pracovníci zoologické zahrady chystají
už na duben rozsáhlou expozici nazvanou Rostliny evropských hor, zaměří se
zejména na všechny typy biotopů, především ale na ty z Alp. Na červen připravují
mezi pavilony nosorožců a lam botanickou lahůdku pojmenovanou Soukromí
rostlin, na níž se zájemci seznámí s tím,
co rostliny dovedou, třeba, jak umí střílet
semena. A na červenec další botanickou
expozici s názvem Rostliny v životě člověka, na které budou k vidění užitkové
a jedovatelé exponáty.
„Navazuje na loni otevřené Království
jedu, ve kterém jsou k vidění nejjedovatější hadi světa. Chceme ukázat, jaké jedovaté rostliny jsou v blízkosti člověka,“
uvádí ředitel zahrady. V pavilonu Mediterraneum plánuje v květnu otevřít dvě
malé expozice vzácných jedovatých růžkatých a tureckých zmijí.
V září zoo otevře zajímavou botanickou expozici Mimikry - rostliny a hmyz.
„Návštěvníci uvidí motýly, strašilky
a další druhy hmyzu. Prakticky každý
z nich má v sobě nějaké mimikry, některé
jsou úplně bizarní a absolutně dokonalé.

A myslím si, že jsou málo známé,“ láká na
zajímavosti z hmyzí říše Jiří Trávníček.
Poblíž Lochotínského amfiteátru vznikne nové dětské hřiště. První týden v září
ho tam otevře zoo společně s Úřadem
městského obvodu Plzeň 1, který se na
jeho vybudování podílí. Koncem roku se
pak v areálu zoo zpřístupní nové zimoviště pro ptáky.
Vedení zoologické a botanické zahrady ale už pracuje i na dalších záměrech,
které si vyžádají stovky milionů korun.
Souvisejí také s pokračováním projektu
Stopy člověka v přírodě, který vychází ze
schváleného a postupně realizovaného
generelu rozvoje zahrady. Jeho posláním
je ukázat interaktivní formou vznik lidské
civilizace a postupné ovlivňování přírody
člověkem.
Ředitel se nevzdává ani dlouholetých
plánů na rozšíření areálu za silnici směrem k řece Mži, kde má asi patnáct hektarů luk. Pokud letos plochu potvrdí nový
územní plán, chtěla by tam zoo časem
postavit pavilon a výběh pro slony, který
přijde ve skromější variantě na 150 a v luxusnější až na 400 milionů korun. „Sloni
na Mži jsou naším zbožným přáním, ale
sen by měl letos v červnu pokročit, protože do plochy před zahradou by je měl
územní plán jako projekt zahrnout,“ uzavírá Jiří Trávníček.
(an)

Součástí kampaně Plzeň žije zdravě bude i olympijský park
Vyjížďka po nových stezkách, škola jízdy
v terénu, jízda zručnosti „Bike park“, dětská stopovačka na kole, exhibice na kole,
výstavy, cykloinfocentrum a mnoho jiného. To vše čeká už 17. dubna na veřejnost
v parku na Homolce a ve Škoda sport parku v rámci kampaně „Plzeň žije zdravě“,
která chce rozpohybovat malé i velké oby-

vatele krajské metropole. Pro letošní rok je
připravena řada dalších sportovních akcí.
Program vyvrcholí v době olympijských her
v brazilském Rio de Janeiru, kdy v Plzni vyroste olympijský park.
Město totiž hodlá na základě schválené
koncepce sportu vytvořit kvalitní podmínky pro aktivní přístup ke sportu budováním

moderní sportovní infrastruktury a podporou sportovních akcí, které se ve městě konají. „Na www.sport.plzen.eu najde veřejnost informace o sportu v Plzni i o akcích,
které město nově připravuje jako podporu motivace ke sportování,“ říká vedoucí
Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně Jana Komišová.
(an)

Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, farář pražské baziliky
sv. Petra a Pavla a děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě vystřídá v čele Plzeňské diecéze Františka Radkovského. „Dlouhé měsíce jsme se modlili za volbu toho,
koho si Pán připravil. Věříme, že je opravdu dobře vybrán. Zároveň se modlíme za jeho
působení, takže Tomáši, vítej mezi námi, ať Ti Pán žehná,“ řekl svému nástupci v katedrále svatého Bartoloměje František Radkovský. „Těším se na spolupráci se všemi, s těmi,
kteří tvoří Plzeňskou diecézi, kněžími, s řeholními sestrami, muži a ženami, kteří společně vytvářejí Boží lid, a věřím, že budeme společně kráčet směrem k Božímu království,“
uvedl Tomáš Holub, kterého plzeňským biskupem jmenoval 12. února papež František.
Nový plzeňský biskup chce navázat na práci svého předchůdce.
Foto: Martin Pecuch

ROZHOVOR

Královna soulu Bettye LaVette: Myslela jsem si, že dřív umřu, než se dostaví úspěchy
Soulová superdiva Bettye LaVette se
může pochlubit božským hlasem i trojnásobnou nominací na cenu Grammy. Tu
poslední získala za své nejnovější album
Worthy, které boduje u fanoušků, ale
také u kritiky. Nejen písně z tohoto alba si
mohou diváci naživo poslechnout už 23.
března, kdy Bettye zavítá do Plzně, aby tu
vystoupila v Měšťanské besedě na svém
vůbec prvním koncertě v České republice.

Bettye LaVette

Foto: archiv

Vaše poslední album Worthy si vede
velmi dobře a je kladně přijímáno i kritiky. Jaký z něj máte pocit?
Ach bože, báječný! Neskutečně si to
užívám. Dlouho jsem z ničeho neměla
takovou radost jako z tohoto alba. Na jednom z prvních koncertů jsem řekla publi-

ku, že jim to album přezpívám od začátku
do konce. A oni se hned ptali, proč? A já
povídám, protože je tak dobré, že ho chci
slyšet.
Na albu Worthy je jedenáct písní, mezi
nimiž jsou i díla napsaná takovými hudebníky jako Bob Dylan, Mick Jagger,
Keith Richards či Paul McCartney. Podle čeho jste si vybírala písničky na toto
album?
Dvě nebo tři písničky jsem měla nachystané přes deset let. Například Stop
od Joe Henryho. Když jsme s Joem poprvé spolupracovali před deseti lety,
už tehdy jsem chtěla nazpívat Stop, ale
nahrávací společnost měla jiné plány.
Píseň se měla objevit na nějakém dívčím
albu. Pak jsem ji chtěla ještě několikrát

nahrát, ale nikdy to nevyšlo. Takže když
jsme se s Joem potkali tentokrát, povídám: „Joe, mám tu zatracenou melodii
v hlavě už deset let. Myslíš, že bys mi už
dovolil ji nazpívat?“
Počkejte, Joe Henry napsal píseň Stop
pro vás?
To ne, napsal ji pro svou švagrovou Madonnu a ona ji i nazpívala. Myslím, že
změnili název na Don’t Tell Me.
V březnu vystoupíte poprvé v Plzni
a vlastně vůbec poprvé v České republice. Budete mít trochu času, abyste si
prohlédla Plzeň?
Strašně ráda bych si Plzeň prohlédla,
ale obávám se, že času budu mít skutečně
minimum. Turné máme nabité. V úterý
hrajeme ve Francii, ve středu u vás v Měš-

ťanské besedě a ve čtvrtek v Rakousku.
Ale určitě plánuju aspoň kratičkou procházku.
Bettye, i když nahráváte přes 50 let, celosvětový úspěch zažíváte až v posledních 10 letech. Zpívala jste na oslavě
k inauguraci Baracka Obamy, kritici
vás chválí, fanoušci zbožňují, vaše poslední album bylo nominováno na cenu
Grammy. Překvapil vás úspěch, nebo
jste na to byla připravená?
Byla jsem na úspěch maximálně připravená a vlastně se mi i dost ulevilo.
Říkala jsem si, že když budu makat na sto
procent a budu dobrá, je tu šance, že se
úspěch dostaví. Ale mám-li být upřímná,
myslela jsem si, že dřív umřu, než se to
stane.
(red)
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Kostel svatého Mikuláše skrývá unikátní výmalbu
Odbor památkové péče v letošním roce zahájí její obnovu, pomůže také dalším památkám
Pozdně gotickou a renesanční výmalbu
objevili stavebníci při budování nové elektroinstalace v kostele svatého Mikuláše v Plzni. „Našla se v presbytáři. Je to
nález nadregionálního významu. Rozsahem a stavem, v jakém se dochovala, je to
unikát,“ říká vedoucí Odboru památkové
péče Magistrátu města Plzně Petr Marovič.
Dodává, že letos by chtěl odbor zahájit etapovitou obnovu výmalby. Dotace pomohou
nejen tomuto unikátu, ale také dalším historickým budovám nebo prostorům.
„V letošním roce máme na opravy vyčleněno 3, 7 milionu korun. Snažíme se je
dělit jako každoročně na tři části. Jedna
je určena na světské památky, druhá na
církevní a třetí na stavby lidového stavitelství. Snažíme se finance spravedlivě
a rovnoměrně rozdělit na právnické i fyzické osoby. Prostě, abychom památky na
území krajské metropole udrželi v dobrém stavu,“ vysvětluje Petr Marovič.
Letos by tedy peníze měly putovat například na dokončení fasády domu na
rohu náměstí a Rooseveltovy ulice. Dále
se památkáři zaměří na postupnou obnovu průčelí domů v centrální části města,
těch, které vznikly ve spolupráci architekta Rudolfa Štecha a Mikoláše Alše.
Jsou to domy Jagellonská 15 a Tovární
4, kde by měla být nahrazena nevhodná

Unikátní výmalba v kostele sv. Mikuláše.
okna z 80. let minulého století za repliky
oken původních.
K letošním dalším investicím, které odbor podporuje, patří oprava kostelů svatého Jiří nebo svatého Petra a Pavla v Liticích, kde je velice aktivní Koinonia Jan

Foto: Martin Pecuch
Křtitel a v chrámu pořádá množství akcí.
Opravy čekají i polikliniku na Denisově
nábřeží, konkrétně budou vyměněna okna
v uličním průčelí směrem do ulice U Lázní. Také objekt na Belánce 6, jenž navrhl
známý architekt meziválečného období

Leo Meisl. Pokračovat by měly i obnovy
Loosových interiérů, které do Plzně lákají
turisty z celé České republiky i ze zahraničí. „Bude to obnova ložnice v Brummelově
domě v Husově ulici,“ říká Petr Marovič.
Památkáři nezapomněli ani na objekty
lidové architektury. Příspěvky dostanou
například majitelé statku v Letkovské ulici v Božkově nebo domů na Koterovské
návsti, aby opravili fasády.
Petr Marovič připomíná, že je velmi
důležité podporovat soukromé vlastníky
objektů, protože i díky tomu mají zájem
uchovat odkaz předků. „Našim cílem je
udržet historické objekty v co nejlepším
technickém stavu. A motivovat vlastníky, aby se snažili o totéž. Náš příspěvek
je vlastně ohodnocením jejich snahy zachovat památku pro budoucí generace.
Obvykle přispíváme na vícepráce spojené
s opravami složitých uličních průčelí, na
restaurátorské práce a opravy. Cílem je co
nejvíce zachovat původní prvky výbavy
domů či přispět na dražší použité materiály například střešní krytinu, kterou kulturní památka pro dobrý výsledek vyžaduje,“
zdůrazňuje vedoucí odboru.
O poskytnutí dotací bude postupně
rozhodovat městská rada a zastupitelstvo. První žádosti odbor předložil v únoru a březnu.
(an)

Kamerový systém dozírá na křižovatky i základní školy
Záznamy z kamerového systému pomáhají rozklíčovat, jak se odehrály nehody, přestupky, případy výtržnictví a řada dalších
událostí. Podle mluvčí Městské policie Plzeň Jany Pužmanové jen loni městská policie pomocí kamer zmapovala 4798 událostí, 3532 z nich se týkalo dopravy, 817
veřejného pořádku, ostatních bylo 449.
Plzeň proto letos zahájí už pátou etapu rozšiřování svého kamerového systému, který patří mezi nejlepší v České
republice. Město jej buduje od roku 1997
a v nové digitální podobě od roku 2008.
Nynějších 123 kamer, jež jsou na křižovatkách, v sadovém okruhu v centru,
v areálech hřbitovů a na jiných vytipovaných místech, doplní další. Většina
z nich „zahustí“ Městský obvod Plzeň
1. Kamery jsou i na základních školách.
V rozpočtu města je ročně na posilování

kamerového systému kolem pěti milionů
korun. „Město, které přešlo v roce 2009
z analogového systému na plně digitální,
letos dokončí čtvrtou etapu rozšiřování
systému a začne s pátou. „Ze čtvrté etapy, jež posílila o devět kamer Doubravku,
nám chybí osadit dvě, a sice na konečné
stanici trolejbusu číslo 16 v Zábělské ulici
a na křižovatce Chmelová a Potoční. Co
se týká páté etapy, která počítá se 14 kamerami, aktualizujeme projektovou dokumentaci a chystáme se vypsat soutěž,
realizace by měla začít letos,“ říká Josef
Brůha ze Správy veřejného statku města
Plzně, která systém zajišťuje. Při projektování vycházela Plzeň z požadavků
městské a státní policie i úřadů městských obvodů.
Protože se podařilo v rozpočtu Plzně
uvolnit pro letošní rok navíc 1,8 milionu

korun, mimo plánovanou pátou etapu přibydou další tři nová kamerová místa, a sice
na monitorování prostoru pod pomníkem
Díky, Ameriko!, v Černicích na křižovatce
Štefánikova - K Cihelnám a v lokalitě Zábělská - Duhová. „Záznamy se sledují na
jedenácti pracovištích, jsou na služebnách
městské policie, státní policie i dalších
vytipovaných místech, od loňska také například v objektu hasičů v Kaplířově ulici,“
dodal Josef Brůha. Centrální středisko,
kde jsou dostupné všechny kamery a kde
pracuje městská policie spolu se státní
policií, je v objektu Policie České republiky
na Klatovské třídě. Několik kamer zajistil
do systému i městský odbor bezpečnosti a prevence kriminality, jenž zpracoval
současně projekt na rozmístění kamer na
objekty základních škol. Jejich osazování
začalo v roce 2013, cílem je prevence, tedy

předcházení šikaně, drogovým deliktům
a podobně. V roce 2015 takto bylo umístěno na školy v Plzni sedm kamer, celkem
je na školách instalováno už 26 kamer.
Pevná zařízení sledují prostranství před
vchodem, otočné kamery pak sportoviště.
Na rozjezd systému, který je otevřený
co do počtu kamer i pracovišť, dostala Plzeň v roce 1997 dotaci, další etapy ale už
platí sama. Hlavní gró ceny přitom tvoří
budování přenosových tras, v rámci každé
etapy se také rozšiřuje úložiště dat, tedy
diskové pole. Klíčovým pro rozvoj městského kamerového systému bylo vybudování optické sítě, kterou zajistila Správa
informačních technologií města Plzně.
Součástí systému v Plzni jsou i dvě kamery
na Rokycanské ulici sloužící k identifikaci
registrační značky u automobilů, dále také
pět webových kamer.
(red)

Povodí Vltavy zve
na prohlídky
Státní podnik Povodí Vltavy pořádá
u příležitosti Mezinárodního dne vody
den otevřených dveří. 19. března od
9 do 14 hodin lze navštívit na Denisově nábřeží 14 moderní laboratoře,
seznámit se s činností vodohospodářského dispečinku, poslechnout si přednášky, prohlédnout si doprovodné panely a fotografie. Pro děti bude připraven koutek se soutěžemi. V rámci
oslav 50. výročí Povodí Vltavy budou
v průběhu roku otevřena některá vodní díla. Více na www.pvl.cz nebo facebooku Povodí Vltavy. Útvar koncepce
a rozvoje města Plzně seznámí návštěvníky akce s projektem Adaptace
na změnu klimatu ve městech pomocí
přírodě blízkých opatření a dále s protipovodňovými opatřeními na Lobezské
louce a Božkovském ostrově. (red)

Čistá Plzeň mění
otevírací dobu
Společnost Čistá Plzeň mění od 1. dubna otevírací dobu zákaznického centra
v ul. Edvarda Beneše i provoz zákaznické linky. Lidé si tak mohou přijít vyřídit
své záležitosti osobně nebo si zavolat na
telefon 800 44 11 11 v pondělí a ve středu od 7. do 18. hodiny, v úterý, čtvrtek
a pátek od 7. do 17. hodiny.
(an)

Město vyhlašuje
dotační programy
Město vyhlašuje Dotační program
pro prezentaci města Plzně a cestovní
ruch v roce 2016 v tematických celcích Tvorba produktů příjezdového
turismu do Plzně, Kongresová turistika
a Zpracování a realizace filmové a televizní pobídky. Žádosti o dotace přijímá odbor prezentace a marketingu
od 21. března do 4. dubna. Úplné znění grantového programu je na webových stránkách www.plzen.eu (Granty a dotace) nebo si dokumenty lze
vyzvednout na adrese odboru náměstí
Republiky 16, 306 32 Plzeň, telefon
378 032 507.
(red)

Fakultní nemocnice plánuje parkovací dům, pavilon chirurgických oborů a další projekty
Celkem 700 milionů korun vynaloží letos
Fakultní nemocnice Plzeň na výstavbu
pavilonu chirurgických oborů, parkovacího domu a dalších projektů, aby zlepšila komfort pro nemocné i zaměstnance.
„Sto milionů ze sedmi set budou činit dotace. Na přístrojové vybavení je vyčleněna
částka tři sta milionů, z čehož podstatnou
část představují finance na modernizaci
a obnovu vybavení onkogynekologického
centra a perinatologického centra. Tyto
dva projekty jsou realizovány v rámci
Integrovaného rozvojového operačního
programu,“ říká mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.
Už brzy by se tak měly vyřešit mnohaleté problémy s parkováním v lochotínském areálu, protože v polovině února začala výstavba nového parkovacího domu.
„Nabídne čtyři sta míst pro vozidla
zaměstnanců fakultní nemocnice, kteří
uvolní prostor před hlavním vchodem
F nebo přímo v areálu nemocnice pro
pacienty. Zkrátí jim tak cestu k odborníkům. Čtyřpatrová budova bude posazena do svahovitého terénu pod kuchyní,
kousek nad spodním vjezdem z Roudné
do nemocnice. Zprovoznění plánujeme do konce tohoto roku,“ uvádí ekonomický náměstek nemocnice Viktor
Wendler.

Vizualizace FN Plzeň

Vizualizace nového pavilonu chirurgických oborů a parkovacího domu.
V polovině letošního února nemocnice také zahájila rekonstrukci ambulancí chirurgické kliniky, která na čtyři
měsíce výrazně omezí provoz, ale zároveň přinese větší komfort pro pacienty
a zkrátí čekací doby před ošetřením.
„Nejočekávanější stavbou, která se
v letošním roce bude pečlivě připravovat, je výstavba nového pavilonu

chirurgických oborů,“ říká Viktor Wendler. Nová budova poskytne pacientům
celkem 450 nových lůžek a umožní
sjednocení chirurgických odborností do
jednoho celku. Pro pobavení nejmenších návštěvníků v areálu nemocnice na
Lochotíně vznikne také moderní dětské
hřiště, naplňující veškeré požadované
bezpečnostní aspekty.

Výrazně se uvolní prostory v nynějších
budovách lochotínského areálu a postupně se začnou na Lochotín stěhovat některá borská pracoviště. To umožní rozvoj
borské části nemocnice.
„Nedávno byla zdařilým způsobem dokončena kompletní rekonstrukce oddělení
CHIRO C, tedy chirurgického oddělení
bývalé vojenské nemocnice. Pacienti, hos-

pitalizovaní na jiné stanici chirurgického
oddělení, mají po přestěhování na nově zrekonstruované oddělení pocit, že bydlí v hotelu. Další potřebnou investicí bude velká
oprava operačního sálu číslo 3. Zásadním
přínosem pro zaměstnance i pacienty bude
ve druhém pololetí výstavba nové kuchyně,“ zdůrazňuje náměstek pro léčebnou
preventivní péči Eduard Kasal.
(red)



R A DN I Č N Í L I S T Y / S T R A N A 3

Kurzy přinášejí ženám pocit bezpečí a kondici

Sebeobranu učí policejní instruktoři, pomáhá jim psycholog a odborníci na právo
Do kurzu sebeobrany, který pořádá pro
ženy Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně ve spolupráci s instruktory policejního klubu
MuSaDo, se Jana Pastorková přihlásila
na popud kamarádky, jež sháněla „doprovod“. „Zpočátku jsem měla trochu obavy,
zda zvládnu výcvik z hlediska zdatnosti,
ale nakonec se ukázaly jako zbytečné. Instruktoři nás pomalu uvedli do základních
prvků sebeobrany, jako jsou různé údery
a kopy. Přitom jsme postupně zvyšovaly
fyzickou kondici. Nyní se účastním druhého stupně a vnímám na sobě zlepšení kondice. Zároveň se cítím bezpečněji a mám
pocit, že v případě útoku bych byla schopná jej odrazit, případně zmírnit,“ uvádí
Jana Pastorková. V kurzu by chtěla pokračovat, dosavadní účast jí totiž přinesla vyšší sebevědomí a při pohybu v ulicích větší
ostražitost a už zmiňovanou větší fyzickou
zdatnost.
Vedoucí magistrátního odboru bezpečnosti a prevence kriminality Aleš
Průša zdůrazňuje, že násilná trestná činnost stoupá a roste agresivita útočníků.
„A jsou to právě ženy, které tvoří největší
procentuální zastoupení obětí pouliční
kriminality. Právě z těchto důvodů se odbor rozhodl ve spolupráci s instruktory
policejního klubu MuSaDo realizovat
projekt Sebeobrana pro ženy,“ vysvětluje
Aleš Průša.
Kurzy mají velký ohlas a je o ně obrovský zájem. „Odbor se podílí na úhradě

Mateřské školy
prodlouží
provozní dobu
Až do 16:30 hodin by měly sloužit dětem i rodičům některé mateřské školy
v Plzni. Záměr schválilo zastupitelstvo
a souhlasilo, že městské obvody na zajištění této služby dostanou 861 tisíc
korun. Finance jsou určeny pro období březen až prosinec 2016 na platy
zaměstnanců. Radnice ve spolupráci
s městskými obvody tímto opatřením
vychází vstříc svým občanům. Obvody
si určily počet škol, u nichž chtějí prodloužit provozní dobu.
(an)

Účastnice pátého kurzu s instruktory.
nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast
zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli probíhá druhý stupeň výcviku. Další kurzy pro nové
účastnice se otevřou v září tohoto roku
a již dnes jsou téměř obsazeny. Poptávka je
opravdu veliká, objevují se zájemci o kurz
na rok 2017,“ říká Andrea Gregorová z odboru.
Kurzů se včetně pracovnic odboru státní sociální péče už zúčastnilo 150 žen.
Jsou pro širokou veřejnost a jsou rozděleny na tři úrovně, trénink se koná dva dny
v týdnu vždy po hodině a půl. První úroveň
zahrnuje 20 lekcí. „Účastnice kurzu se na-

Foto: archiv
učí základní prvky sebeobrany, základní
postoje, kopy a vyprošťovací techniky,“
upřesňuje Petr Mášek, zakladatel a instruktor policejního klubu MuSaDo Plzeň. Druhá úroveň kurzů je založena na
předpokladu, že první fáze sebeobrany selhala, útok agresora už je natolik silný, že
je třeba bránit se i na zemi. Připraví ženy
na sebeobranu u vozidla i v něm, představí
jim základní obranné prostředky. „V podstatě jde o to otevřít účastnicím obzory,
co se týče nabídky technických obranných
prostředků, nacvičujeme sebeobranu se
slzotvornými prostředky, představíme jim
různé typy elektrických paralyzérů a tele-

skopických obušků, pak už je volba konkrétního obranného prostředku na nich,“
vysvětluje Petr Mášek. Nejdůležitější součástí výcviku druhého i třetího stupně je
pak nácvik modelových situací, a to tak,
aby se reakce žen na případný útok zautomatizovaly. „Při přípravě modelových
situací se snažíme ženám maximálně přiblížit stresový faktor, který při útoku hraje
hlavní roli. V praxi to znamená, že nácvik
probíhá ve ztížených podmínkách. Například ve tmě, hluku, s použitím baterek
a podobně,“ uvádí Petr Mášek. Dodává,
že sebeobrana žen je velmi specifická,
jejich fyzická i psychická odolnost v této
oblasti je menší. Proto by se měly rizikové
situaci vyhnout. „V zásadě je možné útoky
rozdělit na nenadálé, kdy nejsou žádné
varovné signály, že bude následovat útok.
Ten je zpravidla velmi krátký a čas na reakci velmi omezený, přibližně pět deset
vteřin. Právě z tohoto důvodu se koná kurz
dvakrát týdně, aby si účastnice reakce na
takový útok zautomatizovaly. Při druhém
typu fyzickému ataku předchází verbální
útok. Obecně v takovém případě platí na
agresora nereagovat a držet si odstup,
následně ho varovat a eventuálně se fyzicky bránit. Právě v téhle oblasti velmi
často zjišťujeme, že ženy mají problém
v komunikaci s agresorem. Ať už je to
důrazné varování, výkřik nebo volání
o pomoc. Proto i na tuto formu komunikace zaměřujeme výcvik,“ vysvětluje
Petr Mášek.
(red)

Plány se budou věnovat ohrožené mládeži i rovným příležitostem
Čtyři pracovní skupiny a téměř sto padesát
účastníků vytváří v současnosti novou
koncepci sociálních služeb Plzně.
„Společná aktivita zástupců města,
poskytovatelů a spolupracujících institucí je zárukou, že akční plány budou
korespondovat s požadavky krajské
metropole. Ale také s potřebami poskytovatelů a zejména uživatelů služeb, na
něž cílí. Do letošního léta by tak měly
vzniknout koncepční dokumenty na
léta 2017 až 2018, konkrétně Akční
plán na podporu stárnutí, Akční plán
k podpoře rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením, Akční plán práce s ohroženou mládeží na
území města Plzně, Akční plán řešení
problematiky bezdomovectví z pohledu

sociálně – zdravotní péče a Akční plán
podpory a spolupráce v práci s cizinci,“
vypočítává vedoucí odboru sociálních
služeb Alena Hynková.

Koncepce vzniká, protože k poslednímu prosinci loňského roku skončil
Komunitní plán pro období let 2008 –
2015, který byl klíčovým dokumentem
pro hlavní činnost odboru sociálních
služeb.
Koncepce, kterou skupiny připravují,
se tentokrát zaměřuje na kratší období.

„Vývoj v sociální oblasti na úrovni samosprávy je překotný, nepředvídatelný
a ovlivněný mnoha faktory. Je nesmyslné tvořit jeden koncepční dokument,
navíc společný více oblastem, na dobu
delší než dva roky, což ukazuje praxe.
Ideálními se z pohledu efektivity jeví
akční plány na dobu maximálně dvou
let, které mnohem pružněji reagují na
aktuální potřeby a situaci v oblasti služeb,“ konstatuje vedoucí odboru Alena
Hynková.
Veškeré výstupy z jednání všech zainteresovaných týmů zpracuje odbor sociálních služeb a po schválení v orgánech
města je zveřejní na webových stránkách
Sociální služby města Plzně www.plzen.
eu/socialnisluzby.
(red)

Výměna
Plzeňských karet
Podat žádost o výměnu nebo o vydání
nové Plzeňské karty na pobočce České spořitelny v Obchodním centru
Tesco na Rokycanské ulici nebude
od 1. dubna možné. K 31. březnu
tam totiž tato služba končí. Pobočka
v Gerské ulici na Lochotíně bude žadatelům i nadále k dispozici.
„Pobočka na Rokycanské je od
uvedení této služby v listopadu loňského roku využívána klienty dopravních podniků jen minimálně, a proto
nyní hledáme společně s Českou spořitelnou alternativu, která by vhodně
doplnila současná tři odbavovací
místa,“ vysvětluje Kateřina Fránová
z Plzeňských městských dopravních
podniků.
Na březen a duben je plánována výměna karet s čísly 50 000 až
64 999. Pracovníci dopravních podniků doporučují klientům využít portál
www.uradbezcekani.cz, kde si zvolí
požadovanou službu a následně vyberou datum a čas návštěvy.
(red)

Senioři opět
pobaví seniory
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně už posedmé nabízí spolupráci aktivním seniorům a invalidním
důchodcům.
„Je mezi nimi řada těch, kteří se
opravdu mají čím pochlubit. Zpívají,
tančí, recitují, hrají na hudební nástroje, cvičí, věnují se rozličným rukodělným činnostem. Pokud budou mít
zájem, mohou potěšit své vrstevníky
a nejen je na letošním 7. ročníku seniorského kulturního maratónu Senioři
baví seniory, který se bude konat v sobotu 14. května v zahradě Měšťanské
besedy a přilehlém Malém sále,“ zve
vedoucí odboru Alena Hynková.
Dodává, že stačí, když se zájemci
do 15. dubna přihlásí na telefonním čísle 378 033 353 nebo mobilu
724 527 504 Karolíně Vodičkové
nebo napíší na e-mailovou adresu
vodickovak@plzen.eu. Je možné ji
také osobně navštívit na odboru
v Martinské 2.
(red)

Modernizace železniční stanice včetně mostů, přednádraží a tramvajové trati bude stát přes miliardu
Modernizace železniční stanice včetně
dvou železničních mostů přes ulici Mikulášská se chystá v Plzni. Součástí projektu, za nímž stojí Správa železniční
dopravní cesty spolu s městem, je také
rekonstrukce Mikulášské ulice včetně
celého prostoru přednádraží a tramvajové trati. Projekt si vyžádá 1,3 miliardy
korun bez DPH, podíl Plzně jako spolupartnera projektu by měl činit necelých
100 milionů korun bez DPH. Stavba by
měla být hotova do konce roku 2018.
Zastupitelé města Plzně už schválili
odůvodnění této veřejné zakázky s názvem
„Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“.
„Rozhodujícími objekty celé stavby jsou
dva železniční mosty, jejichž stav nevyhovuje požadovaným parametrům, a to jak
z hlediska únosnosti, tak z hlediska prostorového uspořádání pod mosty. Proto je
navržena jejich celková přestavba. V souvislosti s tím bude zahloubena a šířkově
upravena vlastní ulice Mikulášská,“ uvádí
mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Stavba je součástí celkového řešení
železniční infrastruktury ve městě. Nejsložitější bude právě rekonstrukce mostů,
oba se rozšíří, stejně tak se zvětší jejich
podjezdné výšky. Například severní most,
který je blíž centru, se z 25 metrů rozšíří

Zdroj: SUDOP Praha

Vizualizace úprav mostu v Mikulášské ulici.
na téměř 40, druhý jižní, jenž leží blíže
k Petrohradu, se rozšíří z 15 na 26 metrů.
Odděleny budou tramvajové koleje od jízd-

ních pruhů pro automobilovou dopravu,
v rámci stavby zaniknou menší drážní objekty, upraven bude přednádražní prostor,

kde se optimalizují počty parkovacích stání
a úpraví se plochy pro pohyb cestujících. Po
dokončení stavby nabídne železniční uzel

Plzeň zrekonstruovaná nástupiště, nový
podchod s napojením na nový autobusový terminál i kompletně vyřešený prostor
přednádraží. V současnosti je dokončena
projektová příprava, která zabrala zhruba
deset let, chystá se vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Vyhlášeno by mělo být
v březnu, pokud bude bez problémů, v červenci začnou přípravné práce.
Stavební práce omezí dopravu v Plzni,
první výluky obyvatele čekají v lednu 2017.
Městská hromadná doprava bude zajištěna po jedné tramvajové koleji. Objízdná
trolejbusová trasa povede od Koterovské
ulice po Železniční ulici a přes most Nad
Nádražím na ulici U Prazdroje a do centra
města. Příměstská autobusová doprava
bude na náměstí Milady Horákové odkloněna přes Doudlevce a ulici U Trati přímo
na Centrální autobusové nádraží. Cestující
směřující do centra budou moci využívat
zastávku Radobyčická poblíž krajského
úřadu.
Na objízdné trasy pro automobilovou
dopravu jsou navrženy především cesty
souběžné s Mikulášskou ulicí, tedy Koterovská, most Milénia, Lobezská a most
Nad Nádražím. Vzhledem k tomu, že Slovany jsou s ostatními městskými obvody
Plzně spojeny čtyřmi mosty, poslouží právě cesty přes ně jako náhradní řešení. (red)
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Pozemní hokejisté patří mezi špičku
Oddíl z Litic potřebuje opravit hřiště, už na to vydělal půl milionu korun

Jakub Koryťák z oddílu pozemního hokeje v Liticích na Mistrovství světa v hale v Lipsku.
Foto: oddíl pozemního hokeje Litice
Mistrovskými tituly v kategoriích mužů,
starších i mladších žáků, vychováním
několika reprezentantů a řadou dalších
úspěchů se mohou pyšnit pozemní hokejisté z Litic. Přestože patří mezi nejúspěšnější oddíly v České republice, málokdo to
o nich ví. „Dorostenci nedávno vybojovali
pro náš oddíl už 27. titul Mistra České republiky. Za ‚nároďák‘ hráli Adam Uhlíř,
Lukáš Benda a Jakub Koryťák,“ popisuje
úspěchy Tomáš Levý z Oddílu pozemního
hokeje Tělovýchovné jednoty Plzeň – Litice.
V Česku je ale podle něho v popředí zájmu
především lední hokej a fotbal. „Ve světě je
to trochu jinak. Pozemní hokej se hraje ve
více než 130 zemích světa. Je to olympijský
sport a má jen v Evropě obrovské množ-

ství fanoušků. Například v Holandsku je
tento sport obrovským fenoménem,“ vysvětluje Tomáš Levý. Oddíl vznikl v roce
1971, ale nejsilnější období zažívá tak
od roku 2000. Má zhruba dvě stě hráčů
včetně ženských týmů. Hrají v hale i venku. Jeho hybnou silou je patnáct dvacet
mužů ve věku pětatřicet až padesát let.
„Jsme spolu rádi a upřímně řečeno sport
děláme hlavně kvůli partě. Jezdíme spolu
na běžky, sjezdovky, na otevřené turnaje
veteránů, děláme zabijačky, zábavy. Už
to trvá přes patnáct let. Prostě lidi nehledí jen na peníze, všechno dělají zadarmo
a baví je to. A to je obrovský motor. Vnímají to tak už i děti a jejich rodiče,“ usmívá
se Tomáš Levý, který se také s ostatními

členy snaží získat finance na rekonstrukci hřiště. „Potřebovali bychom vyměnit
umělý trávník na venkovním hřišti. Chtěli
bychom také alespoň z jedné třetiny dostavět šatny. Celkem je potřeba dvanáct
až čtrnáct milionů korun, ale je to běh na
dlouhou trať. Loni jsme dotace z programu ministerstva školství nedostali, chceme to zkusit zase v letošním roce. Jsme
vděční za každou podporu od obvodu,
města nebo kraje,“ říká Tomáš Levý. Oddíl
se však snaží získat peníze také vlastním
přičiněním. „Nechceme jenom natahovat ruku, ale ukázat, že se snažíme i sami.
Děláme sbírku mezi lidmi, každý si může
koupit metr čtvereční budoucího umělého
trávníku. Už jsme tak získali zhruba půl
milionu korun,“ popisuje Tomáš Levý.
Členové oddílu od nejmenších hráčů
benjamínků také sbírají druhotné suroviny, všechny akce se snaží připravovat
hlavně svépomocí. Podobně získávají
i nové členy. „Děláme různé akce, na kterých ukazujeme, co je to pozemní hokej.
Máme na školách kroužky. Zaměřujeme
se hlavně na děti na prvním stupni základních škol,“ uvádí Tomáš Levý, který
vyučuje tělocvik na 11. základní škole.
Velmi dobře tedy ví, jak na tom jsou děti
s fyzičkou i zájmem o sport. „Většina jich
má třeba problém přeskočit kozu. Není
vůbec jednoduché přesvědčit je, aby se
hýbaly a začaly se sportem, který vyžaduje
minimálně půlroční trénink. Je potřeba
fyzická kondice, mrštnost a dost přemýšlení. Pozemní hokej je ale krásná hra.
Když mu propadnete, tak vám všechno
vrátí ve vypracovaném těle, lepší náladě
a třeba už v té zmíněné skvělé partě. A to
zejména v dnešní době, kdy jeden na druhého nemá čas, není vůbec málo,“ uzavírá
Tomáš Levý.
(an)

Patrik Hrošovský: Základem
je poctivá práce a pokora
Přes nízký věk
patří mezi stálice
plzeňské Viktorie.
Slovenský reprezentant přišel do
Plzně v dorosteneckém věku,
přes hostování
v nejvyšší české
soutěži se postupně prosadil do
základní sestavy úřadujícího mistra.
Nyní si lze tým Viktorie bez tohoto tvořivého záložníka jen stěží představit.
Na startu jarní části Synot ligy se rozpovídal pro Radniční listy.
Přijít v 17 letech do jiné země asi nebylo
jednoduché. Jak vzpomínáte na své začátky v Plzni? Stýskalo se vám?
Ze začátku určitě. Přišel jsem v létě,
kdy je krásné počasí a všichni kamarádi posílali fotky s přáteli od vody. A já
jsem tady byl sám na intru a nikoho
jsem neznal. Ale pak jsem se seznámil
s Michalem Krmenčíkem, postupně
i s dalšími fotbalisty, a to už bylo v pohodě.
Kdo z Plzně vás na Slovensku objevil?
V té době jsem měl manažera, který
se znal s Jaromírem Myslivečkem. Dohodla se schůzka a po týdnu testů pak
trenér dorostu Jiří Kohout řekl, že o mě
stojí. Moje cesta do Viktorie tak byla poměrně rychlá a přímočará.
Už v roce 2011, kdy jste přišel do Plzně,
jste se propracoval do prvního týmu,
ale odehrál jste pouze jednu minutu
v Českém poháru. Pak následovala
hostování v Sokolově, Ústí nad Labem

a Znojmě. Ubíralo vám to víru v úspěšnou kariéru?
Neubíralo. Věděl jsem, že konkurence
je tady obrovská a já jsem neměl žádné
zkušenosti s dospělým fotbalem. To hostování bylo přínosné, potřeboval jsem
hrát. Zároveň jsem věřil, že moje šance
v Plzni ještě přijde.
Poprvé jste se v základní sestavě Viktorie objevil v domácím zápase s Olympique Lyon. Plzeň navíc vyhrála 2:1 a vy
jste asistoval u gólu Daniela Koláře. Bral
jste tento zápas jako obrat v kariéře?
Nevím, zda bych použil slovo obrat.
Dostal jsem šanci, kterou mi dal tehdy
trenér Dušan Uhrin, a pak přicházely
další příležitosti. Důležité bylo, že jsem
tu první šanci využil.
Na tréninku i na hřišti jste se učil od
Pavla Horvátha. Co jste na něm nejvíce
obdivoval? Byl vaším vzorem?
Sledoval jsem ho pozorně, hrál na
mojí pozici, byl to lídr, vůdce kabiny, vytvářel pozitivní atmosféru v týmu. Co se
týká fotbalových kvalit, měl skvělé čtení
hry, výborný první dotyk, přihrávku. Pavel byl a je výjimečným fotbalistou, který se rodí jednou za dlouhou dobu. Pro
mě bylo obrovskou zkušeností, že jsem
si mohl vedle něj zahrát.
Co vám ještě chybí k tomu, abyste mohl
být spokojený se svou výkonností?
Je těžké hodnotit sám sebe, chybí mi
toho hodně. Vždy je co zlepšovat a já určitě nikdy nebudu se sebou stoprocentně spokojený. Někdy mám zápas, kdy
všechno vyjde, někdy se nedaří. Základem je zůstat pokorný, poctivě pracovat.
Věřím, že tento přístup se člověku na hřišti i v životě vrátí.
(red)

Republikové finále házenkářské Sportovní ligy bude hostit Základní škola Bolevecká
Finále Sportovní ligy v házené základních
škol o Pohár ministryně školství bude 6. až
8. dubna hostit Základní škola Bolevecká v Plzni. Účastníky soutěže
se stávají školy, které se zapojí se
svými družstvy do jakéhokoliv
postupového kola Sportovní ligy
v atletice, minifotbalu, basketbalu, florbalu, volejbalu a házené. Je
určena žákům 2. stupně základních škol
nebo odpovídajících ročníků gymnázií
z ČR. Pořádá ji Asociace školních sportov-

ních klubů ČR, Česká unie sportu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Patronem házenkářských soutěží
se stal Jiří Motl, házenkářské křídlo
HK FCC Město Lovosice i české
reprezentace.
Co říkáte dosavadnímu průběhu
házenkářských soutěží ve Sportovní lize?
Průběžně je sleduji. Všichni velcí favorité jsou zatím ve hře.

Prozraďte, jaká vzpomínka se vám vybaví z uplynulého ročníku soutěže?
Jednoznačně Velká Bystřice a skvělé
republikové finále. Bylo na úrovni organizačně, společensky i sportovně. Bylo vidět,
jak děti sport baví, že chtějí hrát a vyhrávat.
Zásluhou domácího týmu mělo správný
náboj a bouřlivou, ale přátelskou atmosféru především chlapecké finále.
Bude podobná atmosféra i v Plzni?
O tom vůbec nepochybuji. Myslím, že
nás zde čeká něco podobného. Právě Plzeň

je vyhlášenou českou házenkářskou baštou
s úžasnou tradicí. Už se těším na dramatické souboje chlapců i dívek.
Jak se připravujete na své „patronské“
aktivity při republikovém finále?
Svou roli neberu jako povinnost, ale naopak jako příjemné zpestření. Stejně jako
dnešní děti jsem také já míval házenkářský
vzor a vím, jak je důležité, když tyto špičkové hráče neuvidí pouze v televizi. Právě při
Sportovní lize se s nimi v jednotlivých odvětvích mohou setkávat, hovořit a besedo-

vat. Poznat z bezprostřední blízkosti idoly
pro ně představuje velkou motivaci.
Na co by se měli hráči a hráčky, kteří jsou
nyní v kategorii starších žáků, zaměřit?
Hlavně na to, aby je házená bavila. Aby
si uvědomili, že když už se tomuto odvětví
věnují, tak by ho měli hrát s chutí. Nebudou-li do něj totiž správně „zakousnutí“,
odrazí se to na výkonech. Jedna nebo dvě
porážky nevadí, ty ke sportu patří, ale ten,
kdo nemá k házené opravdový vztah, se neprosadí.
(red)

cyklistický seriál

Plzeňské greenways jsou v rámci České republiky unikátní
Asi každé malé dítě, které v Plzni žije, umí
vyjmenovat řeky, na jejichž soutoku se Plzeň rozkládá. Právě cesty podél řek či potoků jsou pro cyklisty pro svou nenáročnost
jedny z nejvhodnějších. Plzeň svůj systém
sportovně rekreačních tras v údolích řek,
jak se těmto komunikacím pro nemotorovou dopravu oficiálně říká, buduje již
několik let. Možná dokonce předběhla
dobu - tento projekt jako první v bývalém
východním bloku ocenila Evropská asociace greenways (EGWA) v sekci Mobilita
už před šesti lety.
Většina typicky cyklistických měst, kde je
podíl cyklistické dopravy vyšší než 10 až 15
procent, se rozkládá v rovinách při řekách,
kde se na kole jezdí dobře všem. Mnoho
Zelené stezky nebo také greenways
jsou komunikace vyhrazené jen například pro cyklisty nebo chodce. Tyto
stezky by měly splňovat parametry šířky,
sklonu a povrchu vhodné k bezpečnému a příjemnému používání.

cyklistů kopce odrazují nejen při výletech,
ale hlavně od používání kola pro běžné
cesty po městě. Vytvořit síť co nejméně náročných tras je tak jednou ze základních
podmínek pro nárůst cyklistické dopravy ve
městě. Plzeň nepatří mezi „placatá“ města,
ale může využít své řeky jako základ mosty
a lávkami vzájemně propojeného systému
cest, který umožní cyklistům, ale i pěším,
pohodovou jízdu či chůzi po městě. Ostatně první cyklostezka v Plzni pod papírnou
vznikla právě podél řeky a již nyní je tak
frekventovaná, že by potřebovala rozšířit.
Když v roce 2008 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval projekt Sportovně rekreačních tras v údolích plzeňských
řek, nesetkal se s adekvátní odezvou. Byl
příliš nadčasový. Jen o rok později ho jako
vůbec první projekt z bývalého východního
bloku ocenila v sekci Mobilita Evropská
asociace greenways v belgickém St. Vith.
Od té doby se cesty podél plzeňských řek
postupně proměňují – získávají nový kvalitnější povrch, propojují se novými lávkami a v posledních třech letech byly podél

Na mapě je systém plzeňských greenways.

Mapa: ÚKRMP

řek vyznačeny také nové naučné stezky,
které představují historii i současnost
v proměnách času. I když některé úseky
ještě na své dobudování čekají, na kole jsou
průjezdné. Trasy kolem řek tak plní kromě
své dopravní funkce i tu rekreační. Nutno
podotknout, že systém plzeňských greenways, jak se jim zkráceně říká, zahrnuje
také trasu rekreační oblastí Boleveckých
rybníků a tu podél Vejprnického, Božkovského a Hrádeckého potoka. Pro jeho využívání jsou klíčové hlavně lávky. V posledních letech jich několik přibylo například
v Doubravce U sv. Jiří, Lemova lávka v Hradišti, ve Skvrňanech u železniční zastávky či
ta přes Radbuzu u pivovaru. Jiné, jako třeba
lávka u střelnice v Lobzích nebo u mostu
Milénia, změnily svoji podobu. Letos v létě
by měla přibýt do systému další lávka přes
Mži u zoo. 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 								

Stovky lidí si nenechaly 6. února ujít masopustní veselí v západočeské metropoli. Od Branky ve Smetanových sadech se masky vydaly
přes náměstí Republiky k radnici, kde převzaly symbolický klíč od města. Z náměstí průvod pokračoval kolem hotelu Continental až
k řece Radbuze. Na mostě U Jána zapálily masky strašáka Bakchuse, symbol zimy a všech loňských nešvarů, a hořící figuru shodily
do řeky. Čelo průvodu se symbolicky pomodlilo, aby i letos zůstala Plzeň kulturním městem a aby se dařilo plzeňským fotbalistům.
Maškary došly až na nádvoří Plzeňského Prazdroje, kde v restauraci Na Spilce uspořádaly dětský maškarní bál. Večer se tu konala
masopustní tancovačka. Masopust pro Plzeňany připravil lidový soubor Mladina již podvanácté.
Foto: Eva Kriegerová
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Výstava nazvaná TRIK je k vidění a vyzkoušení v plzeňském prostoru DEPO2015 do
24. dubna. První letošní výstavní projekt prostoru, který navazuje na Evropské hlavní
město kultury 2015, je věnovaný převážně dětem a zaměřuje se na digitální technologie
a interaktivní instalace. Víkendy jsou obohacené o filmová promítání, dílny a workshopy
pro děti.
Foto: Petr Eret

Plzeň nechala opravit mimořádně cennou ložnici od architekta Adolfa Loose v domě v ulici Plachého 6. Objekt původně patřil plzeňské
židovské rodině Hirschových, u nichž architekt získal svou první plzeňskou zakázku. Při opravách nábytku kladli experti velký důraz
na autenticitu a zachování jednotlivých prvků. U historické tapety strhané v minulosti z vestavěných skříní museli ale použít tapetu
novou, barvou a typem vláken obdobnou, dodavatel ji přivezl až z Tichomoří.
Foto: Martin Pecuch

Chov drápkatých opic začal v plzeňské zoo v roce 2000 a zahrnuje nyní tři druhy kosmanů
(bělovousý, zakrslý a stříbřitý) a pět druhů tamarínů (pinčí, žlutoruký, vousatý, bělohubý
a sedlový), které se pravidelně rozmnožují. „Chov je velmi úspěšný a některé druhy se rozmnožují i dvakrát do roka. Jedná se o jedny z nejpopulárnějších obyvatel zoo,“ říká mluvčí
zoologické zahrady Martin Vobruba. Koncem loňského roku se narodila dvě mláďata kosmana stříbřitého, jedno kosmana bělovousého, v lednu přibyla dvě mláďata kosmana zakrslého a mládě tamarína sedlového.
Foto: Jaroslav Vogeltanz

Výstava Předtím, teď, potom se koná v Galerii města Plzně do 3. dubna. Představuje čas jako abstraktní fyzikální jednotku,
ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Zkoumá a demonstruje vztah
člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom.
Foto: Galerie města Plzně

Festival pouličního jídla DEPO Street Food Market provoněl kreativní zónu DEPO2015
v Presslově ulici v Plzni. Představilo se na něm přes 30 bister, stánků a food trucků
s rychlým občerstvením. Milovníci dobrot si pochutnávali například na domácích paštikách, francouzských sýrech, uzeninách, chorvatských rybách či pochoutkách z Latinské
Ameriky.
Foto: Petr Eret

Do úklidu a obnovy téměř zaniklé cesty, která historicky spojovala Litice a Robčice, se
zapojily v únoru desítky místních. Lidé naplnili různými odpadky několik pytlů a další
nepořádek odvezli kolečky na hromadu poblíž cesty, aby je mohla obec nechat uklidit.
				
Foto: František Hudeček
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Festival světla rozzáří sídliště Lochotín

Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na světelné objekty, mapping a digitální ohňostroj
Plzeň se v pátek a sobotu 18. až 19. března
opět zařadí mezi evropské metropole, které v zimních měsících lákají návštěvníky
na ojedinělý zážitek v ulicích. Pod názvem
„BLIK BLIK - Festival světla a umění ve
veřejném prostoru“ naváže na velký divácký úspěch z roku 2015, kdy instalace
kolem Radbuzy vidělo na 40 tisíc diváků.
Letos návštěvníky čekají zážitky s městem a světlem na trase od Lochotínského
amfiteátru mezi vily i paneláky sídliště
Lochotín, kde bude cesta končit u obchodního centra Atom.
Desítka umělců z Česka, Slovenska,
Francie, Německa a Japonska rozsvítí Plzeň k magickým zážitkům. Na fasádu bude
promítat také Dům digitálních dovedností
v Dominikánské ulici. Kromě světelných
objektů, nasvícených soch a plastik se lidé
mohou těšit na mapping promítaný na
budovu lékařské fakulty v podání Francouzů AV Exciters. Pro velkou obrazovku
Lochotínského amfiteátru je připraven
digitální ohňostroj z dílny bratislavského

Světelná instalace „Za mier“ bude k vidění v parku U Bazénu.
Foto: archiv Plzeň 2015
festivalu Biela noc ovládaný díky mobilní
aplikaci samotnými diváky. Další atrakce

budou vyhánět tmu u obchodních center
Družba či Atom, v Lochotínském parku

a u Sokolovny Bolevec. Tam se v pátek od
20 hodin odehraje festivalová party s DJ
Gadjo.cz.
Na několika dalších místech mimo hlavní trasu chystají místní centra a spolky
pro menší množství diváků malá překvapení. Objeví tak kouzlo zšeřelé Zapomenuté zahrady spolu se sdružením Envic,
bublající prameny pod lochotínskou nemocnicí se spolkem Pěstuj prostor či hru
se světlem v klubovně Plzeňského fotoklubu. Tyto doprovodné akce vyžadují
trochu objevitelského a dobrodružného
ducha, neuděláte chybu, když si vezmete
na cestu baterku nebo lucerničku.
Všechny instalace budou k vidění zdarma po oba dny od 18 do 23 hodin. Informační stánky budou umístěny u amfiteátru, lékařské fakulty a Atomu. Stánky
s občerstvením jsou připraveny průběžně
po trase.
Vstupenky na party v Sokolovně Bolevec je možné zakoupit v předprodeji
Plzeňské vstupenky či na místě.
(mr)

ROZHOVOR

Jiří Sulženko: Dobrodruzi ukáží osudy vystěhovalců
Přestože projekt Plzeň - Evropské hlavní
město kultury
2015 skončil,
programový ředitel společnosti Plzeň 2015
Jiří Sulženko
(na snímku)
připravuje společně se svým
týmem řadu
atraktivních akcí na letošní a už také na příští rok. „Jsme rádi, že můžeme pokračovat a že nás město podpořilo. Je nás v týmu
sice třikrát méně, ale jedeme dál a s velkým
nadšením,“ říká Jiří Sulženko.

Divadlo Alfa vybírá
hry na Skupovu Plzeň
Loutkovou operu Kouzelná flétna z Německa, představení Siberia a další špičkové hry by mohli vidět návštěvníci letošní Skupovy Plzně. Loutkáři z Divadla Alfa
vybírají ze zhruba 40 nabídek významých
souborů z České republiky i zahraničí.
„Objíždíme divadla. Chceme většinu inscenací vidět, abychom vybrali to nejlepší,“ říká ředitel divadla Jakub Hora. Do
konce března bude rozhodnuto o zhruba
dvaceti představeních, v dubnu už budou
na plakátech.
(an)

Přetrvává zájem návštěvníků a obyvatel
Plzně o projekty?
Mám radost, že lidé na akce pořád
chodí, jako když jsme byli hlavním městem kultury. Třeba na rozsvěcení objektů
Čestmíra Sušky jich přišlo do DEPO2015
stejně, jako když se areál loni otevíral.
Elektroswingový večer je už beznadějně
vyprodaný. Zkušenosti z měst, které titul
získaly před Plzní, naznačují, že v roce bezprostředně následujícím po Evropském
hlavním městě kultury zájem turistů mírně
opadá, ale v dalších letech opět stoupá.
Jaké projekty mají návštěvníky přilákat letos?
Je jich hodně. Festival světla, program
v DEPO2015, jako je výstava TRIK nebo
od září výstava věnovaná plastu. V květnu

chu navazuje na loňskou expozici obrazů
maorských náčelníků slavného, ale v Plzni
do loňska téměř neznámého rodáka, malíře Gottfrieda Lindauera. Vypráví o osudech obyvatel Stodu, kteří se ještě před
Lindauerem vypravili na Nový Zéland, aby
tam začali nový život. Muselo to pro ně být
neskutečně těžké. Třeba jen nasednout do
vlaku, který viděli prvně v životě. Pak cesta
lodí a místo slíbené půdy hustý prales. Ale
se vším se porvali, založili vesnici Puhoy,
která je tam s jejich potomky dodnes.
Na základě čeho výstava vznikla?
Je vedlejším produktem k filmu, který ale
zatím není natočený. Scénář k němu napsal
Jan Novák. Výstava řeší v současnosti vysoce aktuální téma opuštění domova a hledání nového. 		
(an)

a říjnu se koná DEPO Street Food Market.
A tradiční akce jako Evropský den sousedů,
Západočeské baroko, Skryté město, Klub
strážných andělů, kreativní inkubátor nebo
dílny. Na výstavě věnované plastu zájemci
uvidí, jak s odpadem pracují světoví designéři a co z něj dokaží vytvořit. Budou si to
moci na místě vyzkoušet, přinesou odpad
a odnesou si nějakou užitečnou věc.
Užitečnou věc z odpadu?
Ano. Bude tam třeba k vidění židle, která
vznikla z plastového odpadu přímo na rybářské lodi. Tvůrci chtějí lidem ukázat, že
to, co nás obklopuje, lze smysluplně a chytře využít.
A nač se těšíte vy osobně?
Mimo jiné na výstavu s úžasným příběhem nazvanou Dobrodruzi, která tak tro-

s pr á v n ý t i p s a l fou
Ve třetí premiéře letošní sezony vsadilo
Divadlo Alfa na vlastní adaptaci půvabné
knížky Pohoršovna. Odehrává se v jisté
zemi, nápadně podobné Česku, kde žijí
vedle sebe Lidé a Škůdci. Kromě napětí nabízí notnou porci chytrého humoru a brilantní hry s češtinou, ale i vážněji laděné,
„skutečné“ životní příběhy současných lidí
i „věčných“ nadpřirozených bytostí, jejichž
osudy se nakonec protnou právě ve zdech
Pohoršovny, a jimž nechybí až filozofický
rozměr. Česká premiéra stejnojmenné hry
(na snímku) v režii Petra Borovského se

uskutečnila 26. února. A k tomu se vztahuje i dnešní soutěžní otázka.
Jak se jmenuje autorka knihy Pohoršovna?
1) Daniela Fischerová
2) Joanne Rowlingová
3) Helena Zmatlíková
Správná odpověď z minulého čísla zní, že
Jiří Barta je tvůrcem světově proslulého
animovaného filmu Zaniklý svět rukavic.
Výhercem se stal František Vaigl a získává
dvě vstupenky do Divadla Alfa. Stejnou
cenu obdrží i ten, kdo správně odpoví na

novou otázku a bude vylosován. Odpověď
je možné poslat se jménem a uvedením
bydliště pod heslem Správný tip s Alfou do
6. dubna na adresu redakce nebo e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

Možná přijde
i Tonda Blaník
Fanoušci oblíbeného internetového seriálu Kancelář Blaník si 23. března nesmí nechat ujít promítání premiérového
dílu politické satiry a následnou debatu
se scénáristou Robertem Geislerem
a dalšími hosty v DEPO2015. Série společenských večerů se bude konat od
konce února do začátku dubna v pěti
městech České republiky. Cílem akcí
koncipovaných jako takzvané late night show je představit zákulisí lobbingu a největší regionální kauzy v Česku, ale také na příkladech dobré praxe
ukázat, že problémům, se kterými se
česká demokracie potýká, lze aktivně
čelit. Večery pořádá Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci s Plzeň 2015.
(mr)

Městský archiv
zve na přednášky
Archiv města Plzně připravil další cyklus přednášek pro veřejnost, které se
konají od 16:30 hodin v suterénu historické radnice. Vstup je volný. 29. března přednáší Miroslav Hus ze Západočeského muzea v Plzni k 333 letům
pěšího pluku číslo 35. Další přednáška
bude 12. dubna na téma Komunistická
strana na Plzeňsku v letech 1945 až
48. Pohovoří o tom Jakub Šlouf z Ústavu pro studium totalitních režimů a Státního oblastního archivu Praha. (red)

Snímky Josefa Adlta
zaplní Smetanovy sady
Fotografie sportovců jako například
hokejisty Martina Straky či desetibojaře
Romana Šebrleho budou od 4. dubna
do 1. května k vidění ve Smetanových
sadech před budovou Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Vytvořil
je plzeňský rodák Josef Adlt, který fotí
například fitness kulturistiku, hokejisty a zpěváky. Na snímcích budou také
sportovci, jejichž kariéra je teprve na začátku jako třeba Ondřej Ruml. Součástí
výstavních panelů budou i snímky držitelů ceny Thálie za balet Ivony Jeličové
a Richarda Ševčíka. Josef Adlt začal
jako žák s fotbalem na Škodovce. Pak se
věnoval kulturistice a reprezentoval v ní
na Mistrovství světa v Šanghaji v roce
1994. Fotografem se stal takřka přes
noc, když se v roce 1993 jedny z jeho
prvních fotografií ocitly na stránkách
časopisů Muscle&Fitness, Svět kulturistiky a Sport Revue. O rok později se
jeho snímky začaly objevovat i na titulních stranách časopisů a knih.
(red)

ROZHOVOR

Eva Veruňková Košařová: Festival Finále zahajuje zcela novou éru
Tradičním oceněním filmového festivalu
Finále Plzeň je ledňáček. Ten opět do města přinese opravdové filmové jaro a letos
s řadou novinek. S jiným vedením festivalu přichází i mladý a moderní pohled na
tento tradiční filmový svátek. Originální
program koresponduje s uznávanými
světovými festivaly a jako jediná podobná platforma v České republice sleduje
Finále Plzeň kromě kinematografie i televizní a internetovou produkci. Letošní
29. ročník Finále Plzeň je i nadále soutěžní
přehlídkou českých a slovenských celovečerních hraných a animovaných filmů,
dokumentů a televizních projektů. Na
novinky nadcházejícího ročníku jsme se
zeptali jeho ředitelky Evy Veruňkové Ko-

šařové (na snímku) ze společnosti Film
Servis Plzeň.
Jaké změny tedy mohou milovníci filmu očekávat?
Změny odstartovaly už na konci loňského roku, kdy festival změnil logo, které
v současné době vytváří paralelu mezi symbolem festivalu, ledňáčkem a katedrálou
sv. Bartoloměje v Plzni. Další podstatnou
změnou je, že poprvé se bude festival konat
i celý víkend, což jistě potěší mimoplzeňské
návštěvníky, a využije i dalších prostor kromě tradiční Měšťanské besedy. Půjde zejména o prostor DEPO2015, kde se uskuteční řada koncertů, party, sejdou se zde
známí čeští youtubeři a blogeři a vznikne

tady i kinosál. Exkluzivní archivní program
bude mít zase projekce v místě, kde se ještě nikdy předtím filmy nepromítaly, to ale
v tuto chvíli ještě neprozradím. Zajímavou
novinkou je i snížení jednotlivého vstupného na 80 korun.

Na co byste milovníky filmu pozvala?
Kromě soutěžní kategorie bych ráda
upozornila na sekci nazvanou Krása na
export, která představí čtyři české herečky v zahraničních filmech významných
tvůrců, zajímavou nabídku má i sekce
České stopy v mezinárodních koprodukcích či ZOOM, který je letos zaměřen
na podobné zahraniční filmové festivaly
a představí jejich vítěze. Milovníky nejen
filmu bych pak určitě pozvala na předpremiéru snímku Divadla Sklep Böhmen
und Mähren: Právě dnes, kterou samozřejmě přijedou uvést samotní tvůrci.
Velkou změnou prošel doprovodný program, který zahrnuje mimo jiné koncerty,
autorská čtení nebo novou festivalovou talk-

show Kamila Fily. V mimosoutěžních sekcích uvedeme to nejzajímavější, co se v roce
2015 u nás natočilo, připravena je řada premiér a filmových debutů, ale i zajímavosti ze
zahraniční filmové produkce či z produkce
HBO nebo internetového Streamu.
Znáte už nějaké zajímavé osobnosti,
které se do Plzně chystají?
Tradičně se na nás přijedou podívat lidé,
kteří mají festival rádi. Jsou jimi například
Marek Taclík, Jan Hřebejk, Jana Plodková,
Hana Vagnerová, Václav Neužil, Emília
Vášáryová a mnoho dalších. Největší hvězdou letošního ročníku bude ale Mike Reiss,
tvůrce mimo jiné Simpsonů nebo Doby
ledové, který bude předsedat jedné z mezinárodních porot.
(red)

kulturní dění 
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V Johanu se zrodily divadelní hvězdy
Centrum pro kulturní a sociální projekty v letošním roce oslaví už osmnácté narozeniny
Současný první režisér Národního divadla v Praze Štěpán Pácl nebo jeho
kolegyně režisérka a producentka řady
nezávislých projektů Petra Tejnorová, ale
i řada dalších známých a slavných osobností uvedla poprvé v Plzni své projekty
v kulturním a sociálním centru Johan.
Od samého počátku „Johani“ dávají prostor začínajícím umělcům a jejich tvorbě.
Centrum soustavně podporuje i profesionální alternativní scénu. „Naše projekty
jsou pro široké spektrum lidí. Od mladých umělců, studentů, dětí a jejich učitelů nebo vychovatelů. Jsou tvořivé a snažíme se je do nich aktivně zapojovat tak,
aby se například nebáli povídat si s autory
nebo herci, vyslovovali své názory a komunikovali. Děláme nejen festivaly, výstavy, autorská čtení, ale také vzdělávací
činnost,“ říká umělecký ředitel centra
Roman Černík.
Centrum, které v letošním září oslaví
osmnácté narozeniny, má základnu už
šestnáct let v bývalé nádražní budově
na Jižním Předměstí. „Začínali jsme
v oprýskané, téměř vybydlené budově
a říkali nám ušmudlaná alternativa. Byli
jsme vlastně první a dlouho jediní, kdo
se v Plzni alternativním performativním
uměním zabýval. Dneska je ale všechno
jinak. Je nám už hodně podobných, třeba DEPO2015, Papírna nebo Zastávka,
a i naše prostory neuvěřitelně prokoukly,“ pochvaluje si Roman Černík nově
zrekonstruovaný nádražní objekt pojmenovaný Moving Station. Od loňského roku tak centrum získalo důstojné

David Prachař v hlavní roli tragikomického podobenství o souboji se smutkem, nudou
a leností, které se vkrádají do života po uplynutí jeho první poloviny. Hra se jmenuje Peklo
a v Plzni ji uvedl Johan.
Foto: Vít Štaif
prostory pro představení, autorská čtení, výtvarné projekty, tvůrčí dílny a další
činnosti. Součástí jsou ale také šatny,
kanceláře, výstavní prostory, kavárna
i místa pro dlouhodobý pobyt tvořících
umělců, kteří při přípravách představe-

ní často nocují na jevišti. Romana Černíka těší, že se v Moving Station každý
den něco děje a že do něj nachází cestu
stále více lidí. A stává se z něj příjemné
místo pro trávení volného času i načerpání nových zážitků a vědomostí. „Kdysi

tady byli pouze mladí alternativní umělci, kteří přitahovali specifické publikum.
Dnes k nám nacházejí čím dále častěji
cestu také lidé středního věku a rodiče
s dětmi,“ zdůrazňuje mluvčí centra Petra Štěpánová. Dodává, že se naučili chodit například na poezii nebo na taneční
představení, která jsou stále oblíbenější.
Právě milovníci tanečního umění ocení
akci nazvanou Move in Station, česky
Hýbej se na nádraží, která se uskuteční
v polovině dubna. V květnu se pak mohou těšit na Evropský putovní taneční
festival, se kterým dorazí Tanec Praha.
„Pravidelně bývá vyprodáno,“ pochvaluje si programový ředitel. Přijíždějí
i umělci, kteří se proslavili v zahraničí.
Třeba Miřenka Čechová, která je rodačka z Aše a to, co se naučila v Česku, zúročila v New Yorku. K Johanům na „nádraží“ se ale vrací velmi ráda. Centrum
se podle Romana Černíka může rozvíjet
hlavně díky čtyřletému grantovému dotačnímu programu, který má Plzeň jako
jedno z mála měst v České republice.
„Dává nám základní stabilitu,“ říká programový ředitel. Podporu mají také od
Plzeňského kraje a ministerstva kultury.
Snaží se získat finance i z dalších grantových programů. Vydělávají si však na
provoz i vlastní činností. Nejnověji například přichystali nabídku výukových
programů K3, komunikace, kooperace
a kreativita pro děti ze základních škol.
Organizují také pracovní snídaně, spolupracují se středními školami a dělají
řadu dalších aktivit.
(an)

Festival Jeden svět se bude zabývat hledáním domova a uprchlictvím
Úroveň veřejné debaty o uprchlících motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět,
který se v Plzni uskuteční od 1. do 7. dubna. Promítat se bude v Divadle Dialog,
Knihovně města Plzně a klubu Anděl.
Festival zaměřil pozornost nejen na
lidi přicházející do Evropy, ale především

na nás samotné, kteří máme svůj domov,
a tím svoji jistotu. „Probíhající události
nás nutí zamyslet se, co pro nás znamená
domov a o jakou jeho část jsme ochotni se
podělit a jakou si naopak hodláme uhájit
sami pro sebe,“ uvádí Aleš Kavalír, ředitel regionální pobočky společnosti Člověk
v tísni, pořadatel festivalu. Ale tematické

zaměření je jako každý rok velmi rozmanité. „Divákům nabídneme snímky sledující
různé podoby soužití cyklistů a motoristů
v několika městech světa, utrpení zvířat
v kožešinových farmách, recyklaci textilních materiálů, emancipaci jeptišek v katolické církvi či životní nesnáze lidí s autismem. V programu je i dokument o téměř

neuvěřitelném využití umělé inteligence
v péči o seniory. Podíváme se třeba i do Maďarska a zamyslíme se nad tím, jakou podobu může mít vláda pevné ruky uprostřed
Evropy,“ vyjmenovává příklady témat jednotlivých snímků Aleš Kavalír. Více informací zájemci naleznou na webové adrese
jedensvet.cz/plzen.
(red)

Biskupství připravilo
permanentky na věž
Za zvýhodněnou cenu a opakovaně
je možné stoupat na nejvyšší kostelní věž v České republice v chrámu
svatého Bartoloměje. Plzeňské biskupství totiž pro velký zájem připravilo
celoroční permanentku za 250 korun
pro dospělé, 120 pro děti a pro studenty za 170 korun. Loni se na věž
podívalo 50 724 návštěvníků, nejoblíbenějším měsícem byl květen, kdy
tam vystoupalo 10 642 lidí. Věž je
otevřena celoročně od pondělí do neděle od 10 do 18 hodin.
(red)

Brožura připomíná
Slavnosti svobody
Vzpomínková brožura Slavnosti svobody Plzeň 2015 je v prodeji v turistickém
informačním centru. Mapuje atmosféru
oslav 70. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Je v ní mnoho fotografií, portrétů veteránů i DVD se dvěma
filmy. Česko-anglickou verzi je možné
zakoupit za 139 korun.
(red)

Nominovat na uměleckou
cenu lze do konce března
Ještě do 31. března je možné podávat
nominace na Uměleckou cenu města
Plzně. Uděluje se za významnou uměleckou činnost, dílo nebo kulturní počin,
které obohatily kulturní dění a rozvoj
krajské metropole a přispívají k posílení
dobrého jména Plzně. Cena může být
udělena jednotlivci (též in memoriam)
či kolektivu, fyzické i právnické osobě,
zejména v oblasti hudby, tance, výtvarného, dramatického a audiovizuálního
umění, literární činnosti a designu. Nominace lze podat osobně nebo poštou na
adresu: Odbor kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň. Podrobné informace jsou na www.plzen.eu. (red)

ROZHOVOR

Kanadská profesorka Nancy Hermiston: Nové divadlo je zcela mimořádné
Ve stoje tleskali mladým talentům Operního studia při vancouverské Univerzitě
Britské Kolumbie návštěvníci Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Na tuto scénu
je přivedla ve spolupráci s šéfdirigentem
plzeňského operního orchestru Norbertem Baxou jejich profesorka a předsedkyně operního studia Nancy Hermiston, nositelka Řádu Kanady. Zazpíval
i její žák, který vystupuje v Metropolitní
opeře v New Yorku, tenorista Philippe
Castagner. Na operním gala zazněly árie
z děl nejznámějších skladatelů. Nancy
Hermiston, která během své pěvecké kariéry účinkovala na prestižních scénách
v USA, Kanadě a Evropě, kulturní možnosti v Plzni nadchly.
Co vás podnítilo, abyste se studenty
přijela v rámci velkého mezinárodního
turné do Plzně?
Se studenty operního studia přijíždím do
Čech již po třiadvacáté a Plzeň vnímám jako
důležité kulturní centrum České republiky.
V souvislosti s loňským titulem Evropské
hlavní město kultury je pro nás významným
městem v celoevropském kontextu. Po našich koncertech v Plzni a Karlových Varech
budeme mít také dva koncerty v opeře v Norimberku, což je nedaleko.
Spolupracujete už dlouho s šéfdirigentem plzeňského operního orchestru
Norbertem Baxou. Při jaké příležitosti
jste se seznámili?
Spolupracuji s ním už od roku 1999.
Poprvé jsme se potkali v divadle v Ústí

Profesorka Nancy Hermiston s hudebníkem Martinem Markem z plzeňského Divadla
Josefa Kajetána Tyla. 			
Foto: Pavel Křivánek, DJKT
nad Labem, kde tehdy začínal jako velmi
mladý šéf opery. Od té doby se pravidelně
setkáváme při práci na společných operních produkcích v Čechách a také v Kanadě.
Můžete být konkrétnější?
Kromě množství operních inscenací, ve kterých vystoupili pěvci operního
studia Univerzity Britské Kolumbie,
jsme vytvářeli koprodukce ve spolupráci
s ústeckou operou. Bylo to krásné období a pro naše studenty velmi podnětné.
Šéfdirigent Norbert Baxa nastudoval ve
Vancouveru množství oper, Smetanovu Prodanou nevěstu dokonce dvakrát.
Z českých oper to byla také Dvořákova
Rusalka. Vždy jsem inklinovala k českému opernímu repertoáru a naši studenti
zpívají pochopitelně v češtině.

Domluvili jste se na další spolupráci
v Plzni?
Od prvního dne jsem opravdu ohromena možnostmi v Plzni. Mít dokonce
dvě divadla představuje obrovské zázemí, které my v severní Americe neznáme.
Je tu výborný orchestr a lidé, se kterými
jsem se měla příležitost setkat, nám byli
velmi nápomocní. Zkoušky probíhaly ve
skvělé atmosféře a naši pěvci měli pocit velké podpory. To víte, že za těchto
okolností jednám s ředitelem Martinem
Otavou o všech možných formách spolupráce.
Vystupovala jste na pódiích významných operních scén. Můžete srovnat
české publikum se světovým?
Ze zkušenosti vím, že české publikum
je velmi vřelé, ale zároveň náročné. Měla

jsem velikou radost z reakce na náš koncert. Množství aplausu po každém čísle
a pak ten ohromný závěrečný potlesk ve
stoje, byla jsem opravdu dojata. Připomnělo mi to můj debut v newyorské Carnegie Hall s kolegyní Marilyn Horne.
Často se říká, že zájem o operu je opět
na vzestupu. Vnímáte to také tak?
A proč si myslíte, že tomu tak je?
Záleží na konkrétním místě. Kromě
naší domovské scény tvoříme projekty
v Evropě a v Číně, kde vzniká mnoho
institucí v souvislosti se stoupajícím
zájmem o operu. Možná to souvisí s potřebou lidí nesledovat kulturu pasivně
doma u televizních obrazovek, případně
počítačů, ale chtějí si vyjít do divadla,
nechat se unášet emocemi na jevišti
a pak zhodnotit představení s přáteli,
nebo jenom potkat své známé. V tomto
směru má opera jako klasický žánr pořád co nabídnout.
Která česká opera vás nejvíce oslovuje?
Mohla bych říct hned několik titulů, ale
pro mě je to Janáčkova Liška Bystrouška.
Naši studenti ji opakovaně nastudovali
ve Vancouveru i v České republice. Jako
sólistka Norimberské opery jsem měla to
štěstí, že jsem mohla ztvárnit přímo roli
Lišky Bystroušky.
Jak se vám líbí Nové divadlo?
Je zcela mimořádné, že máte dvě úplně
odlišná divadla. Zkoušeli jsme v Novém
divadle a zkušebny jsou prostě fantastické. Byla jsem také na jevišti, kde jsem viděla technické možnosti tohoto divadla.

Stačila jste si prohlédnout město?
Ano. Byli jsme v katedrále svatého Bartoloměje, v synagoze a v historickém podzemí. Nevynechali jsme prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva, které považuji za
nejlepší na světě. Nádherná architektura,
příjemní lidé, byl to pro nás krásný program.
Co vás v Plzni nejvíc zaujalo?
Jednoznačně budova Velkého divadla,
tohle v Kanadě nemáme. Zároveň je cítit
velký zájem umělců a obyvatel Plzně o jejich divadlo.
Nedávno mi jeden hudební pedagog
řekl, že čeští studenti hudby často nemají takovou průbojnost jako ti zahraniční. Byli mezi vašimi studenty i Češi?
Jaké s nimi máte zkušenosti?
Vše záleží pouze na talentu a pracovitosti. Měla jsem několik studentů ve svém
programu, naposledy Adélu Velovou,
která u nás zpívala roli Cizí kněžny v Dvořákově Rusalce. Mít českého studenta
v produkci české opery byla pro nás výhoda, zejména s ohledem na český jazyk,
který je pro nás opravdu těžký.
Dáváte některé ze svých životních rolí
v současnosti přednost?
Milovala jsem zpívání, ale zpívat nemůžete věčně. Ráda pracuji s mladými lidmi a pomáhám jim na jejich cestě k profesionální
dráze. K tomu je potřebuji vést jako kantorka zpěvu a taky jako režisérka. Všechny
své role jsem měla ráda a nemohu žádnou
preferovat. Jsem šťastná, pokud vidím, jak
moji studenti mohou naplňovat své profesní
tužby tak, jak jsem to mohla dělat i já. (an)
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HÁDEJTE S TECHMANIÍ
Parní stroj MARX, který je možné vidět v Techmanii, plzeňská Škodovka
vyrobila v roce 1909. To je správná
odpověď z minulého čísla. Vylosován
byl Michal Beneš a vyhrává dvě vstupenky a další ceny.
Dnešní otázka je zaměřena na unikátní trolejbus 3Tr3, který patří také
mezi exponáty tohoto známého interaktivního centra. Než se ale dostal
v roce 2012 do expoziční haly, prošel
náročnou rekonstrukcí a nakonec
pro něj lidé vybírali jméno.
Víte, jak se jmenuje?
a) Terka
b) Terinka
c) Terina
Odpovědi mohou zájemci posílat do 6. dubna na adresu redakce. K dispozici mají také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Připište heslo Hádejte s Techmanií,
své jméno a bydliště.
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

Do Plzně se vrací muzikál Zvonokosy
Martin Vokoun: Adaptace Petra Marka a Jindřicha Brabce je hitovka
Brilantní satira na maloměšťácké mravy
a pokrytectví se do Plzně vrátila po 29 letech. Velké divadlo ji uvedlo 5. března.
Tentokrát v režii Martina Vokouna, který
působil jako činoherní režisér v divadle
v letech 2008 až 2014. Zvonokosy jsou
pro něj dvojitým debutem, první režií muzikálu a první inscenací ve Velkém divadle. S velkým muzikálem se ale nesetkává
poprvé. „Známý muzikálový režisér Petr
Novotný mě oslovil, zda bych mu nedělal
asistenta k Fantomovi opery v Praze. Je
pro mě velkou kapacitou. Muzikály jako
Jesus Christ Superstar, Bídníci, Evita, to
všechno tady dělal poprvé on. Bylo co se
od něj učit,“ říká Martin Vokoun.
Jak vzpomínáte na svou plzeňskou
éru?
Velmi rád, protože jsem měl možnost
hned po škole dělat „velké“ divadlo, respektive potkat se s jeho provozem, a zároveň jsem měl výbornou nabídku na tituly.
Každý byl zajímavý, všechny mě bavily.
Moc hezká příležitost potkat se s tak zajímavými věcmi hned po škole.

V roli Eulálie Čubíkové se představí Stanislava Topinková Fořtová. Foto: DJKT
Zvonokosy jsou pro vás dvojitým debutem?
Ano, pomineme-li asistenci panu Burianovi při Cyranovi z Bergeracu, která předcházela mému angažmá.
Vůbec jste nezaváhal, když vám Roman
Meluzín tuto režii nabídl?
Naopak, měl jsem velkou radost. Vždycky jsem měl přání se trošičku odpoutat od
činohry, vyzkoušet si jiný žánr, který mě
baví, a vlastně to byla taková nesplněná
meta za můj pobyt v Plzni, že jsem se teď
dostal do Velkého divadla.

Čím román z roku 1934 rezonuje
s dneškem? Co je pro vás důležité?
Je potřeba říct, že to je žánr komedie, místy až parodie, satiry. Hledat v tom vážnější
témata je těžší, a priori je to o zábavě. Ale
jsou tam. Například jak se všichni sledují. Je
to o povrchnosti, o maskách a jejich odhalování. Doufám, že toto si divák odnese.
Vybrali jste z mnoha možností adaptaci
Zvonokos autorské dvojice Petra Marka
a Jindřicha Brabce. Máte ji za kvalitní?
Ano, byla napsána pro karlínské divadlo,
traduje se, že přímo pro Laďku Kozderkovou v roli Edity Čuprové. Myslím si, že byla
prověřena mnoha lety i mnoha inscenacemi
po všech českých jevištích. Je kvalitní, ať už
způsobem zkrácení románu a vypíchnutím
důležitých motivů, tak samozřejmě hudebně. Mně se hrozně líbí, že hudba je tak dobře
napsaná, že to je v pravém slova smyslu takový hitmuzikál. Doufám, že diváci budou
odcházet z divadla a broukat si písničky.
Takže i diváky, kteří se hrnou na muzikály do Prahy, čeká rovnocenný zážitek?
Z mého pohledu bude divácký zážitek
poctivější, komplexnější.
(red)

zejména s krmením a potom nám náš parádní vzhled pěkně zkazí.
Ještě prozradím, že na začátku abecedy byste moje jméno nenašli. Můj druhový název má cosi společného s husary
a označuje něco, co si člověk musí podle
jednoho pořekadla vysloužit. Už víte,
jak se jmenuji?
Odpovědi je možné posílat do 6. dubna na adresu redakce. K dispozici
soutěžící mají také e-mailovou adresu
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte jako vždy připsat heslo Hrajeme
si se zoo.
(red)

slovem nazýváte celý můj řád. Také
tvar mého těla je velmi charakteristický. Můj konkrétní druh žije v Plzni již
dvacet let.
Určitě jste si mě všimli, bydlím blízko
občerstvení. A tam se naše malá skupina
zasloužila už o téměř šest set potomků.
Díky tomu se o nás hodně psalo. Můj
druh patří mezi největší v našem řádu a je
také dlouhověký.
Naše příbuzné se někdy pokoušejí děti
chovat i doma. Někteří z nich potřebují
zimní spánek. Při péči o naše mláďata se
nezkušený chovatel může dopustit chyb,

Z historie Plzně - 3. část: První zmínka o Staré Plzni je u Dětmara
Archeologické výzkumy hovoří o sídelní
kontinuitě na území Staré Plzně (dnešního Starého Plzence) již od přelomu
8. a 9. století. První historicky doložená
zmínka se nachází v kronice merseburského biskupa Dětmara, který popisuje porážku vojska císaře Oty II. knížetem Boleslavem II. v plzeňském podhradí roku 976.
Dalším pramenem zmiňujícím Plzeň
je zakládací listina břevnovského kláštera. Plzeň je zde představena jako správní
centrum provincie, sídlo trhu i soudu.
Důležitost Staré Plzně dokládá také fakt,
že je zde krátkodobě kolem roku 1010 doložena činnost mincovny. Na ni navázala
ve 13. století ražba denárů a napodobenin
řezenských feniků, kterou ukončila mincovní reforma Václava II. z roku 1300.
Dominantou Staré Plzně byl opevněný
hrad na Hůrce s knížecím palácem a trojicí
kostelů sv. Vavřince, sv. Petra a sv. Kříže.
Zaujímal úzkou protáhlou ostrožnu, která se členila na akropoli a západní předhradí. Na akropoli lze lokalizovat knížecí
a královskou rezidenci, jejíž součástí byl
zřejmě kostel sv. Vavřince. Dochované
základy ale nemohou být totožné s románskou svatyní. Ta byla zničena zřejmě
požárem a na jejím místě vyrostla již gotická stavba (zanikla roku 1818). První
zmínka z roku 1239 o ní hovoří jako o královské kapli, tedy soukromé svatyni panovníka.
Dominantou západního předhradí je
rotunda sv. Petra, poprvé zmiňovaná
roku 1266. Dosud přijímaný původ stavby
v 10. století výzkumy neprokázaly, stavba
se spíše hlásí k přelomu 11. a 12. století.

Sloužil nejspíš k liturgickým potřebám
hradních obyvatel.
Prvotní prostor, kam expandovalo osídlení z opevněného hradního areálu, byla dnešní takzvaná Malá Strana s kostelem Naro-

Rotunda sv. Petra

Foto: Karel Nováček

zení P. Marie. Ten pochází patrně z druhé
poloviny 11. až první poloviny 12. století a lze
ho považovat za nejstarší a nejvýznamnější
svatyni v podhradí. Později se sídliště rozšířilo i na levý břeh řeky podél křižovatky cest

do říše. Stály tu další čtyři kostely sv. Martina, sv. Václava, sv. Jana Křtitele a sv. Blažeje.
Město bylo založeno na levém břehu Úslavy, kde se pod přemyslovským hradem
rozvinulo lidnaté podhradí podél cesty do
Bavor. Lokaci a zároveň nové, plánovité
vyměření areálu lze klást do roku 1265
či 1266. Svědectví o tom podává listina
z 26. června 1266, jíž panovník předal
patronátní práva nad osmi plzeňskými
(staroplzeňskými) kostely chotěšovskému klášteru. Hovoří se v ní již o městě
a jeho hradu. Je důležitým pramenem
pro poznání topografie Staré Plzně.
Obsahuje výčet všech staroplzeňských
kostelů s jejich podrobnou lokalizací.
Založení města ve Staré Plzni se datuje pravděpodobně do roku 1265. Projekt
se rozvíjel přibližně 25 let, k jeho završení však nedošlo. Nejsou dochovány
žádné stopy městského opevnění, chybí
zmínky o působení žebravých řádů, které tehdy byly spjaté s každým městem.
Větší část staroplzeňské aglomerace se nacházela na levém břehu řeky. Centrem bylo
náměstí (dnes Masarykovo) s kostelem
sv. Jana Křtitele. Jeho hluboký presbytář
poukazuje na záměr vybudovat po založení
královského města ve Staré Plzni reprezentativní kostel. Původní plán však byl zřejmě
opuštěn, když v průběhu 14. století ztratila
Stará Plzeň svůj význam. Loď byla dokončena s výrazně menší velkorysostí. Polohu
zaniklých kostelů sv. Martina a sv. Václava
určují kosterní pozůstatky ze hřbitovů, které je obklopovaly (jeden v dnešní Palackého ulici, druhý na křižovatce ulic Husovy
a Svatopluka Čecha). Náměstím procháze-

Režie opery Giacoma Pucciniho Edgar se ujal ředitel Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni Martin Otava. To je
odpověď na otázku z minulého čísla.
Správně odpověděla Michaela Lounková a vyhrává vstupenky do divadla
a drobné dárky. I tentokrát lze soutěžit.
Balet Carmen má 26. března premiéru
na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla. Špičkoví tanečníci plzeňského
baletního souboru se představí v proslulém dramatu vášnivé, osudové lásky a žárlivosti, které směřuje k tragické
smrti krásné a nezkrotné cikánky. Kvalitní umělecký zážitek slibuje i fakt, že
choreografii na romantické melodie
z opery George Bizeta vytvořil zkušený
tanečník a choreograf Mário Radačovský. Dnešní soutěžní otázka zní: Jak se
jmenuje autor stejnojmenné novely?
Odpověď najdete například na internetových stránkách www.djkt.eu.
Lze ji posílat s uvedním jména
a bydliště do 6. dubna na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
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
Tučňák Humboldtův (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 Nikolu Puškárovou. Získala 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 plaz a patřím mezi
nejznámější obyvatele plzeňské zoo.
Díky jedné mé vlastnosti znáte a jedním

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

la důležitá zemská komunikace, sbíhala se
sem i uliční síť. Stýkala se zde Řezenská cesta i norimberská větev komunikace. Další
část aglomerace se nacházela kolem kostela
sv. Blažeje, v místě označovaném Krabotov.
V polovině 15. století byl však tento areál
již pravděpodobně zaniklý. Samotný kostel
byl v roce 1702 barokně přestavěn či znovu vystavěn, ale již v roce 1785 byl uzavřen
v důsledku josefinských reforem a v roce
1799 byla stavba i s tamní poustevnou rozebrána na stavební materiál. Kostel sv. Blažeje připomíná dodnes socha tohoto světce.
Ve druhé polovině 13. a počátkem 14. století dochází k transformaci funkce přemyslovského hradu, kdy jeho úlohy přebírá
staroplzeňská městská aglomerace i nově
založená Nová Plzeň. Přemyslovský hrad
přetrval jako sídlo zeměpanské krajské
administrativy nejméně do roku 1361, kdy
byl nahrazen novým reprezentačním hradem Karlskrone (Radyně).
Přetrvávající význam Staré Plzně vedle vznikající Nové Plzně potvrzuje zákoník Karla IV. Maiestas Carolina (1350 až
1351), který k nezcizitelným městům v Čechách počítá Plzeň Starou i Novou.
Ač bylo zřejmě původním záměrem
Václava II. a později i Karla IV. ponechat
Staré Plzni funkci krajského administrativního centra a do Nové Plzně přenést
hospodářské aktivity, prudký růst nového
města tuto dvoukolejnost brzy vyloučil. Za
mezník přesunu krajského centra do Nové
Plzně lze tak považovat rok 1381, kdy Nová
Plzeň získala právo popravy.
Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Roman Hubník (na
snímku) je správná
odpověď na minulou soutěžní otázku.
Redakce ocenila tři
vylosované odpovědi. Poslali je Miroslav Holý, Miroslav
Michal a Zdeněk
Novák. Vyhrávají šálu FC Viktoria
Plzeň a drobné ceny. A nyní je možné
tipovat dalšího hráče.
Je jedním z nejlépe hodnocených
hráčů na své pozici, s fotbalem začínal
jako 10letý v Kubíně. V 19 letech přišel do pražské Slavie. V ní vybojoval
tři druhá místa v Gambrinus lize a zúčastnil se předkol evropských pohárů.
V létě 2007 se stal jedním z mála hráčů, kteří přímo přestoupili mezi Slavií
a Spartou Praha. I přesto, že v klubu
z Letné za tři roky nastoupil jen k devíti utkáním, je jeho jméno vyryto na
poháru mistra české ligy. Po přestupu se mu novým domovem stal celek
nejvyšší kyperské soutěže Anorthosis
Famagusta FC.
V létě 2012 si ho vyhlédl trenér Viktorie Pavel Vrba. Brzy se vypracoval
v oporu plzeňského celku. Pamatuje zápasy s Atléticem Madrid nebo Neapolí.
Zažil spanilou jízdu Viktorie předkoly
Ligy mistrů, aby si následně vychutnal atmosféru zápasů s Manchesterem City, Bayernem Mnichov a CSKA
Moskva. V úvodním utkání jarní části
ligového ročníku 2013/2014 utrpěl
bolestivé zranění v oblasti břicha, které
mu dovolilo nastoupit k utkání až v závěru března. Ve zbytku sezony a v následujícím ročníku se dostal do skvělé
formy, kterou korunoval ziskem svého
druhého červeno-modrého mistrovského titulu. V reprezentačním týmu
si v posledních letech vydobyl pevnou
pozici. Společně s manželkou a dětmi
Matyldou, Žofií, Františkem a Jánem
bydlí nedaleko Prahy, odkud dojíždí do
Plzně. Mezi jeho nejoblíbenější jídla patří halušky a pravá bačovská parenica.
Odpovědi lze posílat s uvedením
jména a bydliště do 6. dubna na adresu redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Víte,
kdo to je?
(red)
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