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Dronet má přilákat specializované společnosti
Projekt, který slouží i ke zvýšení zájmu o technické vzdělávání, chystá správa informačních technologií

na vysokoškolskou půdu dostatek kvalitně připravených studentů.
Nové centrum připravuje už první projekty. „Například DronApp, soutěž v programování aplikací pro drony,“ doplňuje
Anna Čudáková, projektová manažerka
nového centra. Do soutěže se přihlásilo
dvacet studentů do 28 let, kteří se zajímají o programování aplikací pro Android
a iOS. Mezi další projekty patří akce FotkaFilm, jejíž součástí je soutěž o nejlepší
fotografii a video pořízené fanoušky bezpilotního létání a výstava profesionálních
fotografií pořízených dronem. Pro vítěze
jsou připraveny zajímavé ceny, například
dron či tablet. Vítězové obou soutěží budou vyhlášeni na prvním ročníku akce
s názvem DronFest v DEPO2015, která
se koná 3. června. Zájemci tam uvidí stroje nejznámějších výrobců dronů a získají
například informace o využití bezpilotních letadel pro policii, hasiče nebo třeba zemědělce. Chybět nebudou letecké
ukázky.
(an)

Projekt s názvem Centrum Dronet, který
má do Plzně přilákat firmy zaměřené na
výrobu dronů a s nimi spojených technologií, a nosně podnítit vznik nových firem zaměřených na vývoj aplikací pro bezpilotní
letecký průmysl, vzniká v areálu bývalého
depa dopravních podniků v Cukrovarské
ulici. „Takový projekt je podle mých informací první svého druhu v České republice.
Rádi bychom byli atraktivním místem pro
kybernetický průmysl, který dokáže vytvářet nové pracovní příležitosti. Chceme
ukázat, že podpořit technické vzdělávání
a naplnit koncept smart city neboli chytrého města otevřeného inovacím, se městu
vyplatí,“ říká Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně,
která projekt realizuje.
Jako zázemí pro firmy budou upraveny
další haly v areálu bývalého depa dopravních podniků, kde správa informačních
technologií už provozuje Centrum robotiky.
Nedaleko od něj vzniknou prostory pro administrativu i technické vybavení, kde bude
možné výrobky také testovat. „Už od loňského roku jsme v kontaktu s firmami, které
působí v České republice, a projekt Dronet
jim představujeme,“ vysvětluje Luděk Šantora. Jako příklad uvádí jednání s firmou
Workswell, českým výrobcem termokamer.

Cenu 1. června
obdrží Ivan Binar
Vizualizace: SITMP

Vizualizace chystaného Centra Dronet.

Co je dron?
Je to letadlo bez posádky, které
může být řízeno na dálku nebo létat
samostatně pomocí předprogramovaných letových plánů nebo pomocí
složitějších dynamických autonomních systémů. První bezpilotní
letadlo bylo z roku 1916. Letouny
se využívaly a dodnes využívají při
fotografování ze vzduchu.

„Zkonstruovali špičkovou kameru pro bezpilotní letadla. Jednáme o přesunu výroby
do Plzně,“ konstatuje Luděk Šantora. Je
přesvědčený, že projekt přinese Plzni pověst města s dobrými podmínkami pro firmy spojené s kybernetikou a inovacemi.
Úprava objektů by měla začít na konci
letošního června a skončit v říjnu. Bude
stát zhruba 19 milionů korun. V současné
době je vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci prostor. Pro společnosti, které
zvažují příchod do Plzně, je ale velmi důležitý dostatek kvalifikovaných odborníků

z oblasti aplikovaných věd, elektrotechniky, strojírenství, designu. První otázku,
kterou Luděk Šantora obvykle dostane při
jednání s firmou, jež zvažuje příchod do
Plzně, je „A máte v Plzni dostatek technicky vzdělaných odborníků?“
Správa informačních technologií se ve
spolupráci s dalšími organizacemi města
a kraje proto zaměřuje na rozvoj zájmu
o technické profese a technicky orientované vzdělávání. „Funguje nám Dům digitálních dovedností, Centrum robotiky, obojí
zaměřené na volný čas s cílem přivést děti

k technice. Na volnočasové vzdělávání navazují základní školy, například Masarykova základní škola začne od nového školního
roku vyučovat kybernetiku jako povinný
předmět, jednáme s 20., 21. a 28. základní
školou, které zvažují větší profilaci technickým směrem. Studenty středních škol se
snažíme oslovit formou různých projektů
a soutěží. Spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni,“ uvádí ředitel.
Cílem těchto aktivit je vytvořit ucelený
proces podpory technického vzdělání od
základní školy po univerzitu, a přivést tak

Signatář Charty ´77, novinář, publicista, spisovatel a dramatik Ivan Binar
získá letos Cenu 1. června, prestižní
ocenění udělované městem Plzeň.
„Prokázal statečnost, celým životem
a činy obhajoval hodnoty svobody
a demokracie. Odkaz jeho prací je hluboce humánní a naplňuje smysl uvedené ceny,“ říká mluvčí magistrátu
Eva Barborková. Cenu 1. června iniciovala potřeba uctít veřejné vystoupení
Plzeňanů proti totalitnímu režimu
v roce 1953.
(red)
Rozhovor s novinářem na straně 7

ROZHOVOR

Luděk Šantora: Chtěli bychom pomoci také ke vzniku garážových firem
projektu nazvaném Dronet svítí mu oči jako
malému klukovi. „Baví mě vymýšlet a dělat
něco nového. Navíc mám štěstí, že si můj
zaměstnavatel uvědomuje, jak důležitá je
pro budoucnost města kvalita vzdělání.
A když vidím, že se to postupně daří, to je
pak radost chodit do práce,“ říká ředitel
Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Luděk Šantora s dronem.

Foto: archiv

Je mu padesát let, ale když vypráví o své práci, nových technologiích, Domu digitálních
dovedností, Centru robotiky nebo novém

Nové technologie byly vaším denním
chlebem i v předchozích zaměstnáních. Kde jste vlastně působil?
Pracoval jsem v korporacích. Třeba
v Českém Telecomu jako ředitel pro procesy a systémy sítě. Prošel jsem si prací
konzultanta. Podnikal jsem. Do města
jsem přišel z klasického byznysu.

A jak se z klasického byznysmena stane
ředitel Správy informačních technologií města Plzně?
Docela jednoduše, už jsem nechtěl trávit
víc než polovinu roku po hotelech, v letadlech, v cizině. Tenhle druh práce je zajímavý a atraktivní do určitého věku a já už
trošku víc přes tu věkovou hranici přešel.
Kde jsou vlastně prvopočátky úvah
o podnícení vzniku nových firem?
Někde na začátku stojí můj syn, který je
neuvěřitelným zásobovačem technických
nápadů. Já ty jeho nápady dokážu vidět
v souvislostech, které přinášejí užitek.
Třeba drony většina lidí vnímá jako létající vrtulník, který umí fotit nebo pořídit
video, prostě jako něco pro zábavu. Ony
však mají mnohostranné využití, dostanou

se všude tam, kam člověk nemůže nebo je
to nebezpečné. Ale je pro to třeba vyvinout
aplikace, respektive naprogramovat je
k nějaké činnosti tak, aby sloužily lidem.
Například je už nyní využíváme v městských lesích k mapování výskytu kůrovce,
z pořízených dat dokáží odborníci ze Správy veřejného statku města Plzně rozlišit
zdravé stromy od napadených.
Tady pak začíná příběh vzniku firem.
Pro mne je to obdoba toho, co se dělo při
příchodu chytrých telefonů. Aplikace pro
ně vytvářeli v podstatě studenti a o něco
podobného se snažíme v rámci projektu
Dronet. Podnítit středoškoláky a vysokoškoláky formou soutěží, ročníkových
nebo diplomových prací k vývoji aplikací,
a z toho už je jen krůček k nastartování

podnikání, zakládání oněch „garážových
firem“, z kterých se pak sem tam zrodí velká a úspěšná společnost.
Takže tohle se bude odehrávat v Centru
Dronet?
Ano. Dronet bude plnit několik úloh
Chceme přivést již existující firmy, které
jsou zaměřené na průmysl kolem bezpilotních letadel. Chceme podnítit vznik
nových firem, které budou pro tyto létající stroje vyvíjet aplikace. Plánujeme tyto
firmy provázat s vědeckým a výzkumným
potenciálem Západočeské univerzity v Plzni. Pomůžeme jim s testováním jejich výrobků a aplikací, se stvořením obchodního
příběhu, který jim otevře dveře k novým
zákazníkům. Celé je to o vytváření nových
atraktivních pracovních míst.
(an)
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Z kohoutků už teče špičková pitná voda
Plzeň modernizovala svoji úpravnu vody za více než miliardu korun

Z plzeňských kohoutků teče jedna z nejkvalitnějších pitných vod v České republice, hodnoty pesticidů jsou prakticky nulové. Městská vodárna totiž během dvou let
podstoupila rekonstrukci a modernizaci za
1,09 miliardy korun včetně daně z přidané hodnoty, z toho evropské dotace činily
660 milionů korun. „Pitná voda je médium, se kterým se člověk ve svém životě
setkává nejčastěji, a proto jsou z tohoto pohledu na její kvalitu kladeny ty nejvyšší požadavky. Modernizací úpravny vody jsou
jednoznačně splněny. Byl učiněn významný krok ke snižování zdravotního rizika
pro obyvatele všech věkových kategorií
celé plzeňské aglomerace zásobované pitnou vodou z této úpravny, tedy pro téměř
200 tisíc obyvatel,“ vysvětluje ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
Přemysl Tomašuk. Podle něho je úroveň
všech sledovaných ukazatelů podlimitní
a splňuje přísné parametry vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky
a direktivy Evropské unie.
„Je to jeden z největších vodohospodářských projektů na zlepšení jakosti pitné
vody, kdy byl díky dotaci z Operačního

Nově rekonstruované prostory v úpravně vod.
programu Životní prostředí 2007 až 2013
zvýšen výkon úpravny vody až na tisíc litrů
za sekundu. Právě Plzeň je dobrým příkladem toho, že se město může domluvit na
převzetí a správě vodohospodářské sítě od
soukromé firmy a přímo ji i provozovat.
Právě díky zkrácení smlouvy a převodu
infrastruktury ze soukromé společnosti
na město mohla Plzeň získat dotaci na re-

Foto: Martin Pecuch
konstrukci a modernizaci úpravny. Navíc
díky vlastnickému modelu cena vody plně
odpovídá nákladům, a město tak získává
i prostředky na údržbu. Přičemž zároveň uplatňuje solidární cenu za vodu vůči
svým občanům,“ uvádí náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž. Součástí
modernizace bylo mimo jiné doplnění
technologického procesu o filtraci přes

granulované aktivní uhlí. Podle provozního ředitele Vodárny Plzeň Jana Kretka
tato filtrace již byla na plzeňské úpravně
používána, nicméně její rozsah nestačil
pro veškerou upravovanou vodu. „Pro její
plnohodnotné začlenění bylo nutné omezit filtrační plochu pískových rychlofiltrů,
přebudovat ozonační nádrže na čerpací
jímky a proces zkompletovat dalším přečerpáváním vody. Jiným významným opatřením bylo vylepšení procesu ozonizace,“
zdůrazňuje Jan Kretek. Zaveden byl nový
způsob mísení ozonu s vodou. Jako zdroj
pro výrobu ozonu nyní slouží technický
kyslík. Modernizace zefektivnila kalové
hospodářství, kdy se část technologické
vody vrací zpět do procesu bez negativního
vlivu na kvalitu. „Technickou libůstkou je
osazení UV záření, které umožňuje využít
na dezinfekci vody i fyzikální princip,“ dodává Jan Kretek. Nejen složitá technologie
ale pomáhá hlídat kvalitu vody, jako živý
indikátor slouží i dvě nádrže s velmi citlivými jesetery. V případě jejich jakékoliv
abnormální reakce je možné rychle reagovat v následných technologických stupních
úpravy vody.
(red)

Zastupitelé rozdělili přebytek

Projekt ekologické výchovy „Den Země – Jak to vypadá v ekologicky šetrné domácnosti u Liškových“ se konal koncem dubna ve 2. základní škole v Plzni. Celkem
76 žáků poznalo, jak vypadá domácnost, kde se lidé snaží žít ekologicky a tak, aby co
nejméně poškozovali životní prostředí. Žáci procházeli třídy, čtyři pokoje bytu rodiny
Liškových – kuchyni s obývacím pokojem, koupelnu, zahradu s garáží a výtvarnou
dílnu. Děti v kuchyni získaly informace o potravinách a jejich obalech, mohly ochutnat biopotraviny a dozvěděly se, jak je poznají a co obnáší jejich výroba. Zajímavým
testem bylo rozpoznání balené vody v PET lahvích od té z veřejné vodovodní sítě.
Zkoušely zpracovat i odpad produkovaný domácností. Koupelna nabídla vysvětlení,
jak se upravuje voda znečištěná v domácnosti. Děti mohly tipovat, kolik vody vyteče
z kohoutku za dobu čistění zubů. V garáži a na zahradě bylo možné se dozvědět,
třeba co patří do kompostu a co je to biomasa. Ve výtvarné dílně si vyráběly zvířátka
z ruliček od toaletního papíru.
Foto: OŽP MMP

Nejvíce prostředků z přebytku rozpočtu
roku 2015, který činí 315 milionů korun,
je určeno na posílení Fondu pro kofinancování dotovaných projektů města Plzně.
Do něj bude převedeno přes 77 milionů
korun jako částečná náhrada za uplatněnou daň z přidané hodnoty u akcí financovaných ze zmiňovaného fondu. Tyto prostředky už řadu let zajišťují městu finance
na spoluúčast v dotačních programech.
Do Fondu rezerv a rozvoje se vrací
43 milionů korun jako náhrada za využití prostředků fondu na akci „Uzel Plzeň,
2. stavba“ na začátku roku 2016. Část
přebytku kompenzuje v letošním rozpočtu výpadek příjmů z plánované dividendy
od městské společnosti Plzeňská teplárenská. Podle plánu firmy se předpokládá
dividenda ve výši 60 milionů korun místo
původních 130 milionů. V oblasti investic směřuje 64 milionů korun na akci
„Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa“.
Prostředky ve výši 3,5 milionu posílí investice v bytové oblasti s prioritou zajištění sociálního bydlení v lokalitě Plac. Především na úpravu objektů a vybudování
ubytovny v Plachého ulici.
Z přebytku dále poputuje téměř šest milionů do zoologické a botanické zahrady
na nutnou rekonstrukci tropického pavi-

lonu a opravu střechy restaurace. Formou
přímého poskytnutí dotace z přebytku se
zastupitelé rozhodli podpořit například
Hospic sv. Lazara přibližně sumou 0,9 milionu a Divadlo pod lampou částkou
1,5 milionu korun.
„Disponibilní přebytek hospodaření
města činil za uplynulý rok 415 milionů korun, přičemž téměř 100 milionů tvořil úhrn
přebytků městských obvodů a zbývajících
315 milionů je ve prospěch magistrátu,“
uvádí Hana Kuglerová, ředitelka Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně.
Přebytek magistrátu ovlivnily v příjmové stránce rozpočtu zejména zlepšené příjmy města z daní po převodu
městským obvodům ve výši 84,7 milionu, zlepšené příjmy města z hazardu
ve výši 13,2 milionu a zlepšené příjmy
z prodeje majetku ve výši 43,3 milionu
korun. Na straně výdajů je přebytek tvořen úsporou běžných provozních výdajů
včetně výdajů na správu majetku ve výši
53,8 milionu, úsporou výdajů na stavební
investice ve výši 54,2 milionu a úsporou
prostředků na výkupy ve výši 15,4 milionu korun. Zejména v oblasti investic je
úspora výdajů způsobena ve většině případů časovým posunem výdaje do dalšího
roku.
(red)

Plzeňský den s IZS
bude 15. června
Už 8. ročník Plzeňského dne s integrovaným záchranným systémem se koná
15. června od 9 do 14 hodin za OC
Plzeň Plaza. Představí se technika a ukázky výcviku plzeňských profesionálních
a dobrovolných hasičů, Policie ČR,
Městské policie Plzeň, Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a ostatních složek integrovaného záchranného systému. Pro děti bude připravena
soutěž Stezka malých hrdinů. (red)

Hospic pomáhá
umírajícím i rodinám
Hospic svatého Lazara obdrží 850 tisíc korun na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Plzeň. Prostředky
z přebytku hospodaření města za rok
2015 podpoří komplexní péči o umírající a jejich blízké v jediném zařízení tohoto druhu v Plzeňském kraji. Je
specializovaným zdravotnickým zařízením s 28 lůžky pro umírající nemocné, u kterých byly vyčerpány všechny
ostatní možnosti léčby. Nejčastěji to
jsou onkologičtí pacienti, u nichž byla
ukončena léčba a nastává léčba příznaků doprovázejících pokračující nemoc. „Hospic nemocnému garantuje,
že nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
v posledních chvílích nezůstane osamocen a za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost.
Tým složený z lékařů, zdravotních
sester, ošetřovatelů, sociálních pracovníků, fyzioterapeutů a duchovních
pečuje o pacienty i o jejich blízké,“ říká
Jarmila Neumannová z hospicu. Rodinám, které se starají o těžce nemocné
a umírající doma, nabízí alternativu
odborné péče v době, kdy potřebují
načerpat nové síly nebo je péče doma
již nemožná.
(red)

Společnost Čistá
Plzeň otevírá dveře
Společnost Čistá Plzeň pořádá u příležitosti Světového dne životního prostředí Den otevřených dveří. Koná se
5. června od 10 do 16 hodin v bývalé
výtopně na Borech v ulici Edvarda
Beneše 23. Návštěvníci si prohlédnou
areál i vyzkouší vystavenou techniku.
Připravena je show Barevný den – třídění a recyklace odpadů se společností Eko-Kom.
(red)

ROZHOVOR

Přednosta Josef Sýkora: Věřím, že ve výzkumu pokročíme i díky dětem
„Je skvělé, že
v dnešní době jsou
věda a výzkum na
tak vysoké úrovni.
Příroda,
životní
styl či uspěchaná
doba přináší nové
choroby či zvyšující
se počty dětských
pacientů s nemocemi, které jsme dříve viděli jen vzácně
nebo jsme je znali pouze z učebnic,“ říká
přednosta Dětské kliniky Fakultní nemocnice Plzeň prof. MUDr. Josef Sýkora,
Ph.D. (na snímku), významný a vysoce
hodnocený odborník v dětském lékařství
se specializací na dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu. Dětská klinika je
zapojena do projektu, ve kterém odborníci
Fakultní nemocnice Plzeň a Západočeské
univerzity v Plzni spolupracují na vývoji

softwarové aplikace, která bude napomáhat v diagnostice, léčbě, sledování a také
výzkumu Crohnovy choroby u dětí. Tato
nemoc je závažné chronické zánětlivé
střevní onemocnění, které vyžaduje složitou trvalou léčbu, často také i chirurgický
zákrok a velmi nepříznivě ovlivňuje život
dětí. Myšlenka této vzájemné spolupráce
oslovila Hnutí na vlastních nohou Stonožka, které je postaveno na principu, že děti
vzájemně pomáhají dětem.
Do projektu jsou zapojeny děti v celé
zemi. Pane přednosto, můžete jej stručně popsat?
Hnutí na vlastních nohou Stonožka
funguje na myšlence Děti dětem, děti pro
děti. Oslovili jsme v rámci tohoto projektu
všechny školy s výzvou: Děti, pojďte podpořit vědu a výzkum a namalujte obrázek
na téma Věda, která léčí. Pokud nechcete

malovat, pošlete esej na téma Jak bude vypadat věda 22. století. Zapojte se do prestižní celorepublikové soutěže a podpořte
svou účastí vědu a výzkum, které pomohou
v léčbě malých, vážně nemocných dětí.
Zapojením dětí do celé akce chceme
veřejnost seznámit s problematikou Crohnovy choroby a možná někoho přesvědčit, že
finančním příspěvkem může
napomoci mnoha závažně nemocným malým pacientům.
Jaké jsou nejčastější příznaky
Crohnovy choroby?
Tato nemoc je závažné chronické
zánětlivé střevní onemocnění postihující
různé úseky trávicí trubice a projevující
se horečkami, bolestmi břicha, chronickými těžkými průjmy s krví, poruchami
růstu a velmi často nutností chirurgického zákroku. Crohnova choroba význam-

ným způsobem nepříznivě ovlivňuje život
dětí, denní životní aktivity a celou rodinu.
Příčina není dosud známa, ale předpokládá se, že na vzniku se podílí genetické
dispozice a různé vlivy zevního prostředí.
Možnosti léčby jsou medikamentózní, speciální výživou, chirurgickou a biologickou léčbou,
podpůrnou terapií a psychoterapií. Nemoc má průběh,
kdy se střídají období klidové, bezpříznakové a období
závažného zhoršení. Bohužel
alarmující je skutečnost, že dochází k trvalému vzestupu počtu dětí
s Crohnovou chorobou nejen v Plzeňském kraji a České republice, ale i v evropském měřítku.
Co říci závěrem?
Dětská fantazie a představivost jsou nekonečné a dávají dětem krásný pocit svo-

body a seberealizace. Děti jsou opravdové
a nejsou špatné či dobré. Jsou jen možná
hodné či zlobivé a jsem přesvědčen z každodenní praxe, že většina z nich má srdce na
pravém místě. Jsem opravdu rád a potěšen,
že v poslední době naši kliniku oslovují stále více samotné děti s tím, že chtějí pomoci
svým nemocným vrstevníkům. Jedním
z posledních příkladů jsou žáci 10. ZŠ
a 20. ZŠ v Plzni. V rozmezí jednoho měsíce
přinesli dárky, které velmi pomohou dvěma
vážně nemocným malým pacientům zvládat nepříznivý osud. Lidí a firem s dobrým
srdcem je mezi námi stále hodně a věřím,
že díky finančním příspěvkům pro Hnutí na
vlastních nohou Stonožka se podaří výzkum
Crohnovy choroby posunout dopředu a dosáhnout zdárně plánovaných cílů. Bohužel
tato nemoc může postihnout děti kohokoli
z nás a v takových případech musíme být co
nejlépe připraveni na léčbu.
(red)
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Plzeňané nejsou na stáří rozhodně sami
Širokou síť služeb a aktivit zajišťuje Plzeň
pro své seniory. V rámci České republiky
má totiž nejvyšší podíl obyvatel v poproduktivním věku. Žije zde téměř 50 tisíc lidí
starších 60 let z celkového počtu 175 tisíc
obyvatel. A tuto skutečnost město zohledňuje v sociální politice a ve spolupráci s jinými subjekty. Proto starší občané Plzeň
vnímají jako „město příznivé seniorům“.

Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně vnímá seniory jako významné
partnery. Při přípravě Akčního plánu pro
podporu stárnutí proto uspořádal setkání,
kde účastníci formulovali své požadavky,
ale i připomínky k nabízeným službám
a záměrům. „I když stěžejní je zajištění kvalitní péče a dostupných sociálních služeb,
neméně důležitá je i oblast bytová, dopravní obsluhy, informatiky, bezpečnosti, ale
i sféra společenská s odpovídající nabídkou volnočasových a zájmových aktivit.
S ohledem na velmi početnou skupinu dříve narozených v Plzni je nezbytné na stáří
nahlížet komplexně,“ uvádí Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.
Dodává, že pro optimální nastavení
služeb, ale zároveň pro všechny aktivity
směřující k podpoře takzvaného zdravého stárnutí, je nutná úzká provázanost
mezi městem a seniorskou veřejností.
„Osvědčila se nám pravidelná setkávání
pracovní skupiny Senioři nad konkrétními tématy, spolupráce s kluby důchodců
nebo prezentace služeb v rámci nejrůz-

Projekt dříve nazývaný Bezpečné
město se mění na Bezpečnou Plzeň
a má i nové logo. Vytvořil ho student
Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity
v Plzni Lukáš Pčolka. Rada města
schválila uzavření smlouvy s uni-

Foto: Odbor sociálních služeb MMP

Senioři bavili seniory.
nějších projektů cílících na seniorskou
populaci. S pozitivním ohlasem se setkal
projekt Bezplatné právní poradny, zajištění elektronického poradenství nebo maximálně vytížená služba Senior Expres.
Velmi kladně jsou vnímány i takzvané
sociálně aktivizační akce podporující zdravé stárnutí. Staví především na sdílení
leckdy neuvěřitelných dovedností a nezdolném optimismu některých našich důchodců, kteří jsou v tom nejlepším slova
smyslu motorem a inspirací pro ty ostatní,“ doplňuje Alena Hynková.
Mezi nejúspěšnější projekty magistrátního odboru sociálních služeb v ka-

tegorii podpora aktivního stárnutí patří
už léta festival elánu a vitality „Senioři
baví seniory“, jehož 7. ročník se konal
v sobotu 14. května. „Zájem o účast na
této akci rok od roku stoupá, takže rekordní počet účinkujících zaznamenal
právě letošní ročník. V rolích tanečníků,
recitátorů, herců, zpěváků, hudebníků
nebo vystavovatelů se představilo početnému publiku v Měšťanské besedě na
175 seniorů,“ říká Karolína Vodičková,
projektová manažerka zmíněného odboru pro oblast služeb pro seniory. Na akci
nechyběly festivalové stálice zastoupené
Seniorkapelou, Taneční skupinou Han-

ka nebo sokolkami z Tělocvičné jednoty
Sokol Plzeň – Doubravka, ale ani novinky v podobě scének o lásce nastudovaných „DPH Klub seniorů Sulkov“ nebo
písně v podání Jaroslava Mikeše. „Strhující vystoupení Balkánských tanců
předvedla taneční skupina Totem Adeto,
stejně obdivuhodná byla paní Ludmila
Ševčíková, mistr mluveného slova nebo
vystavovaná korálková bižuterie z dílny
paní Věry Karáskové. Nelze vyjmenovat
všechny, kteří bavili a pobavili, byl by to
dlouhý seznam. Všichni však mají náš
velký obdiv a díky,“ uzavírá Karolína Vodičková.
(red)

Vladimír Chuchler: Snažíme se, aby senioři mohli žít doma

Davy lidí v katedrále svatého Bartoloměje, venku u ní a ve františkánském
kostele sledovaly svěcení nového biskupa. V čele Plzeňské diecéze od posledního dubna oficiálně stojí Mons.
Tomáš Holub, kterého 12. února novým plzeňským biskupem jmenoval
Svatý otec, papež František. Biskupské
svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky,
spolusvětiteli byli emeritní plzeňský
biskup Mons. František Radkovský
a řezenský biskup Dr. Rudolf Voderholzer.
Foto: Martin Pecuch

Cestou, jak uspokojit narůstající požadavky
na umístění osob v pobytových zařízeních
pro seniory, není jen zvyšování kapacity
domovů pro seniory, ale také vytvoření podmínek k tomu, aby mohli
s plným komfortem žít co nejdéle
ve vlastním prostředí, ve svém
bytě, v rodině, mezi sousedy a přáteli. „Takový život je jistě pro většinu starších spoluobčanů příjemnější
než trvalý pobyt v přes všechnu snahu přece
jen trochu ‚nemocničním‘ a hlavně z počátku cizím prostředí ubytovacích zařízení.
K tomu slouží rozšiřování spektra takzvaných terénních služeb,“ vysvětluje Vladimír
Chuchler, ředitel městského ústavu, který je
garantem takového postupu. Má k tomu vytvořena čtyři střediska pečovatelské služby
v jednotlivých hlavních obvodech, aby mohla být v co nejtěsnějším kontaktu se seniory.
Pracují v nich zkušení sociální pracovníci
či většinou spíše pracovnice. Zajišťují podle
požadavků seniorů nejen rozvážku stravy,
ročně přes 150 tisíc obědů, ale i další služby. Namátkou pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu (při podávání
jídla a pití, při oblékání, při přesunu na lůžko nebo vozík a podobně), pomoc při osobní hygieně (třeba při základní péči o vlasy

a nehty), poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (dovoz nebo donáška, pomoc
při přípravě), pomoc při zajištění chodu
domácnosti (běžný i sezonní úklid,
topení a řadu dalších věcí) a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Počet klientů pečovatelské
služby se trvale pohybuje kolem
patnácti set, statistický údaj uvádí,
že ročně mimo jiné poskytne přes 160 tisíc takzvaných ošetřovacích dnů. Střediska
mohou zajistit i služby oficiálně označované jako Výkony nestátního zdravotnického
zařízení – domácí péče, které využívá kolem
třinácti set klientů. Je to zajištění základní
běžné zdravotní péče (injekce, měření tlaku,
převazy, podávání léků a podobně).
Kontakt na střediska
• obvod Plzeň 1, U Jam 23,
tel. 378 037 611, lorencova@plzen.eu
• obvod Plzeň 2, Suvorovova 34,
tel. 378 037 612, kozakova@plzen.eu
• obvod Plzeň 3, Klatovská 90,
tel. 378 037 614, kuralova@plzen.eu
• obvod Plzeň 4, Partyzánská 53,
tel. 378 037 670, ctrnactova@plzen.eu

Většina uvedených služeb je placená,
ale to neznamená, že si je senior s nižším
důchodem nemůže dovolit. Existuje totiž
sociální dávka, kterou poskytuje stát. Nazývá se „příspěvek na péči“, jehož agendu
vede úřad práce. Podle zdravotního stavu
je možno jej přiznat ve čtyřech stupních
vyjádřených finančně částkami 800, 4 000,
8 000 a 12 000 korun měsíčně. Zejména
první dva uvedené stupně jsou určeny primárně právě k tomu, aby si senior mohl
zaplatit sociální služby pro takové činnosti
ve své domácnosti, které už samostatně
nezvládá. Někdy tento příspěvek podle
poznatků sociálních pracovníků neslouží
k určenému účelu, ale spíše jen vylepšuje
rodinný rozpočet. Jak o něj požádat, poradí v Městském ústavu sociálních služeb
i sociální odbory jednotlivých úřadů městských obvodů. „Rozsah a způsob poskytování terénních sociálních služeb rádi všem
zájemcům vysvětlíme a dohodneme s nimi
potřebné podrobnosti, ať už v našem hlavním středisku na Klatovské třídě 70 nebo
přímo v jednotlivých výše uvedených střediscích. Naším cílem je pomoci seniorům
udržet co nejdéle kvalitu jejich života na takové úrovni, na jakou byli zvyklí,“ uzavírá
ředitel.
(red)

Trolejbusy své letošní dvojité výročí oslaví v červnu v DEPO2015
Letos uplynulo 75 let ode dne, kdy v Plzni poprvé vyjely do ulic trolejbusy. Bylo
9. dubna 1941 a na lince „A“ vyjel ze zastávky u Městských lázní první trolejbus
směrem k Doubravce. Po několika týdnech
se provoz rozšířil o linku „H“ k Ústřednímu hřbitovu. Dalšího rozvoje trolejbusové
dopravy se obyvatelé dočkali až po válce.
V roce 1948 byla realizována výstavba nových tratí do Skvrňan a Božkova, o rok později do Doudlevec a Bolevce. V roce 1950
byla dokončena trať na Košutku a v roce
1953 otevřena trať do Černic. O dva roky
později se kapacitního spojení se středem
města dočkala Nová Hospoda a Zátiší.
„Trolejbusy tak nahradily autobusy na
nejvytíženějších a zároveň nejvíce kopco-

Projekt bezpečnosti
má nové logo i název

vitých linkách. Postupně se rozšířily do
většiny plzeňských předměstí a dnes spolu
POZVÁNKA
s tramvajemi tvoří
páteř plzeňské městské
veřejné dopravy,“
Kateřina
FránoPřijměteříká
pozvání
na oslavu
vá, tisková výročí
mluvčí75
Plzeňských
městských
let provozu
dopravnícha 80
podniků,
a dodává:
„Oslavy
let výroby
trolejbusů
budou hned
dvojí,
letosseslavíme
kromě
v Plzni,
která
uskuteční
v sobotu 18. 6. 2016
od 10:00 do 18:00
v prostorách DEPO2015
v Presslově ulici.

75. výročí provozu také 80 let od zahájení
výroby trolejbusů v plzeňské Škodovce.“
CO VÁS
ČEKÁ dopravní podniky
Plzeňské
městské
společně
se
Škodu
proto chystají
• Výstava vozů odElectric
historických
naposobotu
18.
června
od
10
do 18 hodin
současné • Jízdy historickými
v vozy
prostorách
DEPO2015
v Presslově uli• Testovací
jízdy autobusem
ci• Výstava
oslavu. fotografií
Návštěvníci
se mohou těšit na
• Zajímavé

přednášky • Soutěže a program
pro děti • Hudební vystoupení
• Prodej upomínkových předmětů
• Občerstvení

výstavu historických i současných vozů,
jízdy historickými vozy, výstavu fotografií, přednášky, soutěže a další doprovodný program. „Momentálně jsou přípravy
oslavy v plném proudu a největším lákadlem bude určitě představení historických
trolejbusů,“ přibližuje Kateřina Fránová.
K vidění nebudou jen plzeňské historické
vozy Škoda 9 Tr a 15 Tr, ale například i trolejbusy Škoda 6 Tr a T 11 zapůjčené z Brna
nebo trolejbusy Škoda 8 Tr a Tatra T 400
zapůjčené z Prahy. „Návštěvníci si tak budou moci doslova osahat celou historii trolejbusové dopravy od 40. let až po současnost. Pro ty odvážnější budou připraveny
zkušební jízdy autobusem přímo v areálu
DEPO2015,“ uvádí mluvčí.
(red)

verzitou, která městu poskytne
oprávnění k výkonu práva užívat
nové logo a logomanuál k bezpečnostnímu projektu města. Logo se
skládá ze dvou částí. Symbol ruky
reprezentuje tři instituce, které se
na projektu podílejí, tedy Magistrát
města Plzně, Městskou policii Plzeň
a Policii České republiky. Symbol
domu představuje samotnou Plzeň.
Logo vytvořené Lukášem Pčolkou
bylo vybráno v soutěži, město stálo
30 tisíc korun bez daně z přidané
hodnoty.
(red)

Strategie počítá
s kontrolami
Zavedení kontrol ubytoven na území města, zřízení přímé telefonní
linky mezi dispečinkem dopravních
podniků a městskou policií, výrazné
oživení a posílení projektu Bezpečná Plzeň a řadu dalších věcí plánuje
nová strategie bezpečnosti na léta
2016 až 2018. Dokument vytvořil magistrátní odbor bezpečnosti
a prevence kriminality spolu s Městskou policí Plzeň a Policií České republiky. Analyzuje vnější a vnitřní
prostředí, zabývá se i migrační krizí.
V oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku má například být
v následujících dvou letech navýšen
počet strážníků o 30 lidí či rozšířena
spolupráce s vysokým školstvím.
Dokument počítá i s podporou asistentů prevence kriminality v problematických lokalitách, rozšiřováním
městského kamerového dohledového systému a mnoha dalšími opatřeními.
(red)

Koncepce
prevence kriminality
je schválená
Zastupitelé schválili Koncepci prevence kriminality a protidrogové
prevence města Plzně pro léta 2016
až 2020. Dokument, který obsahuje bezpečnostní analýzu a stanoví
celkem deset priorit pro oblast prevence kriminality a protidrogové
prevence, je podkladem města při
žádostech o dotace z programů Ministerstva vnitra České republiky.
Koncepce doplňuje nově vzniklou
Strategii bezpečnosti města Plzně
na léta 2016 až 2018.
(red)

Výměna
Plzeňských karet
Na květen a červen je plánována
výměna Plzeňských karet s čísly
60 000 až 74 999.
Žádost o novou Plzeňskou kartu
nebo o její výměnu je v současné době
možné podat také na pobočce České spořitelny v Obchodním centru
Olympia v Černicích.
(red)
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Triatlonisté změří
síly v Plzni

Viktoria získala mistrovský titul

Organizátoři slibují nabitý kulturní program
Velký triatlonový svátek se uskuteční
v krajské metropoli od 10. do 12. června. „Program bude doslova nabitý sportovními i kulturními akcemi od pátku
do neděle,“ říká za organizační tým Jan
Řehula.
Hlavním tahákem se podle něho stane
Mistrovství České republiky akademiků,
které bude přímou kvalifikací na akademické Mistrovství světa v Nyonu, kde se
budou rozdávat i body do světového rankingu ITU. „Závod přitáhne nejlepší závodníky mužské kategorie a velká jména
jako například Jana Čelůstku, Přemysla
Švarce, Jana Volára, Františka Lindušku či novopečeného mistra republiky
v aquatlonu Jiřího Kaluse. Očekáváme
i mezinárodní účast z okolních zemí,“ vypočítává Jan Řehula.
V pátek se na tratích utkají žáci a studenti základních a středních škol v aquatlonu. Odpolední program bude patřit
Tomáši Slavatovi a jeho seriálu pro dětské domovy Slavata Triatlon Tour. Večer
všem zahraje známá hudební skupina
Muerta Merte.

Cyklomaraton povede
přes Radeč na Brno
Den plný sportu a zábavy pro celou
rodinu se uskuteční 11. června v Plzni
Doubravce u sv. Jiří. AIMTEC Open
Race je sportovně-turistická akce určená
pro širokou veřejnost v jakémkoli věku.
Pro cyklisty bude připraven Cyklomaraton Plzeň – Brno – Plzeň, který povede
do Přírodního parku Radeč na vrchol
Brno s výškou 718 metrů nad mořem.
Trasy v délce 35 a 60 kilometrů jsou převážně po lesních a polních cestách v překrásné přírodě. Děti a mládež si mohou
vyzkoušet okruh v délkách od jednoho
do tří kilometrů na louce u sv. Jiří. Startovat se může už i na odrážedle. Kdo nechce závodit, může se vydat na koloběžce
nebo pěšky na rozhlednu Chlum. Vstupné na rozhlednu je pro všechny registrované účastníky zdarma. Připraven bude
i bohatý program, třeba autogramiáda
hokejisty Martina Straky.
(an)

Sobotnímu programu budou dominovat závodníci Českého poháru ve všech
kategoriích od žáků kategorie osm až
jedenáct let. Lákavé je také Mistrovství
České republiky Age Group. Kategorie
dorostu se zase popere o kvalifikaci na
Evropean Triathlon Youth Festival. Na
večer organizátoři připravili kulturní
program s taneční skupinou FitDanceArt
v duchu brazilské samby.
V neděli závodní program nastartují
žáci v rámci Krajského mistrovství a následovat bude terénní Triatlon pro každého a Firemní štafety na miniaturních
tratích. Účast v závodě štafet přislíbili
také představitelé města a kraje.
„A pro všechny zaregistrované se nám
podařilo zajistit velmi příjemnou slevu
ve výši 20 procent na celý nákup v supermarketu se sportovním vybavením, mimo
kol a GoPro,“ láká Jan Řehula. Dodává,
že i tato akce je důkazem, že Plzeň opravdu sportem žije.
Více informací k celé akci je možné najít na internetových stránkách
www.triatlonplzen.cz.
(red)

Fotbalisté FC Viktoria Plzeň obhájili titul v české lize. Oslavy čtvrtého triumfu v historii nebraly konce a šampaňské teklo proudem.
Na získání titulu mají podíl i fanoušci, jejich počet je rekordní a své mužstvo skvěle podporují. Na domácí zápasy jich chodí průměrně přes deset tisíc. Takovou návštěvnost nemá žádný jiný český klub.
Foto: FC Viktoria Plzeň

Petr Vinkelhöfer: Jednou by mě lákala trenérská práce

Petr Vinkelhöfer při zápase.
S dresem plzeňského Talentu je házenkář Petr Vinkelhöfer (na snímku uprostřed) spojený od dětských let. V klubu
vyrůstal, poznal dorostenecké nejvyšší
soutěže i mládežnické reprezentace,
postupně se vypracoval v jednu z opor
extraligového týmu. A právě s Talentem

Foto: Talent M.A.T. Plzeň
M.A.T. Plzeň poznal i to, jak chutná radost ze zisku mistrovského titulu. „Proto
nemám důvod ke změně,“ říká šestadvacetiletý odchovanec Petr Vinkelhöfer,
který ještě před startem play-off letošní
sezony podepsal s plzeňským klubem
novou smlouvu na tři roky.

Ani trochu vás neláká změnit prostředí, zkusit třeba zahraničí?
Netvrdím, že zahraniční angažmá by
mě vůbec nezajímalo, ale nemám pocit, že
je třeba nějaká změna. Vidím, kam se za ty
uplynulé roky Talent posunul. Když jsem
začínal v lize, jedna strana hlediště v městské hale byla zavřená, protože tam vůbec
lidé nechodili. Teď máme návštěvy skvělé.
Také jste tady dvakrát slavili český titul, hráli evropské poháry.
To je právě ten posun. Nejdřív jsme
chtěli získat v extralize medaili. Pak
byl cíl titul, potom jeho obhajoba, teď
chceme další zlato. To samé platí v evropských pohárech. Nejdřív byl cíl je
vůbec hrát, nyní máme za cíl v nejbližší
budoucnosti probojovat se do základní
skupiny některého z evropských pohárů.
Vystudoval jste vysokou školu, zůstanete u házené po skončení aktivní kariéry?
Určitě to v myšlenkách mám. Lákala by
mě trenérská práce. Začít někde u mládeže,
postupně se vypracovat někam dál.

Zkoušíte už nyní pomáhat v Talentu
s mládeží?
To zatím ne, ale před dvěma lety, když
jsem se věnoval bakalářské práci, jsem
chodil na tréninky žáků a dorostenců hodně často. Ta práce měla téma „Metodika
nácviku obrany v házené“ a díky ní jsem
poznal, jak dětské kategorie u nás fungují.
V základní části extraligy jste obsadili
třetí příčku, loni jste přitom do play-off
šli z nejvýhodnější pozice. Je to rozdíl?
Kdyby se hrála nadstavbová skupina,
jako tomu bylo předloni při našem prvním
titulu, určitě by postavení po základní části
mělo větší význam. Je samozřejmě výhodnější začínat zápasy play-off doma, ale už
loňská sezona ukázala, že to není klíčové.
Před rokem ve čtvrtfinále vypadly tři ze
čtyř týmů, které byly v tabulce nejvýš. Jen
nám se povedlo přejít přes Frýdek-Místek,
ale až po velkém boji. Věřím, že i v letošním play-off dokážeme dojít co nejdál.
Nejlépe znovu k titulu.
(red)
Více na webu www.sport.plzen.eu.

c y k l i st i c k ý s e r i á l

Cyklovýpadovky slouží dopravním a také rekreačním cyklistům
Plzeň je silné regionální centrum. V její
blízkosti nejsou velká města, a tak mnoho
lidí z jejího okolí do Plzně dojíždí za prací.
Naopak mnoho Plzeňanů vyjíždí z města
do přírody hlavně o víkendech. Tyto přesuny se ale nedějí jen auty a vlaky, ale také
na kolech. Jen možná stále v menší míře,
než by si to město této velikosti a významu zasloužilo. Zatímco systém velkokapacitních přivaděčů aut do města byl
v posledních letech rozšířen o pěkných
pár kilometrů širokých komunikací, některé cyklovýpadovky zůstávají stále ještě
jen na papíře.
Každý cyklista, který si chce vyjet na
kole do přírody, se musí „vymotat“ z Plzně
samé. Přes město může využít plzeňských
greenways podél řek. Jak ale pokračovat za
hranicemi města? Někde to lze již teď, jinde
zůstává jen u plánů na papíře. Pro systém
cyklostezek totiž neplatí stejná pravidla
plánování a výstavby. Zatímco o výstavbu
dálnic a komunikací I. třídy se pro stát na
území celé České republiky stará Ředitelství
silnic a dálnic a o významné komunikace

Cyklovýpadovky slouží nejen pro dopravu na kole do města, ale také pro cesty z města za přírodou. Ta do Starého Plzence zatím chybí, cyklisté jezdí po polní cestě. Foto: Radka Žáková
v kraji kraj prostřednictvím Správy a údržby
silnic Plzeňského kraje, u cyklostezek to tak
nefunguje. Co si obce nepostaví, to nemají.
K tomu, aby vznikly souvislé úseky cyklostezek, je třeba, aby se spojilo více obcí, jednaly
společně o výkupech pozemků i o tom, kde
získat peníze na vyhledávací studii, projektovou přípravu i samotnou výstavbu stezky.
Tak je to i u plzeňských cyklovýpadovek.

V případě stezky do Zruče-Sence nebyla
majetková příprava tak náročná. Stezka pro
pěší a cyklisty, která vede v souběhu s komunikací II/231 od čerpací stanice na Bílé hoře,
má zpevněný povrch a cyklisté ji již několik
let hojně využívají. Z hlediska bezpečnosti
bylo významné dokončení cyklostezky do
Třemošné v roce 2007, neboť umožnila pohyb cyklistům v souběhu s frekventovanou

komunikací I. třídy I/27 a navíc navázala
v Bolevci na stezky podél hlavních komunikací přivádějící cyklisty bezpečně do centra.
Vytvořila tak asi nejdelší trasu v Plzni, která
vede po cyklostezkách, a umožňuje tak jízdu
i rodinám s dětmi.
Ve směru z Plzně podél Úslavy se dá až
do Koterova dojet pěkně bez kopců po stezkách a cestách podél vody. Hned za lávkou
na Božkovském ostrově ale na cyklisty čeká
nepříjemné překvapení v podobě rozkopané cesty kvůli kanalizačnímu sběrači.
Z Koterova se dá jet po loukách do Starého Plzence už nyní. Pro dojíždění na kole
tahle blátivá cesta ale moc není. Propojení
Koterova s Plzencem stezkou je v přípravě.
Na straně z Plzně je již příprava pro stavbu
hotová, na straně z Plzence se bohužel zasekla na jednání se soukromým vlastníkem
pozemku a je možné, že se kvůli tomu bude
muset hledat alternativní vedení trasy. Tento úsek je součástí připravovaného „brdského cyklopřivaděče“, tedy stezky, která
by měla údolím Úhlavy a Bradavy přivést
cyklisty z Plzně až do Brd.

Ve směru do Nýřan vede stezka podél
komunikace zatím jen do Skrvrňan. Představební příprava stezky podél Vejprnického potoka se chýlí ke konci a lze jen doufat,
že Vejprnice, na jejichž území vede nejdelší
část této plánované cyklovýpadovky, se iniciativně zasadí o to, aby se začalo stavět co
nejdříve. Ve směru proti proudu Úhlavy se
chystá vylepšení spojnice od mostu přes dálnici u Útušic s Radobyčicemi, kde by měl výhledově překonat rokli mostek. O vytvoření
souvislého spojení pro cyklisty z Plzně až
do Přeštic či dokonce Švihova (odkud se po
stezce lze dostat přes Klatovy až do Běšin)
se ale, pokud vím, zatím nejedná, přestože
zrovna tuto cyklovýpadovku směrem na Šumavu by cyklisté jistě hojně využívali. Zlepšení by se mělo dočkat propojení Valchy se
Lhotou přes les a chatovou oblast, kde nyní
sice cesta vede, ale za mokra bývá blátivá.
Další informace a fotografie jsou na portálu
města www.plzen.eu a podrobněji pak také
na cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Radka Žáková, cykloprůvodkyně
a editorka portálu plzenskonakole.cz
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Plzeňské dvorky odhalí svou krásu a tajemství

První ročník nové akce zve milovníky zajímavých a tajuplných míst do centra krajské metropole už 28. května
Půvab leckdy opomíjených zákoutí nabídne 28. května od 10 do 18 hodin první ročník akce Plzeňské dvorky. „Tato místa jsou
kouzelná a každé z nich ukrývá nějakou zajímavost. Vybrané dvorečky budou moci
zájemci navštívit samostatně a kochat se
jejich krásou. Nebo budou komentované
prohlídky v 10, 12, 14 a 16 hodin. Vstupenky
za 50 korun, které budou platit na celou trasu s průvodcem, si mohou zájemci zakoupit v Muzeu strašidel. K dispozici budou
i mapky. A na většině míst se odehraje doprovodný program,“ zve Alena Kozáková,
ředitelka Nadace 700 let města Plzně,
která akci připravila. Zájemci mohou podniknout i stopovačku Zažijte dvorky.
Dostanou hrací kartu, se kterou obejdou
jednotlivé dvorky, na nichž je čekají šifry,
úlohy a aktivity. Do Národopisného muzea Plzeňska a Muzea loutek bude vstup
zdarma. Plzeňské biskupství umožní prohlídku kaple blahoslaveného Hroznaty či
interiérů budovy od 10:30 každou hodinu
až do 16:30. Časové vstupenky budou ve
vrátnici biskupství. Vstup bude zdarma. Více informací na www.plzenskedvorky.cz.
Snímky nafotil Jiří Zahradník.
(an)

Bezručova 9, soukromý objekt se zajímavými artefakty, studnou, kovanou mříží, starobylým portálem a kamenným dlážděním.

Pražská 5, zachovalá chlebová pec z roku 1880.

Náměstí Republiky 35, Biskupství plzeňské,
ukázky barokního stavitelství.

Náměstí Republiky 23, Muzeum loutek,
Kinetický dvorek.

Kopeckého sady 10, Konzervatoř Plzeň, dvorek se zajímavými objekty a pozůstatkem hradební zdi.

Dominikánská 5, místo s pavlačemi v dvorním křídle.

Bezručova 11, soukromý objekt s empírovým ostěním vstupních vrat.

Náměstí Republiky 13, Národopisné muzeum
Plzeňska, průchod přes dvorky do Dřevěné
ulice a na městské hradby, renesanční lodžie.

Františkánská 11, Rajský dvůr, komplex Diecézního muzea s pozůstatky zazděných středověkých okének.

Jungmannova 1, atrium filozofické fakulty se
sochou plzeňského výtvarníka Tomáše Kůse.

Sedláčkova 38, Fakulta filozofická ZČU v Plzni se zajímavými pavlačemi.
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Nepřístupné zahrady ukáží opět své poklady

Do dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí přijede i kardinál Dominik Duka
Běžně uzavřené zahrady se letos otevřou milovníkům rostlin a zahradní
architektury 11. a 12. června. Koná se
totiž už tradiční celorepubliková akce
nazvaná Víkend otevřených zahrad, která představuje jednotlivé objekty s jejich
příběhy a tajemstvím. Zájemci tak mají
možnost navštívit například Luftovu
zahradu a řadu dalších lokalit v Plzni
a celém kraji.
Velkolepé oslavy se o víkendu odehrají
na Jiráskově náměstí, kde bude otevřena
zahrada v klášteře dominikánů. V parku
před kostelem se uskuteční vernisáž první části výstavy o historii náměstí, kterou
připravují žáci Masarykovy základní školy
a Církevního gymnázia pod patronací spolku Pěstuj prostor v rámci projektu Paměť.
Vernisáž doprovodí dobrodružná pátrací
hra. „Jako vzácná návštěva zde vystoupí
kardinál Dominik Duka, který vysvětí a odhalí sochu Panny Marie, jež bude následně
umístěna na budovu kláštera,“ říká Antonín
Herrmann, ředitel Masarykovy základní
školy. Tradiční program „bylinek v klášteře“
doprovodí několik kulturních vystoupení,
zazní jazzová i vážná hudba, navečer se pak
zahrada promění ve swingovou tančírnu.

Jiří Hlobil slaví
a trénuje na koloběžce
„Nádherný věk. Řečeno slovy mého kamaráda tělocvikáře
Jaromíra Votíka najíždíme do poslední
třetiny a někdy se
i prodlužuje,“ směje se programový
pracovník Západočeské galerie v Plzni,
původně učitel a člověk mnoha profesí
Jiří Hlobil (na snímku), který 22. května
oslavil 60. narozeniny. „Blíženci prý říkají dvakrát třicet,“ dodává. Udělal už
tisíce pořadů, je spoluautorem filmu
s Miroslavem Horníčkem O Plzni vážně
i nevážně, je autorem mnoha básní, fejetonů, kulturních projektů, vyvíjí publikační i recenzní činnost, spolupracuje
se školami, píše pohádky a divadelní
hry pro amatérská divadla, moderuje
a zapojuje se do charitativních projektů
například pro Nadaci pro kostní dřeň,
Lions club či Dětské centrum Plzeň.
Inspiraci pro svou tvorbu čerpá z povídání si s lidmi. „Nesmírně mě to baví
a dcery tomu říkají styk s domorodci,“
uvádí a dodává, že ho práce a zejména
s mladými lidmi doslova nabíjí. Doma
mu proto přezdívaji Forrest Jump, protože někde pořád „lítá“. A to ani netuší,
že bude doma ještě méně, protože si
letos koupil závodní koloběžku a začal
po nocích trénovat. „V mládí jsem na
ní jezdil po celé republice, tak bych na
ní chtěl ještě projet Evropu,“ říká. Přál
by si znovu absolvovat let v balonu. Má
rád přírodu a se spřízněnými dušemi
například v rodných Brdech obnovuje
studánky nebo sází stromy. Říká, že měl
v životě velké štěstí, protože ve své práci
a životě potkal množství inspirativních
kolegů, kamarádů a úžasných lidí. (an)

Kašpaři představí
Romea a Julii
Nejslavnější milostný příběh Romeo
a Julie v jedinečné úpravě se odehraje na
zahradě Měšťanské besedy 8. a 9. srpna v podání divadelního spolku Kašpar.
Shakespearův text patřící k vrcholným
tragédiím Kašpaři upravili na míru osmi
postavám, aniž by cokoli ubrali na sdělnosti příběhu a síle prožitku. Vstupenky
jsou už v prodeji.
(an)

v soutěži o grant Nadace Proměny Karla
Komárka a další finance na něj poskytnou
město Plzeň i Městský obvod Plzeň 2 – Slovany. Nenápadný žákovský projekt tak nakonec vyvrcholí obnovou náměstí v hodnotě
110 milionů korun,“ říká architekt Marek
Sivák ze spolku Pěstuj prostor.
(an)

Kam se podívat v Plzni

Zahrada v dominikánském klášteře na archivním snímku.
Aktivity podporuje i městský obvod, který plánoval obnovu náměstí po mnoho let,
chyběly mu však potřebné finanční prostředky. Ty se podařilo získat loni. „Ve spolupráci obvodu, školy, kláštera dominikánů,

Foto: Pěstuj prostor

spolku Pěstuj prostor a místních obyvatel,
pro které jsme uspořádali plánovací besedy
i dotazníkovou anketu, vznikl projektový záměr na rekonstrukci náměstí a zpřístupnění
zahrady široké veřejnosti. Záměr zvítězil

• Hřbitov Všech Svatých, Pod Všemi
Svatými
• Klášterní zahrada dominikánů Masarykova základní škola, Jiráskovo náměstí
• Luftova zahrada, Za Rybárnou 110
• První plzeňská komunitní zahrada,
Pod Vinicemi 3
• Zahrada …Na střeše, Prešovská 8
• Zahrádka Na Sudech, zahrádkářská
kolonice Na Sudech u ulice Na Hrádku
• Arboretum Sofronka, Plaská 877
• Výuková zahrada s vodními prvky,
U Velkého rybníka 24
• Meditační zahrada Památník obětem
zla, Na Kramlíku

Sousedská odpoledne budou po celém městě
Sobota 28. května bude ve znamení oslav
Evropského dne sousedů. Každý může
uspořádat společnou večeři či libovolný
program pro lidi ze svého domu či ulice
anebo se zajít podívat na akce pořádané
komunitními centry v různých městských
čtvrtích. K organizaci odpolední se přihlásilo devět komunitních center a spolků,
z nichž některé byly podpořeny v rámci
Mikrograntů Odboru kultury Magistrátu
města Plzně.
Patří k nim například Mezigenerační
a dobrovolnické centrum Totem, které zve
na Sousedský jarmark v Bolevci. Na třech
scénách si každý najde, co mu je blízké.
„Můžete se těšit na bazárek, šperkařskou
dílnu, plackování, pletení z padákové
šňůry, zážitkový program pro děti, burzu zahradních rostlin a mnoho dalšího.
V 19 hodin zveme každého se svou pochoutkou na společný stůl,“ přibližuje
akci ředitelka centra Vlasta Faiferlíková.

Program s názvem „Přijďte si hrát,
přijďte na koláč“ čeká návštěvníky odpoledne na Bolevecké návsi. Kromě
dětského dne bude na místě otevřená
čajovna a večer promítání zábavného
filmu o účasti souboru seniorů v hiphopové taneční soutěži. Spolek Ledovec
zve do ulice K. Světlé na tvůrčí dílny,
sousedská vystoupení, čtení, výstavu
výtvarných prací i oblíbený závod zahradních traktůrků. Na Mikulášském
náměstí se bude konat setkání s hudbou, tancem, workshopy, hrami a dobrým jídlem zakončené společným grilováním za doprovodu kapely. Ožije také
Kollárova ulice, kde na dvou scénách
v Zach´s pubu a Buena Vistě vystoupí
několik kapel a DJs.
Na Městské plovárně u Radbuzy
se chystá program pro děti i dospělé
s vodními hrami, výrobou lodiček, ale
i divadelním představením skupiny Im-

proverti. Po sousedské večeři mohou
návštěvníci zůstat ještě na hudební vystoupení. V zámeckém parku v Křimicích čeká nejen děti plnění soutěžních
úkolů, divadelní vystoupení, ukázka
žonglování i rodeo na elektrickém bizonovi.
V nedalekých Malesicích chystají místní obyvatelé jako předzvěst oslav 777 let
obce pečení domácího chleba, výtvarné
dílny, keramické dílny, hudební a divadelní ochotnické vystoupení i společnou
večeři. Malá umělecká školička Muška
ve Lhotě zve na pečení chleba v klasické
venkovní peci, sochařskou dílnu pro nejmenší, workshop výroby šperků, výrobu
masek, malování, hraní s keramickou
hlínou a vystoupení rockové skupiny
Disharmonici s následným posezením
u ohně. Detailní program Evropského dne
sousedů je na internetových stránkách
www.evropskydensousedu.cz .
(mr)

ROZHOVOR

Mike Reiss: Homerovi by se v Plzni líbilo
Hlavní hvězdou filmového festivalu Finále
Plzeň byl letos porotce a spolutvůrce seriálu
Simpsonovi Mike Reiss. Jako scénárista
se podílel na více než dvaceti animovaných
filmech, včetně dvou Dob ledových, tří dílů
Já, Padouch, Lorax, Rio, Kung Fu Panda 3.
Je také oceňovaným dramatikem, autorem
knih pro děti a knih s tématem tajemna.
Finále považuje za jedinečné. „Byl jsem na
mnoha festivalech, ale nikdy jsem se tak nebavil. Na jiných jsou snímky z celého světa,
ale Finále je zajímavé, že jsou na něm jen
české filmy. A jejich příběhy mě často překvapí. Někdy si říkám, jak je možné nacpat
všechno do jednoho filmu,“ říká.
Znáte český animovaný film a co o něm
soudíte?
Jako dítě jsem měl tu čest setkat se
s animovanými filmy z východní Evropy.
Běžely v televizi a líbily se dětem i dospělým. Znám trochu tvorbu Jana Švankmajera. Musím přiznat, že to není úplně můj
styl. Jeho věci jsou smutnější, temnější. Je
to ale skvělý umělec.
Vraťme se k vaší návštěvě Plzně, co vás
zaujalo?
Navštívili jsme s manželkou, kterou
jsem poznal při studiích na Harvardu

Mike Reiss s manželkou.

Foto: Finále

a jezdí všude se mnou, několik muzeí.
Byli jsme na věži katedrály, viděli jsme
novou budovu divadla a židovskou synagogu. Město se mi skutečně moc líbí.
Neuvažoval jste, že by mohli do Plzně
zavítat i Simpsonovi?
Pro Homera by to bylo výborné město
k žití, protože je založené na pivě. Byli
jsme v pivních lázních, takže to by se do
seriálu mohlo dostat. Rád bych ale vydal
krátké varování. Mnoho zemí zbožňuje
Simpsonovy do té doby, než se rozhodneme natočit o nich epizodu. Pak už nás tak
nemilují, to se stalo například v Austrálii

nebo Brazílii. Ta nás dokonce žalovala
u soudu, takže pozor.
Kdy bychom mohli epizodu z Plzně vidět?
Je zábavné, jak dlouho trvá proces výroby. To, co se bude vysílat příští rok, už
máme dávno napsané. Odhaduji, že by ji
Češi mohli vidět tak v roce 2020.
Kde čerpáte inspiraci pro svou práci?
Mám štěstí, že mi to tak prostě myslí.
Asi jsem se tak narodil. A je úžasné, že
existují lidé, kteří mi za to chtějí platit.
Například Simpsonovy jsme začali psát
se spolužáky z Harvardu, se kterými jsem
tam pracoval v humoristickém časopise.
Říkali jsme si, že to nikoho nebude bavit.
Na čem pracujete v současnosti?
Jeden den v týdnu na Simpsonových,
pak na Době ledové číslo 5, která by měla
jít v červenci do kin. Zavolali mi do Plzně,
že poslední replika filmu není zábavná,
tak jsem seděl dlouho do noci a už jsem
ji vymyslel. Budu mít v Americe muzikál,
takže dělám i na divadelních hrách. A taky
píšu knížky pro děti, teď jsem zrovna dodělal dvě s pořadovým číslem 19 a 20.
Jedna je o uklízeči v muzeu umění, který
tam rozbije všechny artefakty, a druhá
o bramboře, která je hrdinou.
(an)

Dobrodruzi
zvou na cestu
za novým životem
V plzeňském kulturním centru
DEPO2015 je od 6. května k vidění
nová zážitková expozice inspirovaná osudem obyvatel několika vesnic
z okolí Stoda, kteří koncem 19. století
odešli z Čech za lepším životem na
Nový Zéland. Hravá výstava Dobrodruzi je určená pro děti i jejich rodiče. Návštěvníci v ní prožijí na vlastní
kůži dalekou cestu mimo svůj domov,
obtížné zabydlování v nové zemi a sžívání s odlišnou kulturou. Budou se
muset rozloučit s tím, co znali, zvolit,
co si s sebou vzít na dalekou cestu, pojedou vlakem, budou se pohupovat na
palubě lodi, zabloudí v bažině, v pralese, aby se nakonec potkali s velkým
náčelníkem Maorů, potetovali své
tváře a založili novou vesnici.
Vstupné na výstavu Dobrodruzi je
100 korun pro dospělé a 80 korun pro
děti, seniory a studenty. DEPO2015
nabízí i permanentku na deset vstupů
za 300 korun nebo rodinné vstupné
pro dva dospělé a až tři děti za 250
korun. Velké skupiny nad deset osob
zaplatí po 80 korunách. DEPO2015
v Presslově ulici je otevřené ve všedních dnech od 11 do 19 hodin, o víkendech od 10 do 18 hodin. Výstava
potrvá do poloviny srpna. Více na
www.depo2015.cz.
(mr)

Konference zhodnotí
projekt kultury
Přínosy a dopady projektu Evropské
hlavní město kultury zhodnotí třetí ročník konference OPEN UP!, která se
bude konat ve dnech 9. a 10. června 2016
v Plzni v kreativní zóně DEPO2015.
Za účasti řady tuzemských a zahraničních odborníků i ministrů kultury zemí
Visegradské skupiny V4 se bude zabývat ekonomickými dopady, přínosem
kultury pro rozvoj měst či participací,
druhý den bude věnovaný diskusi o udržitelnosti kulturních projektů, metodice evaluace a dalších tématech. Kulaté
stoly i konference jsou otevřeny veřejnosti, registrace se uskuteční na webu
www.plzen2015.cz/openup2016.
Konferenci pořádá Plzeň 2015 a Aspen Institute Prague.
(mr)

Historický víkend
ukáže obří loutku
Karla IV.
Hlavním lákadlem letošního ročníku
Historického víkendu, který se uskuteční od soboty 11. do neděle 12. června v historickém centru západočeské
metropole, bude symbolicky v roce
700. výročí narození největšího z českých králů obří loutka Karla IV.
Návštěvníci ji uvidí už v pátek
10. června v rámci festivalového prologu, kdy se v Plzni bude konat Noc
kostelů. Svými kousky pak bude „největší Čech“ bavit diváky především
v sobotu.
V sobotu večer se bude konat už
tradiční Vejšlap plzeňských strašidel,
kterého se může zúčastnit každý. Stačí si jen připravit strašidelnou masku
a přidat se k ostatním strašidlům. Večer vyvrcholí ohňovým představením
Divadla Kvelb.
V neděli pak ožije prostor u hotelu Continental dobovým divadlem
a piknikem. Po oba dny se návštěvníci budou moci vydat na Pohádkovou
cestu, která provede historickým centrem města.
(red)

kulturní dění 
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Sošku Thálie poškodil technik z televize

Karolina Gudasová je zatím nejmladší držitelkou ceny, kterou získala za roli Wendly v Probuzení jara

Za srdeční záležitost považuje muzikál
Probuzení jara, který se hraje od loňského května na Malé scéně plzeňského
Nového divadla, herečka a zpěvačka
Karolina Gudasová. Za roli čtrnáctileté
Wendly Bergmannové v tomto představení získala letos Thálii za mimořádný
ženský herecký výkon v kategorii muzikál, opereta nebo jiný hudebnědramatický žánr. Je dcerou slavného hokejisty
Lea Gudase, její bratr Radko působí jako
obránce v NHL a ona sama se kdysi věnovala krasobruslení.
Zatím je nejmladší umělkyní, která toto
prestižní ocenění dostala. „Pro mě to byl
neuvěřitelný pocit. Už jen, když zavolali
z herecké asociace a oznámili mi, že jsem
nominovaná. Byla jsem tak zmatená a překvapená, až jsem málem nabourala. Stát
pak na scéně Národního divadla a opravdu přebírat Thálii bylo krásné. Volalo
a psalo moc lidí, jsem strašlivě šťastná, že
si to můžu užít. Navíc se teď o mě podstatně víc ví,“ říká Karolina Gudasová, která
poté, co získala cenu, absolvovala řadu
besed na školách a v různých institucích.
„Pozvali mě i do televize na snídani s Novou. Přišla jsem tam s cenou a vyzvali mě,
abych ji předala technikovi, aby se jí náho-

Archiv otevře odborná
pracoviště a depozitáře
Archiv města Plzně pořádá 9. června 2016
u příležitosti Mezinárodního dne archivů
Den otevřených dveří. Návštěvníci si tak
budou moci prohlédnout odborná pracoviště a obvykle uzavřené depozitáře v sídle Archivu města Plzně ve Veleslavínově
ulici 19. Mohou vidět ukázky zajímavých
archiválií týkajících se dějin města a vyslechnout velmi zajímavé informace o historii městského archivu. Prohlídky začínají
vždy v celou hodinu od 10 do 16 hodin. Do
archivu se zájemci dostanou, když projdou
mázhauzem historické radnice. Organizátoři upozorňují, že počet návštěvníků je
omezen. Ve skupině může být maximálně
15 osob. Návštěvu je možné si zarezervovat na telefonu 378 032 601, případně na
e-mailové adrese archiv@plzen.eu. (red)

Karolina Gudasová v Probuzení jara.
dou něco nestalo. No a najednou technik
říká, že ji rozbil. Já si nejdříve myslela, že
si ze mě dělá legraci. Ale vážně byl nakřápnutý stojan. Cenu mi ale opraví skláři, takže bude vše v pořádku,“ uvádí muzikálová
herečka, která pracuje v Divadle Josefa

Foto: DJKT Plzeň
Kajetána Tyla, ale i v divadle Semafor. Do
něj se dostala před šesti lety po konkurzu
do hry Mam'zelle Nitouche. Hraje v ní
dodnes a v mnoha dalších představeních.
Říká, že nemá žádnou vysněnou roli a užívá si všechny, ve kterých hraje. „Třeba

zrovna Probuzení jara je úžasné. Mám radost, že je neustále vyprodáno,“ upozorňuje herečka, která Thálii oslavila několikrát, s kolegy přímo na inscenaci a hned
po převzetí vzácné sošky s rodiči. „Byli
z mého úspěchu nadšení. A druhý den
jsem odlétala za bráchou do Ameriky, tam
byla oslava také,“ vzpomíná. Prozrazuje,
že s bratrem, který je v hokeji považovaný
za tvrďáka, mají velmi hezké vztahy. „Je
to takový ochranitel a má trpělivost. Ale
jakmile vyjede na led, tak si musí respekt
vydobýt,“ míní Karolina Gudasová.
Pěvecký a herecký talent u ní objevila
během studia na gymnáziu v Berouně
profesorka hudební výchovy. Díky tomu
začala studovat zpěv v Základní umělecké
škole Václava Talicha a poté u Lídy Nopové a následně u profesora Josefa Rybičky.
Byla přijata na Konzervatoř Jaroslava Ježka
na obor muzikál. Studuje nyní zpěv u Radky Fišarové. A od příštího roku se chystá
studovat muzikálové herectví v zahraničí.
Na život v cizině je zvyklá už od dětství,
narodila se totiž v Mnichově, kde tehdy její
otec hrál hokej. Pak díky jeho práci procestovali kus světa. Karolina Gudasová se
tak domluví mimo jiné anglicky, německy
nebo švédsky.
(an)

Jan Soukup: Odstranění popraskaných pylonů je správné
Odstranění popraskaných pylonů pomníku
Díky, Ameriko! bylo správné. Tvrdí to architekt Jan Soukup v reakci na názory prezentované v médiích. „Hlavně je nutné pořídit
nové pylony v co nejkratším čase,“ říká architekt, který na trhliny upozornil, sledoval
je a zná také podrobnosti vzniku památníku,
protože vypracoval původní projekt podle
návrhu malíře Jiřího Kovaříka. Pylony městu Plzni prodal za jednu korunu, v rámci své
dodávky celého památníku, podnik Kavex,
který vlastnil lom v Řásné u Telče. „Tři měsíce před dodáním sdělil, že jeden pylon má
takzvaný štych a že oba zmenší tak, aby se jej
postižený pylon zbavil. Trhlina však nebyla
zcela odstraněna. Od roku 2014 pronikla až
za půlku pylonu,“ popisuje architekt, který
původně navrhoval opravu navrtáním a vložením nerez prutů. Když se loni v březnu dí-

val z okna svého ateliéru, jak američtí vojáci
pokládají u památníku květiny, všiml si trhlin i na severním pylonu. Bylo jich více, byly
drobnější a převážně vodorovné. Překvapilo
ho to, ale dospěl k názoru, že nic nehrozí, alespoň ne v blízkém čase.
Svůj poznatek sdělil vedení města, které
objednalo expertizu stavu pylonů. Uskutečnila se letos v únoru za účasti restaurátora
Jana Bradny, petrologa Zdeňka Štaffena,
děkana Fakulty restaurování v Litomyšli Karola Bayera a statika Jindřicha Rineše. Karol
Bayer provedl měření ultrazvukovou transmisí a s petrologem zjistili, že jižní pylon
má jednu zjevnou trhlinu, ale severní pylon
je narušen sítí vodorovných a svislých trhlin. „Restaurátoři se klonili k názoru, že stav
pylonů není beznadějný a lze je zachránit.
Problém ale byl, že by se záchrana musela

zřejmě stále opakovat. Petrolog záchranu
pylonu nedoporučil a statik ji zcela vyloučil,“ popisuje Jan Soukup, který památník
vnímá jako vyjádření vděčnosti osvoboditelům Plzně. V takovém případě je však podle
něho eticky nepřijatelné vyjádřit, byť nevědomky, vděk nekvalitním a poškozeným
předmětem. Nevidí nic špatného na tom
chybu uznat a napravit. Materiálu i peněz
je podle něho škoda, ale je to nižší hodnota
než projev vděčnosti. Rozpad pylonů by nepochybně pokračoval, protože negativní vliv
nadměrné dopravy, která křižovatkou a centrem města prochází, jen tak brzy nezmizí.
Mnozí lidé ale pojali odstranění pylonů před
oslavami jako schválnost. „Je to ale naopak.
To se měli při oslavách lidé a veteráni na památník dívat skrz zábrany?“ ptá se Jan Soukup.
(red)

Skupova Plzeň
přiveze i Kouzelnou
flétnu
Celkem 39 představení, z toho 15 soutěžních a řadu inspirativních na pomezí
loutkového a alternativního divadla, uvidí návštěvníci 32. Skupovy Plzně, kterou
podporuje město Plzeň. Mezinárodní
festival loutkového a alternativního divadla se uskuteční od 8. do 12. června.
Zahájí jej Mozartova Kouzelná flétna
upravená pro dva loutkáře, operního
pěvce a osmičlenný komorní orchestr.
Představení norimberské dvojice Voght
– Torbahn na pomezí loutkového divadla, trikového filmu a grotesky slibuje
unikátní zážitek. „Divák si užije Kouzelnou flétnu, ale v tak trochu miniaturní
podobě. A aby dobře viděl, celé to miniaturní divadlo mu herci zvětší a promítnou na filmové plátno. Představení
jsem viděl v Dánsku, lidé se tam málem
potrhali smíchy. Je to skutečně povedená
taškařice,“ říká Jakub Hora, ředitel festivalu Skupova Plzeň a zároveň ředitel pořádajícího Divadla Alfa. Dalším německým příspěvkem bude Sibiria.
Finské divadlo Ilmatila přiveze
představení Muuala (Někde jinde),
které spojuje tanec, nový cirkus a video animaci. Slovinské Loutkové divadlo Ljubljana bude vyprávět příběh
o neobvyklém přátelství s názvem
Kachnička, smrt a tulipán. Divadlo Tyjátr ze Slovenska přiveze loutkářskou
klasiku Don Šajn aneb Marnotratný
syn, autorské seskupení Med a prach
představí Krásu a hnus (Nezastupitelnost nepojmenovaného) a posledním
slovenským příspěvkem bude inscenace Láska P. a vášeň B. nezávislé divadelní skupiny Odivo. Diváci se mohou
těšit na čerstvou novinku hradeckého
Divadla DRAK O bílé lani, na nové
představení z produkce Cirk La Putyka
Biograf nebo na Západočeské divadlo
Cheb a jeho inscenaci Stařec, moře
a dívka. Domácí Divadlo Alfa uvede
v rámci festivalu tři představení: CHA
CHA CHA aneb CHArlie CHAplin
a jiná CHÁska, Tři mušketýři a Spadla klec. Podrobné informace zájemci
naleznou na internetových stránkách
www.skupovaplzen.cz.
(an)

ROZHOVOR

Ivan Binar : Partituru k dětské opeře pronesl z vězení vrah

Novinář a spisovatel Ivan Binar získá
v letošním roce Cenu 1. června za přínos
k objasnění a prosazení principů demokracie, svobody a spravedlnosti a obhajobu lidských práv a svobod prostřednictvím tisku, rozhlasu a televize.
Co si myslíte o dnešní práci novinářů?
Obhajují totéž důsledně?
Ono se to nedá posoudit globálně,
někteří pracují dobře, jiní hůř. Jsem přesvědčen o tom, že podmínky pro solidní
novinařinu u nás jsou. Umím si však
představit situaci, kdy je novinář uveden
v pokušení nebo nucen, aby spáchal nějakou špatnost. Aby lhal v něčí prospěch,
něco nepříjemného zamlčel, aby se za-

choval hanebně. Máme u nás spoustu
skvělých novinářů, kteří dokázali říct
ďáblovi ne, i když je to stálo zaměstnání.
Někdy je to těžké, jenže bez bystrých
a poctivých hlídacích psů se demokracie
neobejde. Věřím, že takových máme dost.
Někdy mi lidé říkají, že média nepředstavují svět jako pěkné místo k žití a že
jim chybí pozitivní zprávy. Co vy na to?
Lidí, které přitahují negativní zprávy,
je zřejmě většina a je to přirozené. Snad
se nám to vtisklo do podvědomí už v dobách pračlověčích. Negativní informace
je pro člověka důležitější, varuje před
nebezpečím. Zpráva o konfliktu upozorňuje, že také nás by mohlo něco takového
potkat.
Žijeme ve světě, kde se hodnoty přepočítávají na peníze a ze všeho se stává
zboží. Nic není zadarmo, ani voda, natož
informace. Kdyby pozitivní zprávy prodávaly, byly by jich plné noviny. A přitom
v ulicích, v tramvaji, v kavárně potkáváme vesměs spokojené lidi. Čtou si v novinách o mordech a násilí, louskají senzace
ze světa, drby o populárních osobách;
o skutečný život tu přeci nejde, je to vzrušující zábava. Obávám se, že pod tlakem
bulváru a v konkurenci s internetem se
také seriózní noviny snaží být prodejnější, někdy na úkor služby veřejnosti.

Žil jste ve Vídni, Mnichově, nyní v Praze, ale v mládí v Ostravě a určitý čas jste
pobýval i v Plzni. Zavzpomínal byste na
pobyty v těchto městech?
Do Vídně nás vyhnali z Ostravy, tam
jsem se setkal poprvé se svobodnou a demokratickou společností. Je to příjemné
město k pobývání. V Mnichově, ve Svobodné Evropě, jsem si užíval báječné,
svobodné novinářské práce, hor a jezer
v okolí města. A v Praze jsem doma, mám
tu čas a klid na svou literaturu. Všude,
kde jsem žil, byl jsem rád. Vždycky a všude - i na těch Borech za mřížemi - se našlo
něco pozitivního. Není, nač si stěžovat.
V Ostravě jsem vystudoval, zamiloval
se, oženil, zplodil děti. Prožil kus krásného života, měl spoustu přátel a ještě
mám, hrál divadlo, vydal první knížku.
Často a rád se tam vracím, nedávno mi
tam v rádiu natočili hru pro děti, v loutkovém divadle hráli operu s mým libretem.
Na Ostravu nedám dopustit. Plzeň za to,
co se mi tu přihodilo, nemůže. Nezanevřel jsem na ni. Ba naopak, mám k ní tím
pádem blíž než k jiným městům.
Prožil jsem v jejích zdech bezmála sedm
měsíců, přivezli mě z Ostravy eskortou,
abych si tu odseděl zbývajících sedm měsíců dvanáctiměsíčního trestu za pobuřování z nepřátelství k socialistickému spo-

lečenskému a státnímu zřízení republiky
proti spojeneckým vztahům k SSSR, za
protiokupační postoje. Když se pak v únoru 1973 otevřela brána borské věznice a já
jsem mohl vykročit do plzeňských ulic, byly
to nejkrásnější ulice na světě.
Poprvé jsem byl v Plzni ve zlatých šedesátých letech se studentským divadélkem
Pod okapem. Účastnili jsme se celostátního kola soutěže tvořivosti mládeže a hráli
v sále, který se jmenoval, tuším, Svazáček.
A my Ostraváci jsme to celostátní kolo tenkrát v Plzni vyhráli. Po vítězném listopadu
1989, po letech exilu, vyšla v Plzni v Západočeském nakladatelství moje Kytovna
umění, první knížka doma. Vzápětí tam
ještě vydali můj překlad skvělé novely Horsta Bieneka Kobka.
V plzeňském Divadle Alfa před časem
uvedli adaptaci mojí knížky pro děti Kilo
jablek pro krále. Samá pozitiva. A teď to
zcela nečekaně završila Cena 1. června!
Mohu si na Plzeň stěžovat?
Ve vězení jste napsal dětskou operu
Vrať nám, ptáku, hastrmana a řadu
dalších věcí. Prozradíte, na čem pracujete nyní?
Já jsem operu nenapsal, jenom libreto,
hudbu na Borech ve vězení složil Edvard
Schiffauer. Byli jsme tam zavření čtyři z procesu se členy ostravského divadelního klubu

Waterloo. Za muzikál Syn pluku, kterým
jsme reagovali na sovětskou okupaci. Další
čtyři dostali tresty podmíněné. A Schiffauer
seděl za to, že napsal k muzikálu hudbu.
Nedal si pokoj ani ve vězení. Dostal nápad, že bychom mohli trávit čas užitečně
a že světu chybí nová opera pro děti. Byli
jsme každý v jiné části rozlehlé věznice, ale
občas jsme se potkali na dvorečku nebo při
vydávání jídla. Já mu podstrkoval papírky
s libretem a on bez klavíru komponoval.
Texty jsem posílal v dopisech manželce, partituru pomohl Edovi pronést vrah, kterému
písemnosti při propouštění nekontrolovali.
U vrahů se zločin komponování oper nepředpokládá. Název Vrať nám, ptáku, hastrmana vyplynul sám od sebe z děje. Opera
je o hodném hastrmanovi, který si hraje
s dětmi u rybníka, a zlý pták Zoban ho dětem ukradne. Děti ho nakonec z jeho spárů
vysvobodí.
Momentálně se flákám, jsem nesoustředěný, roztěkaný. Čekám, že mi v těchto dnech vyjde v brněnských Větrných
mlýnech absurdní román Peckova jáma.
Je o válečném tažení kapitána Kotulána a jeho osmi vojáků na Sovětský svaz
(malá literární pomsta) a Peckova jáma
při té anabázi sehrává podstatnou roli.
Těm, kdo se rozhodnou knížku otevřít,
přeji dobré počtení!
(an)
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HÁDEJTE S TECHMANIÍ
Dřevěné vazníky budovy 3D Planetária
v Techmanii jsou lepeny tvarohem. To
je správná odpověď z minulého čísla.
Vylosován byl Tomáš Podlešák a vyhrává dvě vstupenky a další ceny.
Nová otázka je zaměřena také na
budovu 3D Planetária v Techmanii,
ve které se promítají i filmy.

Jaký je průměr kopule, na kterou
se promítají filmy?
a) 14 metrů
b) 16 metrů
c) 18 metrů
Odpovědi mohou zájemci posílat do
6. června na adresu redakce. K dispozici mají také e-mailovou adresu
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

Muzikál Bonnie & Clyde je hlavně o lásce
Divadlu Josefa Kajetána Tyla se podařilo jako prvnímu v Česku získat práva k uvedení
Českou premiéru měl začátkem května
v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni
muzikál Bonnie & Clyde. Muzikálovému
souboru divadla se totiž jako prvnímu
v České republice podařilo získat práva
na uvedení tohoto ambiciózního titulu
současného amerického hitmakera Franka Wildhorna, jehož muzikály jako Jekyll
& Hyde, Cyrano z Bergeraku, Nikdy neříkej sbohem, Hrabě Monte Cristo, Nová
Alenčina dobrodružství či Excalibur dobývají světová jeviště.
Muzikál, stejně jako slavný film z šedesátých let s Faye Dunawayovou a Warrenem Beattym v titulních rolích, vychází
ze skutečného příběhu legendárních texaských lupičů Bonnie Parkerové a Clyda
Barowa. Jejich život ukončila razantní
policejní akce v květnu 1934, Bonnie
bylo 24, Clydovi 25 let. Přesto, že jejich
cesta byla lemována řadou lidských obětí
včetně civilistů, dodnes opřádá gangsterskou dvojici mýtus romantických hrdinů.
V době velké hospodářské krize 1929 až
1933 vyvolávala jejich činnost sympatie
jako revolta proti panujícím neutěšeným

spr á v n ý t i p s  a l f o u
Loutka napříč uměleckými obory, druhy
a žánry. To je spojujícím prvkem 32. ročníku festivalu alternativního a loutkového divadla Skupova Plzeň, který se koná
v červnu v Plzni. Program festivalu zavede
diváky do prostředí tradičního či méně
tradičního loutkového divadla a do světa
grotesky, opery, němého filmu, rockových
koncertů či do oblasti nonverbálního divadla, klasické hudby, malby, videoartu či
sochařství. K tomuto festivalu se vztahuje
také dnešní soutěžní otázka.
Kolik představení uvede na Skupově Plzni Divadlo Alfa?
1) sedm
2) pět
3) tři
Správná odpověď z minulého čísla zní, že
maňáskovou grotesku Tři mušketýři uvádí Divadlo Alfa už deset let. Výhercem se
stal Antonín Lalouček a získává dvě vstupenky do Divadla Alfa. Stejnou cenu obdrží i ten, kdo správně odpoví na novou
soutěžní otázku a bude vylosován.
Odpověď lze posílat pod heslem
Správný tip s Alfou do 6. června
na adresu redakce nebo e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

Na snímku ukázka z představení Stařec,
moře a dívka z produkce Západočeského
divadla Cheb, které uvidí návštěvníci
festivalu Skupova Plzeň.
Foto: archiv divadla

Pavel Režný a Petra Vraspírová v titulních
rolích Bonnie & Clyde.
Foto: DJKT
poměrům. „Je to krásný příběh, skvělý
muzikál, který přináší poselství, že není
důležité žít dlouho, ale naplno. A ukazuje
nádherně čistou lásku, Clyde, ač kriminálník, Bonnie bezmezně miluje stejně
jako ona jeho,“ říká představitelka titulní
role Bonnie Karolina Gudasová. V pojetí

role se neinspirovala ani uváděným muzikálem na světových scénách ani slavným
filmem. „Ráda si stavím roli sama od začátku. A tak se záměrně nedívám,“ uvádí
Karolina Gudasová, která alternuje s Petrou Vraspírovou. Pavel Režný a Roman
Tomeš se dělí o roli jejich partnera.
Hudba muzikálu vychází z country stylu, žánrově přesahuje do gospelu, swingu a rocku. Dirigentské taktovky se ujali
Petr Kantořík s Jiřím Petrdlíkem, scénu
vytvořil Daniel Dvořák a dobové kostýmy Dana Haklová, choreografii vytvořil
Lukáš Vilt. „Ladění toho příběhu je dobrodružně-romantické, je to vedené jako
osud dvou lidí, kteří chtěli překročit svůj
vlastní stín. Oni nechtěli být grázlové, ale
doba a prostředí je do toho svým způsobem vmanipulovaly. Hlavním motivem
je jejich touha překročit začarovaný kruh
bídy, všednosti, té trapné každodennosti
– prostě být výlučný. Jistě, bez přestřelek
se to neobejde, ale nepovažuju to za primární. Nejdůležitější je láska mezi těmi
dvěma lidmi,“ tvrdí režisér muzikálu Roman Meluzín.
(an)

hr a j e m e s i s e zoo
Gibon (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 Julii Annu
Látovou. Získala čtyři vstupenky do zoo
a drobné dárky. Soutěžit o stejné ceny je
možné také v tomto čísle.
Ahoj kluci a holčičky. Mám na cedulce
číslo 228/20 a patřím
do třídy ptáků. Můj
obrázek doprovází
posledních 16 let
grafiku Zoologické
a botanické zahrady
města Plzně. Ve volné
přírodě se vyskytuji
na jižním okraji centrálního Peru přes
Andy až do Tierra del
Fuego, občas může
areál výskytu zasahovat až na východ
severní Brazílie a Uruguaje. Jsem 105 centimetrů vysoký pták o hmotnosti okolo 2,3 kilogramů. Můj pravěký předek
žil už před 30 miliony let. Do plzeňské
zoo jsem přijel v hejnu 19 elegánů dne

1. prosince 1975. Osm let po zabydlení
a experimentování s tím, který rybník,
krmení a jaké dno pro nás bude nejvhodnější, jsme v roce 1983 přivedli na svět
první československá mláďata v rámci
našeho řádu. Bohužel po čase uhynula,
ale v následujících dvou letech se vylíhla další a ta se podařilo odchovat. Velmi
jsme uvítali vlastní domek z poloviny
90. let, díky kterému
jsme trvale na jednom místě. V roce
1998 byl lidmi uměle
odchován sameček
jménem „Kvakoš“,
z náhodně nalezeného vejce (leželo mimo
hnízdo v trávě), což
byl cenný chovatelský úspěch. Kvakoš
je snad jediný z našeho hejna, který měl
v historii naší zoo
své vlastní jméno. Víte, kdo jsem? Odpovědi je možné posílat do 6. června na
adresu redakce nebo e-mailovou adresu
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte jako vždy připsat heslo Hrajeme si se zoo.
(red)

Z historie Plzně - 5. část: Doba husitská, poděbradská a jagellonská
Myšlenka reformace církve nebyla na počátku druhého desetiletí 15. století části
Plzeňanů cizí. Plzeň byla zpočátku reformnímu hnutí nakloněna. Působil zde kazatel
Václav Koranda, přívrženec radikálního
křídla. S Korandou a jeho oddanými stoupenci se Plzeň stala centrem husitského
hnutí.
S Žižkovým příchodem do města v listopadu roku 1419 se situace ještě více vyhrotila. Když se přemístili husité na jaře roku
1420 do nově založeného Tábora, Plzeň
ihned změnila strany a stala se katolickou.
Prohusitští konšelé byli vyměněni a majetek měšťanů, kteří odešli s Žižkou, byl
se schválením Zikmunda Lucemburkého
zabaven.
V následujících křížových taženích se
Plzeň stala základnou odpůrců husitů,
pevnou součástí královské moci, plzeňského landfrýdu a baštou katolicismu. Husité
se pokusili několikrát město obsadit, naposledy od června 1433 do května 1434.
Plzeň se však nikdy nepodrobila.

Zlatá bula Zikmunda Lucemburského
z 19. září 1434, Řezno.
Foto: archiv
Krátce po ukončení obléhání v roce 1434
se v Plzni vytvářela a pravidelným opakováním udržovala na jeho památku tradice
oslav takzvaného Nového svátku. Plzeňští si při něm v každoročním průvodu ko-

lem hradeb a v bohoslužbách připomínali
statečnost svých obránců, jejich věrnost
a vítězství. Tradice byla zrušena až roku
1870.
Útrapy za husitského obléhání se císař
Zikmund Lucemburský Plzeňským pokusil
vyvážit vydáním zlaté buly z 19. září 1434.
V náhradu škod, které město utrpělo, Zikmund osvobodil Plzeň od královské berně,
potvrdil právo vybírat clo a osvobodil všechny měšťany od cel, mýt a poplatků ze zboží
v království českém a celé německé říši.
Po smrti Zikmunda v roce 1437 se opět
otevřela otázka nástupnictví na český trůn,
což bylo příčinou rozbrojů mezi konzervativní stranou, k níž se přikláněla i Plzeň,
a stranou středu tvořenou kališnickou
šlechtou a městy, v jejímž čele stanul později Jiří z Poděbrad. Ten roku 1448 obsadil
Prahu, a proto byla pražská kapitula přemístěna do Plzně (zůstala zde až do roku
1453, podruhé v Plzni mezi léty 1466/7 až
1478). Změna v plzeňské politice nastala
až v roce 1466, kdy vypověděla Jiřímu z Po-

děbrad poslušnost a zůstala věrná papeži.
Plzeň v této době podporovala uherského
krále Matyáše Korvína, na jehož straně
stála i po korunovaci Vladislava Jagellonského. Za jeho vlády se Plzeň připojila ke
společné politice městského stavu.
Následující období bylo ve znamení
střetů mezi městy a šlechtou. Situace se
částečně zklidnila roku 1517, ale zároveň
se však rozhořely sociálně-politické boje
uvnitř města, které vyvrcholily roku 1519
neúspěšným pokusem svrhnout městskou
radu.
V červnu a červenci roku 1507 postihly
město čtyři úmyslně založené požáry, které Plzeňští kladli do souvislosti s popravou
Jana Bavora ze Švamberka. Žhář nebyl
zřejmě nikdy dopaden. Tyto požáry, při
nichž vyhořela více než polovina města,
patřily mezi nejničivější katastrofy tohoto
typu v dějinách Plzně.
Kateřina Fantová
a Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
Plzeňská představitelka jedné z hlavních rolí muzikálu Zvonokosy Eulálie
Čubíkové se jmenuje Stanislava Fořtová Topinková. To je odpověď na otázku z minulého čísla. Správně odpověděla Dana Kuchynková a vyhrává
vstupenky do divadla a drobné dárky.
I tentokrát lze soutěžit. Na 1. červenec
chystá Divadlo Josefa Kajetána Tyla
unikátní scénický počin pod širým nebem se špičkovým pěveckým obsazením - slavnou operu Giuseppe Verdiho
Aidu. Navazuje tak na loňský koncert
pod širým nebem se sólisty Evou
Urbanovou a Miroslavem Dvorským.
Letos chce představit Verdiho dílo
v plné monumentalitě, oslovit příznivce opery i nové návštěvníky, kteří preferují neformální prostředí, a nabídnout nevšední a mimořádný zážitek
v amfiteátru. A zároveň vytvořit tradici
operních produkcí pod širým nebem.
Dnešní soutěžní otázka zní: Kolik lidí
navštívilo loňský koncert v amfiteátru?
Odpověď je například na www.djkt.eu.
Lze ji posílat s uvedením jména
a bydliště do 6. června na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme s divadlem.
(red)

VÍTE, KDO TO JE?
Michal Ďuriš (na snímku) je správná odpověď na minulou soutěžní otázku. Redakce
ocenila tři vylosované odpovědi. Poslali je
Marcela Procházková, Lucie Rádlová
a Viktor Fiedler. Vyhrávají šálu FC
Viktoria Plzeň a drobné ceny.
A nyní je možné tipovat dalšího hráče. S fotbalem začínal jako malý kluk
na hřišti v Rosovicích, kde se společně
se svými kamarády honil za kulatým
nesmyslem od rána do večera. Žádný
z nich se ale nedostal ve svém fotbalovém životě tak daleko jako současný
hráč Viktorie Plzeň. Od osmi let oblékal
dres týmu 1. FK Příbram. Už v mládí
byl jeho vzorem obránce Barcelony Daniel, kterého obdivuje dodnes a přiznává, že na hřišti chce být stejně bojovný,
konstruktivní a útočně zaměřený jako
právě hráč barcelonského fotbalového
gigantu. V době, kdy Viktoria sváděla
boje v základní skupině Ligy mistrů,
zrál v dorosteneckých kategoriích Příbrami. „Popravdě jsem ve svých začátcích nikdy moc nevyčníval. Rozvíjel
jsem se postupně a svou pílí a pracovitostí jsem se dokázal vždy o kousek
posunout,“ prohlašuje. Úspěšným
působením v příbramském dorostu
si pravidelně říkal o nominaci do mládežnických reprezentačních výběrů
i o pozornost skautů zahraničních klubů. Na dvě stáže v nizozemském PSV
Eindhoven navázalo půlroční hostování, po kterém se vrátil zpět do České
republiky. V dresu Příbrami naskočil
do 15 zápasů ligy a díky vydařeným
výkonům se dostal do hledáčku Viktorie Plzeň, kde od sezony 2015/2016
působí. V červeno-modrých barvách
si stihl zahrát v 15 ligových utkáních
a okusil i atmosféru Evropské ligy. Jeden z nejmladších hráčů plzeňského
týmu se postupem času vypracoval
ve stálici v základní sestavě. Odpovědi lze posílat s uvedením jména
a bydliště do 6. června 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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