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pomohla mnoha lidem,
zemřela před 20 lety

navštívilo přes sto tisíc lidí
z celé České republiky

se stal šéfem
souboru muzikálu

Trať na Košutku se opravuje
Místo tramvají jezdí autobusy, s omezením se potýkají i řidiči
Město Plzeň zahájilo projekt III. etapa
rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská. V části Gerské ulice je nevyhovující
technický stav trati, a to v úseku od zastávky Severka přes křižovatky Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu
na konečné tramvaje linky číslo 4. Projekt, jenž pro město postaví společnost
Colas Rail za 65 milionů korun bez daně
z přidané hodnoty, zvýší bezpečnost provozu a sníží dopad negativních vlivů dopravy na okolí.
Rekonstrukce si vyžádá rozsáhlou
výluku. Omezený je provoz páteřní
tramvajové linky číslo 4, která patří
mezi nejvyužívanější. Podle Plzeňských
městských dopravních podniků jezdí
od 1. září do 27. listopadu pouze v úseku Bory – Sokolovská v omezeném intervalu. V pracovní dny po 20. hodině
a o víkendech na ni navazuje náhradní
autobusová linka 4A v úseku Sokolovská – Košutka. „Po dobu výluky je zavedena také speciální tramvajová linka
číslo 3 na trase Bory – Mozartova, která
doplňuje omezenou linku 4,“ vysvětluje
Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel
Plzeňských městských dopravních podniků.
Podle něj tato pro Plzeň netradiční
linka je v provozu pouze v pracovní dny
od ranní výpravy do 20 hodin. Po stejnou dobu bude vypravena linka náhradní autobusové dopravy s označením 3A,
která jezdí částečně okružně po trase

Lékařská fakulta – Košutka – Lékařská
fakulta. Pro přestup mezi linkami 3 a 3A
je určena zastávka Lékařská fakulta. Ze
zkrácené linky 4 je možné v pracovní dny
do 20. hodiny přestoupit na autobusy 3A
na zastávce Sokolovská. Po 20. hodině
a ve dnech pracovního klidu jsou v provozu pouze výlukové linky 4 a 4A.

Více informací je po celou dobu
výluky k dispozici na webových
stránkách dopravního podniku
www.pmdp.cz, facebooku PMDP,
na webu města Plzně. K dispozici
jsou pro cestující také infolinka
a informační cedule na zastávkách.

Podstatné omezení zaznamenali i řidiči automobilů. Nastalo 8. září a potrvá do
7. října, kdy jsou opravovány oba přejezdy přes tramvajovou trať v křižovatkách
s Kralovickou ulicí a U Jam (Manětínská). Při těchto stavebních pracích není
možné levé odbočení z Gerské ulice do
Kralovické a Manětínské. Rovněž tak
není možné odbočit z Kralovické a Manětínské doleva směrem na Záluží a z ulice U Jam a Gerské ulice (sídliště) doleva
ve směru do centra. Příjezd na Košutku
ve směru z města je možný pouze přes
křižovatku u Remusu. Pokud řidiči pojedou od Záluží směrem do Plzně, musí

využít trasy přes Kralovickou ulici do
Studentské a následně odbočit vlevo do
Gerské.
Podle informací z magistrátu zahrnuje
stavba kompletní výměnu kolejových
pásů, rekonstrukci trolejového vedení
a úpravu tramvajových zastávek a dále
opravu části silnice III/1808. „Počítá i se zrušením podchodu v prostoru
tramvajové zastávky Plzeňka, opravou
parkovacích zálivů, chodníků a stezek
a provedením úpravy světelných signalizačních zařízení. Stavba by měla být
definitivně dokončena do 31. května
2017,“ konstatuje mluvčí magistrátu
Eva Barborková.
Původně odhadovaná hodnota zakázky byla 90 milionů korun, soutěží
se ji nakonec podařilo výrazně zlevnit.
„Třetí etapa navazuje na předchozí, před
čtyřmi lety dokončenou druhou etapu
rekonstrukce Karlovarské ulice. Začíná
ve vzdálenosti 116 metrů před zastávkou Severka a skončí po 935 metrech
před točnou na konečné tramvajové linky číslo 4 na Košutce,“ přibližuje David
Malán z Odboru investic Magistrátu
města Plzně, který má projekt na starosti. Součástí předmětu veřejné zakázky je
také rekonstrukce křižovatky Gerská –
Kralovická na silnici III/1808, na které
se bude finančně spolupodílet krajská
příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje částkou zhruba 5,5 milionu korun.
(red)

Nová Církevní základní a střední škola Plzeň začala působit v Táborské ulici. Na
snímku žáci, kteří se sešli při zahájení nového školního roku v tělocvičně. Do základních škol v Plzni nastoupilo více než 1 800 prvňáků, navštěvují 80 prvních tříd. Město
Plzeň jako zřizovatel základních škol pro ně připravilo několik novinek, například
na 33. základní škole děti dostanou zdarma Plzeňskou kartu ve formě přívěsku. Je to
pilotní projekt a funkčnost modelu se ověří v průběhu školního roku. Využívat ji zatím
budou v rámci stravovacího systému.
Foto: Martin Pecuch

ROZHOVOR

Učitelka Pavla Sýkorová: Snažím se být maximálně spravedlivá a držet slovo
Výjimečné pedagogy a zaměstnance
svých základních a mateřských škol ocenilo město Plzeň. Za celoživotní přínos
školství vstoupil do síně slávy in memoriam Karel Brož, jenž působil v Plzni v letech 1979 až 1988 jako učitel v Černicích
a poté vedl 8. základní školu. Pedagogem
roku působícím v mateřské škole se stala Lenka Kůsová, zástupkyně ředitelky
22. mateřské školy v Plzni. Provozním
zaměstnancem roku Jindřiška Hametová
ze 17. základní školy a mateřské školy
Plzeň, kde pracuje už řadu let jako školnice. Mecenášem plzeňského školství je Jiří
Heckel, bývalý žák 2. základní školy, jenž
jí poskytl velkorysý finanční dar k jejímu
letošnímu 60. výročí. Zvláštní ocenění
získal Tomáš Had, učitel tělesné výchovy
33. základní školy v Plzni, který zachránil tonoucího žáka. V kategorii Pedagog
roku základní školy převzala ocenění
učitelka 10. základní školy v Plzni Pavla
Sýkorová, která má aprobaci matematika
a zeměpis, vyučuje také informatiku a je
metodikem ICT. Získala dosud řadu ocenění, zvítězila v celorepublikové soutěži
DOMINO, účastní se odborných konfe-

Pavla Sýkorová při přebírání ocenění na
radnici.
Foto: Martin Pecuch
rencí i mezinárodních kurzů v oblasti IT,
prezentuje školu na veřejnosti, zapojila
žáky do celosvětové akce „Hodina kódu“
a dělá řadu dalších věcí. „Ocenění si velmi vážím, zasloužilo by si ho hodně učitelů. Beru ho jako velký závazek a vnímám
ho jako uznání nejen pro sebe, ale pro
celou školu,“ říká Pavla Sýkorová. Moc ji
těší, že ho získali nejen učitelé, ale i další
pracovníci škol.

Hned, když jsem vešla do školy, mě
paní ředitelka zahrnula slovy, kolik
toho děláte a jaký jste pohodový člověk.
To se jen tak nevidí. Jakým způsobem
to zvládáte?
Těžko se to popisuje. Učím prostě ráda
a snažím se být optimista. S úsměvem
a dobrou náladou jde vše snáze - a to i při
výuce matematiky. Letos ji budu učit
v šestce a devítce. Uvidíme, jestli mi ten
humor vydrží.
Učit jste chtěla od malička nebo takové
rozhodnutí přinesl čas? A proč jste si
vybrala zrovna matematiku?
Vždycky jsem si přála učit, asi sehrálo
roli i to, že maminka je učitelka. Jezdila
jsem také jako vedoucí na tábory a měla
jsem štěstí na výborné učitele, kteří mne
inspirovali a nadchli. Navíc matematika
je logická, mnoho věcí lze odvodit a to mi
vyhovuje. Ale ráda učím i zeměpis a informatiku.
Dobrý učitel dokáže udělat hodně, že?
Měl by umět své svěřence nadchnout
a být jim vzorem. Je to úplně nejdůležitější v první třídě. A jestliže se to vyučujícímu podaří, má většinou vyhráno on

i žáci, ale také jeho nástupci. Protože děti
pak přistupují k výuce se zájmem, s pocitem, že je obohacuje, že jim mají učitelé
co předat. A uvědomují si, že vzdělání má
smysl. Pana učitele nebo spíš paní učitelku z první třídy si většina z nás dobře
pamatuje. A když to s námi uměli, dostali
jsme velmi dobrý vklad pro celý život. Na
základní škole by měli žáci získat poznatky ze všech oblastí, každý je šikovný na
něco jiného. Nejdůležitější je rozvinout
osobnost dítěte a uvědomit si, že každé
vyžaduje rozdílný přístup.
A máte vy sama osvědčený recept na své
žáky?
Snažím se být maximálně spravedlivá,
dodržovat domluvené zásady. Ve výuce
zapojuji i technologie, aby to žáky nejen
bavilo, ale mělo to i svůj cíl. A na děti je
potřeba mít čas, mnohdy na to zapomínáme. Myslím si, že tyto recepty ve většině
případů fungují.
Jste příznivcem drilu, nebo spíše toho,
aby děti došly k výsledkům logicky?
Postupně jsem dospěla k tomu, že mě
těší, když děti dospějí k řešení samy, odvodí si nějaký výsledek ve skupině, dis-

kutují, nebojí se projevit. Nevadí mi, že
občas někdo plácne nesmysl. Ale ne vždy
je možné pracovat takovým způsobem.
Některé učivo se musí natrénovat, důkladně procvičit.
Často slýchávám, že současné děti mají
znalosti v matematice horší než v minulosti. Že sedí jen u počítače. Co vy na to?
Vyrůstají v jiných podmínkách, mají
přístup k nejrůznějším technologiím,
zvládají více věcí najednou. Na učiteli závisí, jak počítače, tablety, mobily využije
ve výuce, aby žáci tvořili, objevovali, spolupracovali on-line, rozvíjeli si svou digitální gramotnost. Co se matematiky týče,
každá třída je jiná a záleží na přístupu
učitele. A počítač i mobil občas omrzí. Příjemně mne překvapilo, když jsem s deváťáky jela na školní výlet na Šumavu a oni
na mobily přes den zapomněli.
Co děláte, když vám dojde inspirace?
Naštěstí existují učitelé, kteří své poznatky, zkušenosti a nápady předávají
on-line, například prostřednictvím GEG
ČR. Scházíme se ale také naživo, pořádáme setkání, přednášky, workshopy, letní
školy.
(an)
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Univerzita opouští tři budovy v centru
Slaví už pětadvacáté narozeniny a chystá akce pro studenty i veřejnost
Západočeská univerzita v Plzni, která
v letošním roce slaví své pětadvacáté narozeniny, opouští některé budovy v centru
a hodlá je vrátit městu. Zatím se to týká tří
objektů, a měla by tak ročně ušetřit zhruba pět milionů korun. Co v nich bude po
odchodu studentů, představitelé Plzně
ještě definitivně nerozhodli. Z Husovy ulice 11 se během srpna na Borská pole do
univerzitního kampusu stěhovala Fakulta
ekonomická. Uvolnilo se tam místo po
Fakultě aplikovaných věd, která přesídlila
do budovy výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost v Technické ulici 8. „Provozní náklady v Husově
ulici v loňském roce dělaly 2,5 milionu
korun. Přesunem se ušetří téměř celá
částka,“ říká mluvčí univerzity Kamila
Kolářová. Dodala, že se univerzita musela
pustit do oprav za téměř 18 milionů korun, protože prostory po Fakultě aplikovaných věd bylo potřeba zrekonstruovat.
„Téměř celou sumu uhradí ministerstvo
školství. Navíc opuštěním prostor v Hu-

Soutěž o lístky
na koncert Dana Bárty
U příležitosti oslav pětadvacátých narozenin pořádá univerzita také koncert Dana Bárty & Illustratosphere.
Bude se konat 19. října od 21 hodin
v DEPO2015. Vstupenky lze získat
už nyní za symbolických 125 korun.
Kdo však odpoví do 28. září správně
na soutěžní otázku a bude vylosován,
získá dvě vstupenky zdarma. A otázka
zní: Co vystudoval Dan Bárta?
Odpověď je třeba poslat na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěž
o lístky na koncert Dana Bárty. (red)

Podávání žádostí
k sítím je snažší
Plzeň spustila web https://gis.plzen.eu/vfe/,
jehož prostřednictvím si developeři i občané chystající stavbu rodinného domku či
jiného objektu mohou elektronicky požádat o vyjádření k existenci sítí. V projektu
je zapojeno pět městských správců, od
nichž lidé vyjádření potřebují, město chce
postupně rozšířit službu i o mimoměstské
správce sítí. Žadatelům by tak zcela odpadla nutnost obíhat jednotlivé subjekty. (red)

Vodné a stočné
zlevnilo
Plzeňané mají od 1. září levnější
vodné a stočné. Za vodné zaplatí
42,79 korun, za stočné 32,11 korun za
metr krychlový, celkem tedy 74,90 korun za metr krychlový bez DPH.
Schválila to Rada města Plzně. Oproti dříve nastavené ceně bude vodné
a stočné levnější o celkem 3,15 korun za metr krychlový. Ceny jsou
jednotné pro všechny odběratele. Nový návrh, který předložila Vodárna
Plzeň, zohlednil skutečný vývoj nákladů a objemu množství spotřebované
pitné vody a vypuštěných odpadních
vod za období leden až květen 2016
a další ukazatele.
(red)

Město zve k diskuzi,
co s okruhem
Pohled na rozrůstající se areál Západočeské univerity v Plzni na Borských polích.
sově ulici výrazně ušetříme za jejich rekonstrukci, která by byla nezbytná a mnohem rozsáhlejší,“ upozorňuje mluvčí.
Město už dostalo zpět budovu v Tylově
18, kterou využívala Fakulta ekonomická
i filozofická a Ústav jazykové přípravy.
Sídlí tam Bezpečnostně právní akademie
Plzeň. Univerzita uvolní také prostory
v sadech Pětatřicátníků 27. Navrácením
budov by měla ušetřit celkově asi pět milionů korun. Ve zbylých prostorách v centru univerzita zůstává. Od září opět naplno
fungují posluchárny v Jungmannově ulici. Jsou určené studentům Fakulty právnické, filozofické, pedagogické, ale také
Univerzity třetího věku. Poslouží i Bílému
kruhu bezpečí a některým studentským
organizacím. „V bývalé univerzitní galerii
bude knihkupectví s možností výpůjček
skript. Tyto prostory tedy pronajímáme,“
uvádí Kamila Kolářová. Univerzita také

připravuje rekonstrukci prostor pro Fakultu zdravotnických studií v Tylově 59,
respektive v bývalém ředitelství Škodovky. „Zpracovává se projektová dokumentace, která by měla být hotova do konce
roku. Opravovat by se mělo začít příští
léto,“ informuje mluvčí. Upozorňuje zároveň na další novinky. „Fakulta aplikovaných věd má od dubna 2016 novou katedru geomatiky, která se zabývá sběrem,
analýzou a zpracováním geografických
dat. Vyčlenila se z katedry matematiky.
Fakulta právnická přivítá první studenty
v novém navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa,“ doplňuje Kamila Kolářová.
Univerzita si letos 28. září připomene
dvacet pět let své existence. Připravila
proto řadu akcí pro studenty, absolventy
i širokou veřejnost. „Západočeská univerzita vyrostla z technických kořenů,

Foto: SITMP
ale současně má řadu prosperujících
humanitních oborů,“ upozorňuje rektor
Miroslav Holeček. K 25. výročí univerzity vzniklo také logo, jehož vytvoření bylo
součástí klauzurních prací Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Zvítězil
návrh Terezy Pejřimovské. „Je složeno
z trojúhelníků, které římskými číslicemi
znázorňují číslo 25. Zároveň připomínají přesýpací hodiny jako symbol plynutí
času,“ říká autorka.
Univerzita oslavuje letos už od počátku
roku například akcemi Běh s rektorem,
videomapping či různými výstavami.
V rámci oslav se konaly i nedávné Dny vědy
a techniky a uskuteční se koncert Dana
Bárty nebo slavnostní zasedání Vědecké
rady Západočeské univerzity v Plzni.
Chystá se také společenský večer pro absolventy a partnery, divadelní představení
(an)
pro zaměstnance a další akce.

Zahraničních turistů přijíždí stále více
Za první letošní pololetí přijelo do Plzně zhruba o pět procent zahraničních
turistů více než za stejné období loňska. Celkem v Plzni přenocovalo téměř
120 tisíc turistů. „Největší položkou
v portfoliu zahraničních hostů jsou tradičně Němci. Letos jich za první pololetí
přijelo 30 911. Rozdíl oproti loňsku činí
jenom mínus šest osob, což je opravdu
výborný výsledek,“ tvrdí Kristina Štěpánová z organizace Plzeň - TURISMUS.

Cestovní ruch v České republice letošním roce roste především v souvislosti
se složitou mezinárodní bezpečnostní
a politickou situací. Výjimečný rok z hlediska domácí turistiky hlásí téměř všechny regiony.
Obdobný trend potvrzuje také Plzeň,
kde počty turistů dynamicky rostly už
během předchozích dvou let. V té době
cestovní ruch v České republice víceméně stagnoval. Domácích turistů je podle

výzkumů čtyřikrát více než podle údajů
z Českého statistického úřadu. Je to obdobný výsledek jako vloni, kdy značná
část domácích hostů využívala ubytování u příbuzných a známých. Od začátku roku zavítalo do města 1,2 milionu
jednodenních návštěvníků. V součtu
turistů, tedy těch, co v Plzni přenocují,
a jednodenních hostů je to přibližně
1 487 tisíc návštěvníků města za první
pololetí 2016.
(red)

Setkání s veřejností k řešení, jak využít
prostory bývalého tréninkového okruhu
BMX, který sousedí s Parkem na přání
na Košutce, pořádá Správa veřejného
statku města Plzně a Městský obvod
Plzeň 1 ve čtvrtek 22. září od 17 hodin.
Sraz je na kopci u korouhvičky a nejdříve
se koná procházka územím a následně
se bude diskutovat o budoucím využití areálu. Diskuze bude pokračovat od
18.30 hodin v budově bývalé školy Krašovská 30. „Jedná se o hodnotné území
se vzrostlými stromy na okraji města,
s návazností na blízký les, které by se za
pomoci málo náročných a přírodě blízkých úprav mohlo stát lákavým místem
pro místní obyvatele. Řešené území má
rozmanitý terén. Dokážeme si představit, že se zde najde využití pro všechny
věkové i zájmové skupiny. V území je
naplánováno umístění workoutového
prvku (venkovní fitness), ale to je v území jediná daná věc,“ říká Irena Tolarová
ze Správy veřejného statku města Plzně.
Pracovní název nového parku je Podzemník, ale i ten lze na základě podnětů
občanů změnit. Stavět by se mělo začít
v roce 2018.
(red)

ROZHOVOR

Ondřej Topolčan: Fakultní nemocnice velmi dbá na vědu a výzkum
voří náměstek ředitele Fakultní nemocnice
Plzeň pro vědu a výzkum profesor MUDr.
Ondřej Topolčan, CSc. (na snímku).

Plzeňská fakultní nemocnice dosáhla v posledních letech mnoha úspěchů díky propojení výzkumu a praxe. V řadě oborů je tak
na celorepublikové špičce a vzbuzuje uznání
nejen českých, ale i zahraničních odborníků. O některých konkrétních výsledcích ho-

U léčby kterých chorob bylo dosaženo
největšího pokroku?
Je to nepřehlédnutelné například v léčbě karcinomu prostaty a gynekologických
karcinomů. U prostatického karcinomu
nemusí být pacient tak často, jako ještě
v nedávné době, zatěžován nepříjemnou biopsií, závažnost stavu je možné odhadovat
již z laboratorního vyšetření. Karcinom vaječníků je díky úspěšnému úsilí odborníků
plzeňské fakultní nemocnice možné odhalit ve stále ranějším stádiu, a tím neustále
zvyšovat procento uzdravených žen.
Pomáhá výzkum i v jiných oblastech onkologie?
Ke zlepšení péče o naše pacienty došlo
díky okamžitému zavedení výsledků výzkumu do rutinní praxe a především díky ny-

nější časné diagnostice. Sledování nemocných po operaci nádorového onemocnění
napomáhá k rychlému záchytu eventuálního zhoršení či opakování onemocnění. Týká
se to například nádoru prsu a tlustého střeva. Druhý okruh zájmu odborníků Fakultní
nemocnice Plzeň je zvýšení operability primárně neoperabilních nádorů jater.
Je známo, že Chirurgická klinika FN
Plzeň má v oblasti operací nádorů jater
skvělou pověst. Můžete ji podložit statistikou?
Jasným důkazem je určitě skutečnost,
že v současné době se pětileté přežití od
operace nádoru jater a metastáz do jater
přibližuje 50 procentům, zatímco v dřívějších dobách bylo přežití většinou řádově v měsících.
Pokračují ve své snaze o další úspěchy
rovněž hematoonkologové?
Ve své laboratoři buněčné terapie se zaměřili na vývoj, optimalizaci a zavádění

metod buněčné imunoterapie u pacientů
podstupujících transplantační léčbu. Ti
jsou ohroženi mimo jiné takzvanou reakcí
štěpu proti hostiteli, kdy jejich organismus
nechce přijmout životadárné krevní buňky
dárce, či návratu základního nádorového
onemocnění krvetvorby. Díky novým metodám pomáhají rovněž pacientům dalších
nemocnic v České republice, které se zabývají transplantací kostní dřeně.
Jak si máme představit zavádění výsledků
výzkumu do praxe v oblasti zobrazovacích technik?
Hlavními cíli jsou jednak zvýšení efektivity diagnostiky, optimalizace diagnostických algoritmů a v neposlední řadě
optimalizace radiační dávky z diagnostických přístrojů a zařízení.
Čím lze vysvětlit jednoznačný pokrok
v oblasti vědy a výzkumu ve FN Plzeň?
Je za ním bezesporu skutečnost, že od
roku 2012 má statut výzkumné organiza-

ce, má tedy stejné právo zapojovat se do
všech projektů jako univerzity či akademie věd. Může proto díky financím, které
z ministerstva zdravotnictví na výzkum
dostává, podporovat ty projekty, které
jsou z hlediska pacientů a rozvoje nemocnice nejvíc potřebné a prestižní. Takovou
možnost do té doby nemocnice neměla.
Úspěchy odborníků FN Plzeň v oblasti
vědy a výzkumu jsou prezentovány na
mezinárodních konferencích, ve špičkových odborných časopisech. Pamatuje
FN Plzeň rovněž na propagaci mezi širokou veřejností?
Rozhodně. Stává se tak například v rámci pravidelných besed o onkologických
onemocněních, které jsou pořádány ve FN
Plzeň. Tato setkání jednak přispívají k prevenci, jednak informovanosti potenciálních pacientů o tom, že v naší nemocnici
se jim v případě onemocnění dostane té
nejmodernější a nejlepší péče.
(red)
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Plzeň získala
dotace na prevenci
kriminality
Plzeň uspěla se žádostí o dotaci na
pět svých projektů v oblasti prevence
kriminality. Podporu získala z Ministerstva vnitra České republiky. Konkrétně míří na asistenty prevence kriminality i na domovníky – preventisty,
na projekt nazvaný I prevence může
být legrace, na rozšíření kamerového
systému na území prvního městského
obvodu a na vybavení prostor nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vzducholoď. „Celková podpora
z ministerstva vnitra na našich pět
projektů činí 1,534 milionu korun, spoluúčast města Plzně je zhruba 620 tisíc
korun,“ uvádí vedoucí Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně Aleš Průša.
Projekt Asistent prevence kriminality Plzeň prioritně cílil na lokalitu
„Plac“ neboli blok ulic Plachého a Korandova. Ta se výrazně zklidnila, proto
se asistenti více zaměřovali na okolí Centrálního autobusového nádraží
a ostatních přilehlých ulic a budou
v tom pokračovat i na dalších rizikových místech. Projekt I prevence může
být legrace cílí na mladé od osmi až
do 20 let ze sociálně vyloučeného prostředí, připravuje pro ně celkem dva
šestidenní táborové pobyty. Během
nich jsou u dětí a mladých lidí systematicky posilovány hodnoty a dovednosti, jako jsou odpovědnost za vlastní
jednání, umění říci ne, rozpoznání rizikových situací a schopnost se v nich
včas orientovat, role oběti a výhody
a nevýhody problematického jednání.
Projekt Domovník – preventista
v Plzni cílí na vytipované bytové domy
v majetku města. Pozice domovníka – preventisty, kterých by mělo být
pět, bude klíčovou v komunikaci mezi
nájemníky a dalšími subjekty. Další
z projektů, vybavení nových prostor
NZDM Vzducholoď, se týká nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. To
poskytuje bezplatně sociální službu
mladým lidem, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Rozšíření
kamerového systému na území Městského obvodu Plzeň 1 počítá s osazením dvou kamerových bodů v sídlišti
Lochotín a na Roudné, kde se objevuje
pouliční kriminalita.
(red)

Odbor vyzpovídá obyvatele
Dotazníkové šetření se uskuteční v letošním září a říjnu

Ilustrační snímek je z akce odboru sociálních služeb.
Dotazníkové šetření zaměřené na potřeby, spokojenost se stávajícími službami
a vývoj potřeb ze strany obyvatel města
právě s ohledem na nabízené sociální
služby chystá Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně. Konat se bude
od 19. září do 2. října.
„Dotázáno bude 1200 respondentů,
kteří budou náhodně vybráni z veřejně
přístupné databáze adres, na které budou
vysláni vyškolení tazatelé. Na vytipované

Foto: OSS MMP

adrese zjistí, kolik se na místě nachází
bytů a jeden z nich namátkou vyberou.
Z obyvatel bytu pak tazatel zvolí osobu,
s níž provede rozhovor,“ vysvětluje ve-

doucí odboru sociálních služeb Alena
Hynková. Dodává, že tazatelé budou vybaveni průkazem a kontaktem pro ověře-

ní identity a důvěryhodnosti. „Oslovení
lidé si tak vše budou moci ověřit u garanta výzkumu, jímž je katedra sociologie
Západočeské univerzity v Plzni zastoupená Janem Váně, a za odbor sociálních
služeb výzkum koordinuje Karolína Vodičková,“ zdůrazňuje Alena Hynková.
Odbor sociálních služeb dlouhodobě
usiluje o vytváření a zajištění funkční sítě
služeb. Ty se zaměřují zejména na seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi,
sociálně vyloučené, cizince a další skupiny obyvatel, kteří je potřebují.
Aby mohly být úspěšné a k užitku
občanům města Plzně, jsou připravovány dlouhodobé strategie, které chtějí
odpovídajícím způsobem reagovat na
demografické změny, především stárnutí populace, socioekonomické změny, hlavně nárůst chudoby, proměnu
rodinných vztahů a podobně. K tomu
zmíněný odbor využívá data z celorepublikových výzkumů a také z vlastních, bez nichž je smysluplné strategie
nemožné vytvořit.
Cílem chystaného výzkumu je nejen
zjistit, jak jsou obyvatelé města spokojeni s plzeňskými sociálními službami, ale
i získat data, která umožní předjímat vývoj potřeb nabízených služeb v horizontu
dalších let tak, aby město dokázalo pružně reagovat na demografické a socioekonomické změny, a umělo tak lépe vyhovět
svým občanům.
(red)

Domovy pro seniory otevřely dveře a pobavily
Více než čtyři stovky
seniorů žijí v pěti zařízeních Městského
ústavu sociáních služeb v Plzni. Nejsou to
žádné „starobince“,
ale špičkově vybavená zařízení, která poskytují klientům všestrannou kvalifikovanou péči. O tom se může
veřejnost každoročně přesvědčit při dnech
otevřených dveří. Letos tomu tak bylo
v červnu v zařízeních „Kopretina“ a „Petrklíč“ v Západní ulici v Bolevci, ale především v největším areálu domů pro seniory
„Sedmikráska“ a „Čtyřlístek“ v Kotíkovské ulici. „U veřejnosti ještě mnohdy panují falešné představy o úrovni ‚městských
důchoďáků‘, a tak je nejlepší, když se přesvědčí na vlastní oči, jak to u nás vypadá,“

Senioři se baví na dni otevřených dveří.
tvrdí ředitel Městského ústavu sociálních
služeb Vladimír Chuchler. „Trend otevírání dveří pro veřejnost chceme prosazovat
i nadále tak, aby se propojení života aktivní

Foto: MÚSS Plzeň
generace se seniory opět obnovovalo,“ doplňuje. Návštěvníci si mohli prohlédnout
všechna zařízení, ale spolu se seniory se
také pobavit na zahradní slavnosti. (red)

Před bytem báby Radnické čekali pacienti dlouhé hodiny
ztraceným optimismem, že se dočkám
i já,“ vzpomíná na svoji první návštěvu
u proslulé léčitelky Helena Chytrá, které se
díky radám báby Radnické narodila dcera
Kačenka. Ještě dnes říká, že si z toho setkání pamatuje téměř slovo od slova a že
mělo velmi zvláštní atmosféru. „Tehdy
už byl velký problém se k ní dostat. Měla
tak rozsáhlou klientelu, že to začínalo být
nad její síly. A bylo jí tehdy už přes 90 let.
Ale lidí, kteří zoufale potřebovali pomoc
a u kterých moderní medicína selhávala,
neubývalo,“ popisuje Helena Chytrá, které návštěvu domluvil pomocník léčitelky
Jiří Nový, rodák z Radnic.
I tak ale musela vystát velkou frontu. Do
malého bytu vpouštěli pomocníci vždy
maximálně sedm lidí, kteří pak stáli před
stolem Boženy Kamenické a zpravidla
vyslechli nejen svou diagnózu, ale i potíže lidí před sebou ve frontě. „Nikomu to
nevadilo, a tak jsem poslouchala rozhovor
s tatínkem, který přinesl moč malé holčičky. S ní i přišel. Paní Kamenická tehdy
řekla, že dítě vypadá vyčerpaně. Tatínek
opáčil, že jedou z daleka a malá v autě

Spoustu legrace a pohody nabídne
dětem, rodičům a všem bez rozdílu
věku 7. ročník už tradiční akce Hodíme se do pohody, špacírujem kolem
vody. Uskuteční se 18. září od 10 do
18 hodin a pořádá ji magistrátní
odbor sociálních služeb společně

s Městským obvodem Plzeň 1. Start
a cíl je na ranči Šídlovák. Na trasu je
možné vyrazit nejpozději v 16 hodin
a společně s dětmi plnit ne zrovna
lehké, ale o to veselejší úkoly, které
nachystaly pro malé i větší turisty
pohádkové bytosti. Těšit se mohou
na kouzelné čarování, hrátky s včelími medvídky Čmeldou a Brumdou,
trpasličí dílnu, Mickeyho klubík,
mořskou pannu a nebude chybět ani
oblíbené stanoviště U úředního šimla. „V mezičase, kdy jsou děti zcela
pohlceny plněním úkolů, se mohou
rodiče seznámit s nabídkami služeb
organizací, které pohádková stanoviště zajišťují. Člověk nikdy neví, kdy
bude potřebovat pomoc nebo radu,“
přibližuje Karolína Vodičková, projektová manažerka pořádajícího
odboru. Na ranči Šídlovák se o zábavu postará kapela Ocho Rios,
Rádio Junior na cestách, které si
pro děti připravilo soutěže, zábavu
a moderátorskou školičku s Klárou
Novákovou. Po dlouhé cestě si děti
mohou odpočinout při Neposlušné
pohádce v podání divadélka Jitule
a Dadule.
Více informací je na internetu
http://socialnisluzby.plzen.eu/. (red)

Chystají se Dny
pro duševní zdraví

V Ý Z NAMN Á O S O B N O ST

Na lidovou léčitelku Boženu Kamenickou alias bábu
Radnickou vzpomínají stále generace lidí, kterým pomohla. Dožila se
96 let a před dvaceti lety, 5. září 1996,
zemřela. Byla to
uznávaná diagnostička, za kterou chodili pro pomoc nejvýznačnější umělci, lékařské kapacity i politici. Podle pamětníků si před mnoha z nich
nebrala servítky a mluvila s každým vždy
na rovinu. Přestože sama měla velmi těžký
osobní život, přišla o jediného syna a vzorně
se starala o děti svého zemřelého bratra, pomáhala neúnavně lidem od rána do večera.
Říkala, že dostala dar od Pána Boha a je to
její povinnost.
Díky jejím schopnostem se narodily také stovky dětí. „Kromě krucifixu
a obrázků svatých visely na zdech jejího
bytu desítky fotografií miminek a jejich
vděčných rodičů. To mě naplnilo dávno

U rybníků budou
pohádkové bytosti

zvracela. Léčitelka se zeptala, co měla
k snídani, a odpověď, že chleba se sýrem,
ji rozčilila. ‚Chcete to dítě zabít? Už nikdy
jí nedávejte k snídani chleba se sýrem, to
je to nejhorší, co pro ni můžete udělat.‘
křičela tehdy,“ popisuje Helena Chytrá
a dodává, že tatínek byl jako opařený,
ale následující diagnóza ho uklidnila.
Konečně však stála ona sama tváří v tvář
legendami opředené léčitelce. „Za stolem
seděla kostnatá stará paní s velmi silnými
brýlemi na očích. Zvětšovaly její oči, které
se zapíchly do mojí tváře a určitou dobu
si mě prohlížely. ‚Co potřebuješ?‘ zeptala
se mě a já řekla, že nemůžu otěhotnět. Na
nic už se neptala, pokývala hlavou, přelila
mou moč do zkumavky a zahřívala jí nad
plamenem kahanu. Dlouhou dobu mlčela. Pak mi řekla, že mi dá pít čaje, láhev
železa a pomůže mi. A dodala, že když
budu dělat přesně to, co mi řekne, tak dítě
mít budu,“ vybavuje si Helena Chytrá. Čaj
si měla dělat dvakrát denně přesně podle
návodu a železo užívat jednu lžíci denně po
obědě. „Řekla mi, že až otěhotním, tak ať
zase přijdu a nechodím k doktorům. Aby do

mě nesahali,“ vypráví. Léčitelka jí pak podala lísteček s označením čaje a otočila se na
dalšího pacienta. Lahev železa si vyzvedla
ve vedlejší místnosti, zaplatila požadovaný
obnos a odešla. Pro čaje si jela do Dobříše.
„Řídila jsem se radami a za dva měsíce
byla těhotná. Podle pokynu jsem se dostavila na kontrolu. Paní Kamenická koukla
do mé moči nad plamenem a pravila, že
budu mít zdravou holčičku. Řekla, že Pán
Bůh mě má rád a tu malou taky, “ vzpomíná Helena Chytrá. Gynekoložka prý tehdy
jen prohlásila „víra tvá tě uzdravila“.
„Určitě mi víra pomohla. Ale na paní
Kamenickou nedám dopustit. Znovu jsem
ji navštívila asi dva roky po porodu s tím,
že chci další dítě a nedaří se. Řekla, že
jsem prodělala velmi těžký porod, ale nic
jsem jí neříkala o zadrženém lůžku, že
dokud se z toho nevzpamatuji, dítě mít
nebudu. Brzy na to zemřela a já ztratila
naději. Druhou dceru jsem přivedla po
mnohých peripetiích na svět až jedenáct
let po té první. Dodnes na paní Kamenickou s úctou a láskou vzpomínám. Díky ní
má můj život smysl,“ uzavírá.
(an)

Program pro veřejnost i odborníky je
připravený na letošní Dny pro duševní zdraví, které pořádá Ledovec, z.s.,
ve spolupráci s Epoché, o.s. Ve druhé
polovině září je zahájí v mázhauzu plzeňské radnice výstava u příležitosti
výročí 15 let existence Ledovce, které
připadá na letošek. Návštěvníci budou
moci zhlédnout artefakty z historie Ledovce i získat povědomí o problematice
duševního zdraví. Na výstavě bude také
takzvaná psychobudka, která umožní
přiblížit stav, jenž prožívá v atace člověk se schizofrenií. 8. října budou Dny
pro duševní zdraví pokračovat jízdou
parního vlaku do Dobřan a zpět s programem v Psychiatrické nemocnici
Dobřany. Jízdu zakončí hudební a divadelní program v kulturním centru
Moving Station na Jižním Předměstí.
Tam bude program pokračovat i v neděli přednáškami k tématu duševní
zdraví a večerními koncerty. Přímo
na Mezinárodní den duševního zdraví
10. října se uskuteční na plzeňské radnici odborná konference k reformě psychiatrie nejen v Plzeňském kraji. Celý
program zakončí mše za psychologa
a psychoterapeuta a bývalého ředitele
Regionálního institutu duševního zdraví Leoše Horáka v kostele Nanebevzetí
Panny Marie. Více informací lze nalézt na www.ledovec.cz
(red)

Výměna
Plzeňských karet
Od letošního září do října se budou
měnit Plzeňské karty s čísly 80 000 až
94 999.
(red)
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Dvě plzeňské tenistky se utkaly v Riu

Jakou výmluvu
máte vy?
Po návratu z olympiády navštívila Andrea Hlaváčková západočeskou metropoli

Andrea Hlaváčková v Olympijském parku Plzeň těsně po návratu z brazilského Ria
de Janeiro.
Foto: Martin Volf

Lucie Šafářová s Barborou Strýcovou porazily zkušenější deblistky a stříbrné medailistky z Londýna Andreu Hlaváčkovou
s Lucií Hradeckou a získaly v brazilském
Riu de Janeiru bronzové medaile.
Ve čtyřhře se tak proti sobě ocitly dvě
plzeňské tenistky, Barbora Strýcová
a Andrea Hlaváčková. Ta odehrála zápas se zraněním v obličeji, které jí způsobila v semifinále švýcarská soupeřka
Martina Hingisová. Trefila ji u sítě přímo do oka a způsobila jí frakturu na
očním oblouku a zlomeninu nosu. Andrea Hlaváčková nakonec získala čtvrté místo a bramborovou medaili.
Na olympiádě jí příliš nechutnalo.
„Máme sice hezké postele, super matrace, teplota v domech je dobrá. Víme,
že Brazílie je v ekonomické krizi a někde se šetří. Pochopím, když záclona
na pokoji nebude nejlepší nebo tam
nebude gauč. Ten nepotřebuju. Potře-

buju se vyspat, osprchovat, chci, aby
mi fungoval záchod. Ale zoufalá jsem
z jídla. Je ho dost, ale špatného a hodně
kořeněného,“ stěžovala si v Riu Andrea
Hlaváčková. Měla pocit, že maso nebylo čerstvé, a nemohla se s řadou dalších
sportovců dočkat, až ve vesnici otevřou
fast food.
Po návratu z olympiády zavítala i do
krajské metropole a 18. srpna navštívila Olympijský park Plzeň. Absolvovala
zhruba dvacetiminutovou besedu a pak
se věnovala fanouškům při autogramiádě. Původně přitom měla jet rovnou
z Brazílie na další turnaj do Ameriky,
ale zranění oka její plány změnilo. Podstoupila totiž vyšetření, která potvrdila
zlomeninu v očním oblouku a zlomený
nos. „Až tady jsem viděla rentgenové
snímky, kdyby mi je ukázali tam, do boje
o bronz bych asi nenastoupila,“ uvedla
při návštěvě Plzně.
(red)

Outdoorovou kampaň s tématem Jakou výmluvu máte vy? chystá město
na letošní podzim.
Je součástí celoroční akce na podporu sportování a zdravého života
Plzeňanů nazvané Plzeň žije zdravě,
kterou zahájil letos v dubnu Cykloden pro každého.
„Chceme podpořit chuť sportovat a především zdravě a aktivně žít.
Cílem kampaně je přivést ke sportu
všechny věkové skupiny a propagovat sport ne jako profesi či výkonnostní záležitost, ale jako formu
aktivního způsobu života,“ říká Jana
Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města
Plzně.
Kampaň je jedním z opatření na
podporu sportování, které vyplývá
z Koncepce sportu v Plzni. Tu schválilo Zastupitelstvo města Plzně. (red)

Roman Pivarník: Není možné usnout na vavřínech
Roman Pivarník je novým trenérem FC
Viktoria Plzeň. Sice se mu brzy po nástupu moc nevedlo, ale je rozhodnutý se
nevzdat a navázat na úspěchy plzeňských
Viktoriánů. Ve svých devětačtyřiceti letech má za sebou hodně zkušeností z prvoligových trávníků a z laviček ligových
mužstev. Ve své aktivní kariéře mezi lety
1986 až 2000 vystřídal osm klubů v pěti
zemích, z trenérského hlediska je Viktoria Plzeň jeho jubilejním desátým klubem
v kariéře.
Začátky fotbalové kariéry
Má české občanství, ale vyrůstal ve slovenských Košicích obklopen sportovci. „Naše rodina byla z části fotbalová
a z části atletická. Strýc Ján Pivarník
tehdy hrál fotbal za VSS Košice i národní mužstvo, otec reprezentoval Československo ve sprintech na sto a dvě stě
metrů. Odmala jsem chodil na stadiony
VSS i Lokomotivy, takže jsem vídal tréninky fotbalistů i atletů,“ vzpomíná Roman Pivarník, který s fotbalem prošel
i základní vojenskou službu. Po vojně
přestoupil do Dukly, pak se ozvala Sigma Olomouc.
V sedmadvaceti letech si ho vyhlédl
Rapid Vídeň. „První dva roky pro mě

nebyly jednoduché, protože Rapid nastartoval úspěšnou éru, která trvá vlastně dodnes. Vyhráli jsme pohár, v Poháru
vítězů pohárů jsme se dostali až do finále. Ve stejném roce jsme vyhráli ligu
a následně hráli základní skupinu Ligy
mistrů. Kádr jsme měli nabitý hráči,
kteří se zlepšovali a postupně pronikali do národních mužstev svých zemí,“
popisuje. Dodává, že v posledním kole
hráli o titul se Sturmem Graz. „Tento
zápas jsme museli přeložit na stadion do
Prateru, přišlo na něj padesát tisíc lidí
a já vstřelil gól, kterým jsem se zapsal do
dějin Rapidu. Moc gólů jsem nedával,
ale tenhle si v Rapidu pamatuje úplně
každý,“ usmívá se.
V roce 1997 opustil Rapid a přes rakouský SV Gerasdorf se dostal do izraelského celku Bnei Jehuda. Kariéru ukončil v německém FC Carl Zeis Jena. „Zažil
jsem tam skvělé období a narodil se mi
tam syn. Prvních jedenáct zápasů jsem
odehrál celých, ale pak přišlo zranění
kolena. Měl jsem zpřetrhané vazy i oba
menisky. Operace dopadla skvěle, ale
v koleně jsem měl artrózu třetího stupně. Znamenalo to ukončení kariéry,“
vzpomíná muž, který se na trenérskou
dráhu začal připravovat už jako aktivní

fotbalista. „Když jsem hrál v Dukle, studoval jsem fakultu tělovýchovy a sportu
v Praze obor trenérství. V Sigmě jsem
pak s Tomášem Truchou trénoval přípravky, a když jsem přestoupil do Rapidu, už jsem měl nejvyšší trenérskou
licenci,“ uvádí Roman Pivarník.

Nový hlavní trenér Viktoriánů Roman
Pivarník.
Foto: FC Viktoria Plzeň

V roli trenéra
Jeho první trenérskou štací se stala
HFK Olomouc, po angažmá v Jihlavě
přesídlil do Saúdské Arábie. Po sezoně
se vrátil do Čech, ale následně pracoval
u týmu Rapidu Vídeň. Pak přišel slovenský Prešov, který dokázal hned v první
sezoně vytáhnout do ligy. Oklikou přes
Dunajskou Stredu se vrátil zpět do české
nejvyšší soutěže. Od roku 2011 trénoval
Jihlavu a pro klub z Vysočiny vydobyl
právo startovat v první lize. Pak přišla
se svou nabídkou Sigma. Zvítězil s ní
v českém Superpoháru a figuroval v širší špičce tabulky. Přesto byl donucen
olomouckou kabinu opustit. „Byl jsem
poprvé v kariéře vyhozen. Drželi jsme
se na čtvrtém místě tabulky a čtyři kola
před koncem jsem byl po několika nevydařených zápasech odvolaný,“ popisuje
Roman Pivarník. Jeho následujícím působištěm se stal vršovický Ďolíček.

Hlavním kaučem v Plzni
V letní přestávce 2016 se stal po Karlu
Krejčím novým trenérem Viktorie Plzeň.
„Je příjemné vědět, že díky práci, kterou
jsem odváděl, se o mě zajímá Viktorka.
Jezdit do Plzně jako soupeř bylo vždy
složité. Plzeň je stabilizované mužstvo
a vždy, když jsme tu hráli, museli jsme
čelit velice aktivnímu a odvážnému fotbalu,“ říká trenér, který nyní poznává plzeňský klub i z druhé strany. A pochvaluje
si. „Odvedlo se tady velké množství práce
s mužstvem, se stadionem i s fanoušky.
Zatím můžu jen smeknout klobouk, jak
to všechno šlape,“ popisuje. Kromě stadionu začíná poznávat také krásy západočeské metropole. „I když nemáme moc
času, prošel jsem si centrum. Byl jsem se
podívat na náměstí a v historické části.
Ale rychlý sled zápasů mi víc nedovoluje.
Musím se důkladně připravit na každý
zápas, cestovat a pozorovat soupeře. Na
prohlídku města bude čas, ale až později,“
usmívá se Roman Pivarník, jehož motivací je stále se zlepšovat. „Chceme důsledně
pracovat, zdokonalovat se a plnit cíle. Je
nepřijatelné usnout na vavřínech. Pokud
člověk nemá touhu posouvat se dál, může
si někam sednout a odpočívat. To ale není
náš případ,“ uzavírá.
(red)

c y k l i s t i c k ý s e r i ál

Jednání o dokončení cyklostezky do Starého Plzence pokročila
Trasa směrem z Plzně do Starého Plzence je
cyklisty hodně využívána. Těch rekreačních
i těch, co používají kolo jako dopravní prostředek třeba pro cestu do práce, tam přibývá. Vzrůstá také počet aut na silnicích podél
řeky Úslavy, a tak se mnozí cyklisté už několik let ptají, kdy povede z Plzně směrem
ke Starému Plzenci cyklostezka.
Právě koridor podél řeky Úslavy by byl
vhodnou cyklovýpadovkou z Plzně směrem
na Brdy. Nyní je tento projekt ve stádiu vyhledávací studie. Ta říká, kudy by plánovaný „brdský cyklopřivaděč“ měl do Spáleného Poříčí vést podél řeky Úslavy a Bradavy.
Na některých úsecích se již obce domlouvají s vlastníky, aby mohly začít projektovat
a posléze stavět.
Pro cyklisty z Plzně je ale klíčový úsek
do Starého Plzence. Někteří už nyní jezdí z Koterova přes mostek nad Úslavou
a dále po cestách mezi loukami přes propustek až do části Starého Plzence, která
se nazývá Malá Strana. Právě tam, blízko
mostu přes Úslavu, by měla budoucí cyklostezka končit. Město Plzeň má svou část
již delší dobu připravenou. Navazující úsek

Do Starého Plzence mohou cyklisté zatím jen po polní cestě.
v katastru Starého Plzence se ale zasekl
na neochotě jednoho z majitelů pozemků, ten svůj pro úsek cyklostezky prodat,

proto bylo nutné vedení trasy pozměnit.
Nyní jsou již k dispozici potřebné souhlasy soukromých vlastníků a Starý Plzenec

Foto: Radka Žáková
řeší změnu. Do konce tohoto roku by mělo
být připraveno stavební povolení, aby bylo
možné požádat o dotaci. Na stavbu stezky

v katastru Starého Plzence, který sahá až
k dálničnímu mostu, chce navázat Plzeň.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a Starý
Plzenec chtějí stezku připravit společně
a společně také zažádat o dotaci. Jen tak
může být projekt úspěšný. Stavba by totiž měla vzniknout v katastru dvou obcí,
hranice katastrálního území mezi Starým
Plzencem a Plzní jsou v místě dálničního
mostu. Odtud až k mostku přes Úhlavu by
mělo stavět město Plzeň. Stezka by měla
sloužit nejen k rekreaci, ale také k dopravě. Z Koterova lze totiž pokračovat podél
řeky přes lávku Pod Kolešovkou až na Božkovský ostrov, kde nedávno vznikl nový
úsek cyklostezky i s lávkou. Podél řeky
Úslavy lze pak z Božkova dojet přes Lobzy až do Doubravky po plzeňských greenways. I zde je několik nových úseků, například od mostu v Lobzích k lávce u střelnice
a u sv. Jiří, kde je nová lávka u soutoku.
Další informace jsou na portálu města
www.plzen.eu, podrobnější i s mapkou také
na cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Radka Žáková, cykloprůvodkyně
a editorka portálu plzenskonakole.cz
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Olympijský park navštívilo přes sto tisíc lidí
Plzeňská akce nadchla, sportovní kluby získaly desítky nových členů
Olympijský park Plzeň vznikl v prostoru
parku za OC Plzeň Plaza, lokalita nabídla
skvělé zázemí sportovním aktivitám i doprovodnému programu přímo v centru
města. Plzeňský olympijský park přinesl
17 dnů sportovních přenosů z 31. letních olympijských her v Rio de Janeiru, 126 hodin sportování a rodinného
programu, dvě písečné pláže, setkání
s desítkami významných sportovních
osobností a především možnost vyzkoušet si až 54 sportovních disciplín.
Plzeňské sportovní kluby prezentovaly
své aktivity v 11 sektorech a získaly desítky nových členů. Sportovní program
zaujal hlavně rodiny s dětmi, za 17 dnů
provozu navštívilo park mnoho lidí. „Více
než dvoutýdenní sportovní a doprovodný
program přilákal do parku kolem 110 tisíc
návštěvníků. Mnozí z nich přišli do areálu
opakovaně a především děti se rády vracely ke sportovním aktivitám. Velký úspěch
zaznamenaly Sportovní karty, při získání
potřebného počtu razítek obdržely děti do
15 let ‚zlaté‘ medaile, kterých jsme rozdali
přes 12 tisíc. Ve Fan zóně jsme přivítali více
než 100 sportovních osobností, téměř
80 hodin se vysílaly sportovní přenosy
a doprovodný program oživilo 50 kulturních vystoupení, především plzeňských
umělců,“ vypočítává Jana Komišová,
vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Město také
v průběhu konání akce provedlo v parku
návštěvnický průzkum, z něj vyplynulo, že
do Plzně kvůli olympijskému a sportovnímu dění přijeli lidé i z Prahy a dalších míst
České republiky.
(red)

Foto: Eva Kriegerová

Slavnostnímu zahájení Olympijského parku Plzeň přihlížely tisíce lidí.

Brazilská tanečnice vystoupila při slavnostním zahájení, na kterém nechybělo defilé
sportovních klubů, zapálení ohně a velkolepý ohňostroj.
Foto: Eva Kriegerová

Za OC Plzeň Plaza vznikla u řeky i písečná pláž.

Foto: Martin Volf

Děti si vyzkoušely gymnastické nářadí, celkem se v parku představilo 54 sportovních
odvětví.
Foto: Zdeněk Vaiz

Na všech stanovištích čekali lidé ve frontách.
Foto: Zdeněk Vaiz

O podpisy sportovců, kteří navštívili olympijský park, byl zájem.
Foto: Martin Volf

Malí i velcí návštěvníci si zkusili, jak náročné je ragby.

Foto: Zdeněk Vaiz
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V Makerspace najdou azyl kutilové i profesionálové

Do areálu s industriální historií si už nalezlo cestu více než sto padesát tisíc lidí
Když loni v dubnu otevíralo své brány
DEPO2015, kde ještě pár měsíců předtím parkovaly autobusy a v hale těžkých
oprav byl stále cítit olej, málokdo si troufl
předpovídat úspěch areálu.
Po téměř roce a půl fungování lze říci,
že Plzeň získala prostor, který jí závidí
leckteří umělci a návštěvníci z celé České republiky i ze zahraničí. „DEPO2015
navštívilo přibližně za 18 měsíců provozu přes 150 tisíc lidí, sídlí zde dvě
desítky firem z kreativních odvětví.
Mladí i starší sem chodí užívat klasickou kulturu a hlavně tvořit. Bereme to
jako testovací provoz a do roku 2020 bychom chtěli otevřít plnohodnotný areál
na podporu kreativního průmyslu, který
bude mít v rámci střední Evropy vysokou úroveň,“ říká ředitel organizace Plzeň 2015 Jiří Suchánek.
Kreativní zóna vznikla v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015, kdy byla hlavním dějištěm
programu. Cílem komunity aktivních lidí
působících v depu je i nadále produkovat
kvalitní kulturní akce, poskytovat zázemí
tvůrčím projektům a propojovat kulturu
s podnikáním.
V areálu s industriální historií je možné najít zajímavé výstavy, hudební, taneční či divadelní vystoupení, kavárnu
a komunitní zahradu. Pořádají se v něm
tvůrčí workshopy pro dospělé i děti,
včetně lektorských programů pro školy.

Měšťanská beseda
představí slavného
Billyho Cobhama
Billy Cobham, legendární jazzrockový
bubeník, vystoupí 6. listopadu od 19 hodin v Měšťanské besedě. Proslavil se v ansámblech proslulého trumpetisty Milese
Davise a později v jazzrockové skupině
Mahavishnu Orchestra, kde hrál po boku
Jana Hammera, který pocházel z bývalého
Československa. Cobhamovo debutové
sólové album Spectrum z roku 1973 je všeobecně uznáváno jako jedno z nejvýznamnějších v žánru jazz fusion. „Cvičím čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Ať
už fyzicky nebo v myšlenkách, to považuji
také za důležité. Já už tak žiju, v hlavě stále
slyším pulzování rytmu,“ říká Billy Cobham. Svůj um v kapele předvede v krajské
metropoli za doprovodu čtyř dalších muzikantů.
(red)

V unikátně vybavených dílnách si zájemci mohou vyzkoušet práci s různými stroji a nářadím.
Areál nabízí také sdílený pracovní prostor, otevřenou řemeslnou dílnu nebo
možnost pronájmu ateliéru či kanceláře.

DEPO2015 je sídlem rezidenčního
programu OPEN A.i.R., díky němuž čeští tvůrci vyjíždějí do zahraničí a umělci

Foto: DEPO2015

z jiných zemí cestují do Plzně. Zde tvoří
a představují svá díla veřejnosti. V samotném srdci areálu se nachází otevřená díl-

Bavorský kulturní festival se vrací
Už třetí ročník Bavorského kulturního
festivalu, tentokrát pod novou značkou
Treffpunkt, což v překladu znamená
Místo setkání, opět nabídne průřez soudobou i tradiční kulturou a uměním ze
sousedního Bavorska.
Lidé se mohou těšit na přehlídku česko-bavorských přeshraničních kulturních aktivit i gastronomické zážitky.
Třídenní plzeňský program, umístěný
do areálu Kreativní zóny DEPO2015, zahájí ve čtvrtek 13. října vernisáž výstavy
díla Stefana Birchenedera s hudebním
doprovodem. Německý malíř a restaurátor žijící v Regensburgu vytváří velkoformátové olejomalby zobrazující průmyslové ruiny a opuštěná místa, kde se dříve
pracovalo. Jeho opuštěná panoramata
a záběry z uzavřených továren pomáhají

mapovat původ a vývoj současného průmyslového dědictví. Stopy lidí jsou na
dílech prakticky neviditelné.
Na pátek se chystá promítání filmů
pro školy, literární odpoledne a filmový
večer proložený jazzovým koncertem.
Sobota bude věnována rodinám s dětmi, celodenní program naplní bavorský i český folklor, hudba, zpěv i tanec
včetně workshopů, chybět nebude ani
doprovodný program k Bavorsko-české
zemské výstavě věnované Karlu IV.
Na sobotním závěrečném koncertě,
který předvede rock, punk a elektronickou hudbu, vystoupí české a bavorské
hudební formace. Od čtvrtka do soboty
bude otevřena takzvaná Biergarten, tradiční bavorská pivní zahrada až pro 300
osob, kde se budou podávat pečená kole-

na, bavorské klobásky a další speciality.
Samozřejmostí je bavorské i české pivo do
skla. Návštěvníci festivalu tak budou moci
Bavorsko doslova ochutnat.
Plzeňské části festivalu bude předcházet třídenní řezenský program, kde se ve
spolupráci s Festivalem Finále představí
soudobá česká kinematografie i plzeňské
hudební skupiny. Uskuteční se rovněž
debata na téma kreativního průmyslu.
Na programu spolupracuje Plzeň
2015 a partnerské město Regensburg
s historickým parkem Bärnau, s Goethe-Institutem Prag, se zastoupením
Svobodného státu Bavorsko v České
republice. Festival spolufinancuje statutární město Plzeň, Ministerstvo kultury
České republiky a Česko-německý fond
budoucnosti.
(mr)

na pro veřejnost. Takzvaný Makerspace
funguje jednoduše jako „fitko“ pro kutily
amatéry, ale i jako plně vybavená dílna pro
profesionály. Nabízí možnost dlouhodobého členství i jednorázových návštěv.
Jedná se celkem o sedm unikátně vybavených dílen - kovo a dřevo dílna, šicí
dílna, sítotisková a grafická dílna, modelářská dílna a dílna nových technologií
fablab.
V září se zde otevírají nové kurzy pro
začátečníky i pro pokročilé. Zapsat se
mohou třeba na workshop linorytu
a knižní vazby, kurz uměleckého kovářství, stavby nábytku z palet, modelářský
kurz výroby kluzáku a podobně. Zájemce tak může odejít s vlastoručně ušitým
batůžkem či sukní nebo si odnést šperk
vytištěný na 3D tiskárně a mnoho dalších
výrobků.
Letos se v depu vystřídají tři velké výstavy. Velký úspěch měla expozice Trik
věnovaná dětem a digitálním technologiím, ještě do 25. září je možné navštívit
interaktivní výstavu Dobrodruzi, která
návštěvníky provede dalekou cestou ze
Stoda na Nový Zéland. Od poloviny října
pak areál zaplní design a umělecké předměty z recyklovaného plastu. Kromě interaktivních výstav si návštěvníci oblíbili
také festivaly pouličního jídla. Již čtvrtý
DEPO Street Food Market provoní areál
28. října. Kompletní program akcí i tvůrčích kurzů je na www.depo2015.cz. (mr)

Finále pořádá
Besídku
Divadla Sklep
Pokračování legendárních Besídek Divadla Sklep míří do Plzně. Parta kolem
Davida Vávry či Milana Šteindlera přiveze sérii nových skečů, gagů, písní a tanců. Pod názvem Besídka 2016 ji uvede
22. září od 19 hodin kulturní dům Peklo.
Besídka je tradiční „sklepácké“ představení, které je doplňováno a obměňováno
o nové scénky, hudební a taneční čísla
postavená na svébytných osobnostech.
„Na letošním Finále Plzeň byly uvedeny
dva snímky o Divadle Sklep, které byly
beznadějně vyprodány, a tam se také zrodila myšlenka na spolupráci i po festivalu.
Besídka je tak pomyslným a velmi důstojným epilogem festivalu Finále Plzeň,“
říká ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová.
(red)

R ozhovor

Nik West: Miluji loutky a v Plzni bych chtěla navštívit jejich muzeum
Lenny Kravitz v sukni se říká nejtalentovanější baskytaristce světa 27leté Nik
West, která v létě vyrazila na více než
tříměsíční evropské turné. Zakončí jej
1. listopadu v Měšťanské besedě v Plzni.
Rodačku z amerického Phoenixu začal
učit hrát na kytaru až ve 13 letech její
otec. Hudbu ale odborně nestudovala.
Ve škole ji bavila matematika a technické
předměty a po ní zase mířila na atletické
tréninky. Na obojí měla talent. V atletice
se stala mládežnickou rekordmankou
státu Arizona ve víceboji a studium včetně stipendií jí nabízela řada sportovních
univerzit. A nevydala se ani na dráhu
modelky, jíž se také mohla stát. Zasáhl
totiž otec a dceři, která se do té doby učila
hrát na kytaru podle videí na YouTube,
předurčil dráhu profesionální hudebnice.
Učaroval jí basový part a po přechodu na
baskytaru se projevil naplno její hudební talent, kterého si všiml Dave Stewart
z Eurythmics a pozval ji k natáčení do
Los Angeles. A začali se zajímat i další.

Stala se blízkou spolupracovnicí i přítelkyní nedávno zesnulého Prince, hrála se
Stevenem Tylerem z Aerosmith, Marcusem Millerem a dalšími. Písně si i sama
skládala, textovala, zpívala a v roce 2011
vyprodukovala své první album Just in
the Nik of Time. Při koncertech všechny
styly kombinuje. „Záleží na posluchačích
a na tom, jak reagují. Podle toho vybírám
více rockové nebo naopak funkové skladby. A doplňuji je o songy mých oblíbených
umělců, třeba Michaela Jacksona, AC/
DC, Tiny Turner, ale třeba i Beatles a samozřejmě Prince,“ říká Nik West, která
se v České republice objeví vůbec poprvé.

Nik West pózuje se svým nástrojem.

Foto: archiv

Předpokládáte, že budete mít v rámci
svého turné chvíli času i na prohlídku
města? A co byste chtěla vidět v Plzni?
Doufám, že na prohlídky budu mít čas.
V Plzni bych moc ráda viděla Muzeum
loutek. Když jsem byla malá, milovala
jsem je. Vlastně jsem se chtěla stát loutkou. O Muzeu loutek jsem hodně slyšela.

Dočetla jsem se, že fanoušci vás mohou
poznat při práci s kapelou a zakusit
atmosféru příprav před koncertem formou VIP vstupu do zákulisí. Bude to
tak i v Plzni a co je vlastně čeká?
Ano, backstage vstupy jsou super, dokonce se dají využít víckrát. Kdykoli budete ve městě, kde máme koncert, můžete
se jako náš VIP host se svým doprovodem
podívat do backstage a pobýt s námi,
když si povídáme a připravujeme se na
show. A nezapomeňte se se mnou a s kapelou vyfotit!
Máte během svého evropského turné
čas seznámit se s hudební scénou zemí,
které navštívíte? Zaujala vás nějaká
česká kapela nebo hudebník?
Většinou nemám čas formálně si hudební scénu té které země nastudovat,
ale po celém světě potkávám hodně
místních muzikantů, občas si s nimi zajamuji. Teď si ale asi nějakou přípravu
udělám, než k vám přijedu, a možná vás
překvapíme.
(an)

kulturní dění 
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V Plzni bude světová premiéra Liduschky

Předplatitelé mohou v nové sezoně do divadla cestovat hromadnou dopravou zdarma

Pětadvacet premiér nabídne divákům
v nové sezoně 2016/2017 Divadlo Josefa
Kajetána Tyla v Plzni. Kromě muzikálů,
operet, oper, činoher a baletů se mohou
milovníci prken, jež znamenají svět, těšit
24. února 2017 i na už tradiční divadelní
ples nebo na Noc s operou, při níž se v Lochotínském amfiteátru odehraje Orffova
kantáta Carmina burana a scénické oratorium Jana z Arku na hranici. Toto jedinečné
dílo švýcarského skladatele Arthura Honeggera mělo v Plzni českou premiéru na
Nové scéně v loňské sezoně a 23. června
příštího roku se představí veřejnosti pod
širým nebem.
„Úplnou novinkou bude možnost využít abonentku jako jízdenku v městské
hromadné dopravě, do divadla a z něj
tak mohou předplatitelé cestovat zdarma
vždy hodinu před a hodinu po skončení
představení,“ říká vedoucí obchodního útvaru Edita Laštovková. Dodává,
že předplatné bude v prodeji od 26. září
a pro mnoho diváků je způsobem, jak si
zajistit stálé místo v hledišti, a to i na často vyprodané tituly. K dalším výhodám
předplatného patří cena, oproti běžnému
vstupnému mohou abonenti ušetřit 15 až
50 procent na vstupence. Abonentka je
navíc přenosná, lze ji darovat i půjčit. Od
nového roku zanikají i některé skupiny,
konkrétně N10, N13 a V7. Nově divadlo
nabízí předplatné pro školy, dále skupinu
Opera-balet a dvě premiérové skupiny na
Malou scénu nazvané Premiéry Malá scéna a Premiéry Junior.

Premiéra činohry Robin Hood v režii Nikolaje Peneva uzavřela v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni sezonu 2015/2016. Na snímku
zleva Michal Štěrba jakoWill, Štěpánka Křesťanová jako Vesničanka, Marek Adamczyk v roli Malého Johna a Petr Konáš jako Robin
Hood.
Foto: DJKT v Plzni
Kromě stálic repertoáru, jakými jsou
balet Edith – vrabčák z předměstí nebo
komedie Jednotka intenzivní lásky, se na
předplatném objeví i nové tituly. Z činohry
to budou nestárnoucí díla světové klasiky,
mezi něž patří Sen noci svatojánské, Tři
sestry nebo Don Juan, těšit se diváci mohou i na Goldoniho komedii Sluha dvou
pánů či detektivku Agathy Christie Past
na myši. Milovníci opery jistě uvítají jeden
z nejznámějších kusů světové operní lite-

Veletrh cestovního ruchu pobaví i děti

Cyklistika, pěší turistika, objevování krás
přírody, poznávání historie při návštěvách turistických cílů, hradů a zámků.
To je hlavní náplň letní turistické sezony.
Že cesty za zábavou a poznáním nemusí
s létem končit, ukáže Veletrh cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP 2016. Koná
se od 15. do 17. září ve dvou sálech haly
TJ Lokomotiva Plzeň. „Přijďte načerpat
informace z oblasti dějin, zeměpisu, nechte se inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky, tipů na výlety. Zastavte se
pro novou brožuru ‚Bavte se s dětmi v Plzeňském kraji‘ s více než 100 turistickými

cíli v regionu. Program bude připraven
jak pro ty nejmenší, tak i pro starší žáky
základních škol a studenty středních škol,
kteří navštíví akci v rámci výuky,“ zvou
návštěvníky organizátoři veletrhu cestovního ruchu. Zájemci si na něm budou
moci hrát, soutěžit a vytvořit rekordy ve
skládání kelímků, ve vědomostních a paměťových turnajích, v tom, kdo dřív vymydlí „mejdlíčko“ či kdo sní v nejkratším
čase šneka ITEPáka. Na veletrhu vystoupí
například kouzelník, bude možné zacvičit
si také dětskou jógu, usadit se u divadelního představení pana Šrédla, žasnout pod
hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédnout do přírody v expozici
Národního parku Šumava, do Chodska,
Muzea loutek a dalších zajímavých míst.
Vstup na veletrh je zdarma.
(red)

ratury Madama Butterfly. Na repertoáru
bude i oblíbená Rusalka a opera o životě
Jakuba Jana Ryby, která vzniká přímo
pro plzeňské divadlo. Muzikál Kdyby
1000 klarinetů sází na osvědčený hit
60. let, k vidění ale budou i muzikály o Lídě
Baarové, nazvaný Liduschka, nebo o Marilyn Monroe. Balet pak k Romeovi a Julii
přidá další slavnou klasiku – Labutí jezero
a poprvé v historii souboru přinese příběh
Manon Lescaut v neoklasickém pojetí.

Předplatné na sezonu bude v prodeji od
26. září 2016 do 30. června 2017. Až do
25. listopadu budou rezervována místa
současným předplatitelům, uvolněná místa budou novým zájemcům k dispozici
1. prosince 2016. Předplatné je možné
koupit v pokladně předprodeje ve Smetanových sadech 16 nebo lze kontaktovat
Zuzanu Škvorovou na telefonním čísle
378 038 186 nebo na e-mailové adrese
zuzana.skvorova@djkt.eu.
(an)

Plzeňský pivovar slaví,
před 174 lety uvařil první ležák
Plzeňský pivovar 1. října opanuje Pilsner
Fest. Připomene uvaření první várky plzeňského ležáku před 174 lety.
Návštěvníci se mohou těšit na plzeňský
ležák v nefiltrované podobě, originální
gastronomii a doprovodný program inspirovaný historií a výrobou piva. „Pro
letošní zahájení jsem zvolil tradiční českou kapelu Čechomor. Tu pak vystřídají
třeba Chinaski, ležáku věrní Tata Bojs,
oceňovaná Bára Poláková nebo slovenský zpěvák Meky Žbirka. Kromě dvou
hlavních pódií pak ožijí narozeninovou
hudbou i některé pivní stany,“ říká dramaturg Pavel Anděl.
Unikátní pivní várku Pilsner Urquell
pro Pilsner Fest uvařili hudebníci z kapely Čechomor, moderátor Aleš Háma,

jeden z nejlepších českých výčepních Ota
Haurythun a plzeňská formanka Jana
Šůsová s plzeňským sládkem Václavem
Berkou.
Jana Šůsová se svým tradičním koňským povozem celou oslavu zahájí, jeden
z českých mistrů výčepních Ota Haurythun dohlédne na vysokou úroveň čepování a servírování piva, Aleš Háma bude
oslavu moderovat a skupina Čechomor
na oslavě vystoupí. „Tady v pivovarské
varně i ve sklepích je dokonalá atmosféra. Úplně si představuji, jak tu stojím
těch 174 let zpátky, nasávám vůni chmele
a dohlížím na vaření a kvašení piva,“ uvádí leader skupiny Čechomor Karel Holas,
který měl možnost uvařit si pivo vůbec
poprvé ve svém životě.
(red)

Lumír Olšovský je novým šéfem souboru muzikálu

Nový šéf souboru muzikálu Lumír Olšovský.
Redakce Radničních listů bude ve spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni postupně představovat nové
umělce v jednotlivých souborech, kteří

Foto: archiv DJKT v Plzni
s divadlem spolupracují od nové sezony
2016/2017.
Tentokrát je to nový šéf muzikálového
souboru, kterým se stal režisér a herec Lu-

mír Olšovský. „Přál bych si, aby se všichni
v souboru mohli hrdě hlásit k tomu, že
dělají muzikál v Plzni! A doufám, že se na
muzikál bude chodit do vyprodaného hlediště plného spokojených diváků,“ přeje
si Lumír Olšovský.
Narodil se v Hlučíně 3. července 1973. Po
absolvování konzervatoře v Ostravě působil
jako činoherní herec v Divadle Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, následně
v Praze v Divadle Za Branou II Otomara
Krejči. Muzikálovou kariéru nastartoval
v roce 1996 v Hudebním divadle Karlín.
Na svém kontě má dlouhou řadu muzikálových rolí. Ztvárnil například Barnabyho
Tuckera v Hello, Dolly!, Jerryho či Dafné
v Někdo to rád horké, Jeana-Michela v Kleci
bláznů, Nika v Řeku Zorbovi, Peška Hlavně
v Noci na Karlštejně, Rogera de Bris v Producentech, Aarona Foxe ve Vraždě za oponou, Andersona v Jacku Rozparovači, byl
Rádce On ve Sněhové královně a vytvořil
mnoho dalších rolí.
V roce 2001 získal Cenu Thálie za Cosmo Browna ve Zpívání v dešti. Později
vystudoval režii na pražské DAMU. Jako

režisér působí v mnoha českých divadlech,
v Praze, Ostravě, Pardubicích či Ústí nad
Labem, natáčí dětské pořady pro Českou
televizi, režíruje absolventské inscenace na
uměleckých školách. Konkrétně na DAMU,
Pražské konzervatoři, v Operním studiu
Ostravské univerzity nebo na Akademii
Muzycznej v polské Bydgoszczi.
Inscenoval například českou premiéru
komorního muzikálu Thrill me – Spalující
vášeň při hostování na Malé scéně plzeňského divadla. Ve funkci šéfa souboru
muzikálu a operety vystřídal Romana Meluzína, který jej vedl 16 let. „Pan Roman
Meluzín byl v čele souboru od roku 2000
a za tu dobu operetní soubor transformoval v moderní muzikálový soubor s progresivní dramaturgií. Pro divadlo odvedl velký kus práce,“ uvádí Martin Otava, ředitel
Divadla Josefa Kajetána Tyla.
S tímto divadlem bude podle ředitele
Roman Meluzín nadále spolupracovat
jako režisér, 26. listopadu se odehraje na
Nové scéně v jeho režii premiéra muzikálu Liduschka, který je inspirovaný životem Lídy Baarové.
(red)

S podzimem opět
zazní jazz a swing
Podzimní týdny přivedou do Plzně jako
každoročně velké hvězdy světového
jazzového nebe i drobnější projekty
tohoto hudebního žánru. Jazz bez hranic zve na koncerty, soutěž acappella
skupin, kurzy swingových tanců a řadu
muzikantských workshopů. V polovině
září začínají kurzy lindy hop a charlestonu. Konají se od 14. září každou středu
v kulturním domě JAS na Slovanech.
25. září se v Měšťanské besedě utkají skupiny Hlasoplet a Akcent, jejichž
souboj bude rozhodovat Antonín Procházka. Začátek října přinese dva velké
hudební zážitky. Nejprve to bude koncert Buddy Rich Big Band v Měšťanské
besedě a vzápětí projekt Dalibora a Václava Bártových Paměti Vrby a vystoupení Flamenco Experience Quartet. Více
informací je možné najít na stránkách
www.jazzbezhranic.com.
(red)

Techmania vzdá
hold důvtipu
Nápad, důvtip, překvapivé řešení neřešitelného, zkrátka fištrón, to je něco,
co od nepaměti odlišuje autory vynálezů a zlepšováků od zbytku společnosti.
A právě jim a jejich způsobu myšlení
vzdá Techmania Science Center v novém školním roce hold. Připravila totiž
celoroční téma nazvané Inženýrství. Od
září v jeho rámci spouští nové programy v laboratořích a dílnách, ve 3D Planetáriu se promítá nový film Sen o létání a připravena je i nová show. V ní se
návštěvníci dozvědí víc třeba o českém
vynálezu medometu.
(red)

Zahrada gymnázia
rozkvete také vřesy
Vřesy a vřesovce, japonské javory, které
mají na podzim nejhezčí barvy, bramboříky, podzimní hořce, mnoho druhů
kapradin a dalších rostlin uvidí návštěvníci na podzimní výstavě v areálu zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí.
Od 13. do 17. září ji tam chystají členové Alpinum klubu Plzeň pod názvem
Podzim v alpinu. Areál bude otevřený
od 9 do 18 hodin. Stejně jako na jarních
výstavách bude spojena i s prodejem
přebytečných výpěstků členů Alpinum
klubu a několika vybraných zahradnických firem. Prodej se uskuteční ještě
v neděli 18. září do 12 hodin. Tento den
bude zdarma vstup, ale pouze do prodejního areálu.
(red)

Ateliéry výtvarníků
se otevřou veřejnosti
Víkend otevřených ateliérů Plzeň tvořivá je název akce, při níž se poprvé
v Plzni a okolí otevírají veřejnosti ateliéry výtvarných umělců.
Koná se 24. a 25. září od 14 do
20 hodin. Pro návštěvníky je to jedinečná šance osobně poznat umělce
a nahlédnout do zákulisí jejich tvorby.
Vznikla tak originální mapa míst, kde
umění vzniká, učí se či vystavuje. Některé zastávky skýtají i možnost vlastní
tvorby, například v DEPO2015 si dospělí i děti vyzkoušejí sochání z porobetonu. V Moving Station budou komentované prohlídky, setkání s výtvarníky,
workshopy a pro děti pohádka s dílnou.
V Galerii města Plzně a SUPŠ a ZUŠ
Zámeček je připravena výtvarná dílna. Celá akce je zdarma a to včetně
vstupů do galerií. Mapa ateliérů je
stejně jako program ke stažení na
www.otevreneateliery.cz.
(red)
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HÁDEJTE S TECHMANIÍ
Nejvíce by vážil člověk na planetě
Jupiter. To je správná odpověď na hádanku z minulého čísla Radničních
listů. Vylosována byla Marie Bezděková a vyhrává dvě vstupenky a další
ceny.
Nyní mohou zájemci odpovídat na
další otázku. Plzeňská Techmania je
i letos národním koordinátorem Noci
vědců. Ta se koná 30. září a jejím tématem bude Bezpečnost.
Jak se jmenuje expozice v Techmanii, která se tematikou bezpečnosti zabývá?
a) Kriminálka TSC
b) Svět kolem nás
c) Top Secret
Odpovědi mohou zájemci posílat do 28. září 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

Sen noci svatojánské uvede Martin Hilský
Překladatel, znalec a propagátor anglické literatury Martin Hilský se jako jeden
z mála Čechů může pyšnit vyznamenáním britské královny. Přeložil do českého
jazyka celé dílo Williama Shakespeara
a jeho poutavé vyprávění o životě a díle
tohoto slavného alžbětinského autora
si mohou poslechnout zájemci i v Plzni.
Martin Hilský bude hovořit na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla 22. října
od 15 hodin. „Jeho vystoupení doprovodí
i hudba. Diváci se mohou těšit i na skvělý
zvuk koncertního křídla Steinway,“ říká
mluvčí divadla Michaela Svobodová.
Dodává, že na přednášku Martina Hilského naváže od 19 hodin premiéra inscenace Williama Shakespeara Sen noci svatojánské v režii Filipa Nuckollse, jednoho
z kmenových režisérů a také někdejšího
uměleckého šéfa Činoherního studia Ústí
nad Labem. Pracuje v divadlech v celé
České republice, například v HaDivadle,
Divadle Petra Bezruče v Ostravě, Chebu
a řadě dalších scén. K samotné Plzni má
však velmi osobní vztah. Jeho dědeček
se totiž v západočeské metropoli jako
americký voják seznámil s jeho babičkou. Shakespearův Sen noci svatojánské,

s práv n ý t i p s a l f o u

Na snímku ukázka z představení Pohádky ovčí babičky.
Foto: Josef Ptáček
Divadlo Alfa v letošním roce slaví padesátiny. Uspořádalo k tomu také před
prázdninami výstavu rozměrných černobílých i barevných fotografií. Vzniklo
v roce 1966 po reorganizaci v Alfě a dostalo název Divadlo dětí. Pod vedením
herce a režiséra Ladislava Dvořáka tehdy
vytyčilo program loutkového divadla určeného převážně dětem v Plzni a v ostatních regionech Západočeského kraje.
Divadlo, které se zaměřuje na loutkovou
a alternativní tvorbu pro všechny věko-

vé skupiny, za půlstoletí uvedlo 216 premiér a s více než stovkou zahraničních
zájezdů navštívilo čtyři světadíly. Od
roku 1967 je spolupořadatelem festivalu Skupova Plzeň, který se postupně
vyprofiloval do podoby přehlídky českého profesionálního loutkového a alternativního divadla. K jeho historii se vztahuje také dnešní soutěžní otázka.
V které ulici či třídě sídlilo divadlo
původně, než se přestěhovalo do Rokycanské ulice?
1) V Klatovské
2) Ve Slovanské
3) V Moskevské
Správná odpověď z minulého čísla zní,
že skutečné jméno syna dvorního čalouníka, vystudovaného právníka, poté kočovného herce, režiséra a dramatika, který
tvořil pod pseudonymem Moliére, je Jean-Baptiste Poquelin. Výhercem se stal Milan Svoboda 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
28. září na adresu redakce nebo e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

Foto: archiv

Na snímku překladatel Martin Hilský.
který patří stále mezi nejznámější a dodnes nejhranější autorovy komedie, podle něho dává obrovský prostor fantazii.
„Na hře je krásný onen průmět civilizace
a nadpřirozeného světa. Shakespearovy
slavnostní komedie by měly změnit divákův běžný čas ve sváteční prožitek. Čas by
se měl na chvíli zastavit, změnit rychlost

a snad i směr,“ konstatuje Filip Nuckolls.
Vstupenky na přednášku Martina Hilského i na premiéru Snu noci svatojánské
se prodávají samostatně. Konkrétně na
přednášku jsou podle mluvčí ke koupi
v síti Plzeňská vstupenka nebo v pokladnách divadla za 120 korun a pro studenty
za 70 korun.
(red)

hr a j e m e s i s e zoo
Psoun prérijní (na snímku), to je správný název zvířete, kterého představily
Radniční listy ve spolupráci s plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou v minulém čísle. Dorazilo mnoho
správných odpovědí, ze kterých porota
vylosovala Lucii Lukešovou. Získala čtyři
vstupenky do zoo a drobné dárky. Soutěžit o stejné ceny je
možné také v tomto
čísle.
Ahoj kluci a holčičky. Dovolte, abych
se představil. Jsem
savec a patřím do
řádu sudokopytníci.
V plzeňské zoo žiji od
roku 1997. Do příjezdu nosorožců jsem
byl dokonce největším zvířetem v zahradě. Žiji ve stádech,
obývám lesy. Lidé mě málem vyhubili, ale
naštěstí pomocí zoo a národních parků zase
zachránili. Známý je zejména jeden park
na polsko-běloruských hranicích. Bylo nás
jen kolem 50, dnes už je nás 100krát více.
V abecedním seznamu rozhodně nejsem na
začátku s antilopou či buvolem. Ale právě

s ním a několika dalšími rohatými příbuznými si mě lidé často pletou. Školy mi do zoo
na podzim často nosí mé oblíbené žaludy.
Po příjezdu nového samce Arba již přišla
na svět dvě mláďata, takže je nás nyní pět.
Pro můj druh v zoo platí pravidlo, že každé
chovatelské místo musí křtít mláďata jmény začínající na stejná dvě písmena. Plzeň
má přidělenu slabiku
On, takže už tu byl
Ondra, Onyx, Ona
a Onia nu a nejnovější mládě je Ontario.
Žijeme v nejzápadnějším cípu plzeňské zoo. Myslím, že
mě rychle poznáte,
zvláště když řeknu,
že se po mě jmenuje
třeba město s gumárnami, jedna značka piva a má mě ve
znaku i jeden šlechtický rod. Kdopak se
vám to ze zoo hlásí tentokrát? Odpovědi je možné posílat do 28. září na adresu redakce nebo e-mailovou adresu
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte jako vždy připsat heslo Hrajeme
si se zoo.
(red)

Z historie Plzně – 7. část: Renesanční předbělohorská Plzeň
Od nástupu Habsburků stála Plzeň na straně dynastie, kterou podporovala i během
stavovského povstání v roce 1547. Díky
tomu si také po jeho potlačení udržela vyšší
míru samostatnosti a rovněž nebyla postižena ekonomicky.
I pro katolickou Plzeň představovalo
zásadní problém šíření reformace. Náboženský zápas ve městě vyvrcholil roku 1578
a od té doby se městské právo udělovalo jen
katolíkům. Evangelíci museli buď konvertovat, nebo město opustit. Tento krok ocenil
papež Řehoř XIII. dalším polepšením městského znaku, kdy listinou z 1. prosince 1578
vzal Plzeň pod zvláštní ochranu papežského stolce, potvrdil dosavadní městský
znak a přidal do něj nové prvky.
V roce 1557 byla Plzeň po Praze nejbohatším městem v Čechách. Zřejmě i to
byl jeden z důvodů (vedle věrnosti panovnickému domu a katolicismu), proč se
ve druhé polovině 16. století stala hned
dvakrát na krátkou dobu de facto hlav-

Kostel sv. Bartoloměje a renesanční latinská
škola vpravo dole na rytině Jana Willenberga, rok 1602.
Foto: Archiv města Plzně

ním městem českého státu a sídelním
městem panovníka.
Stalo se tak na pět měsíců již od počátku
října 1554, kdy sem ve strachu před morovou nákazou přesídlil mladší syn krále
Ferdinanda I., místodržitel českého království, arcikníže Ferdinand II. Tyrolský s početným doprovodem.
Vzhledem k tomu, že Plzeň v této zkoušce obstála na výbornou, téměř o půl století
později ji učinil krátce svým sídelním městem císař Rudolf II., který zde pobýval od
14. září 1599 do června 1600. Město se
muselo vyrovnat s velkými nároky na zásobování, ubytování i reprezentační prostory,
protože v tomto období hostilo téměř tisíc
osob, kromě dvora a úředníků i řadu poselstev. Císař se ubytoval se svým dvorem
vedle radnice v domě Šebestiána Pechovského z Turnštejna, který v letech 1573 až
1575 působil jako jeho učitel češtiny.
Vrcholná renesance italského typu vstoupila do Plzně v polovině 16. století pře-

devším díky umělcům přicházejícím ze
severní Itálie. K těm patřil také Giovanni
de Statia, který v letech 1554 až 1558,
respektive 1559 vystavěl ve městě renesanční radnici a v roce 1561 koupil pro
svoji rodinu vedlejší dům číslo popisné 290.
Ten byl později spojen se sousedním
domem a v letech 1606 až 1609 byl přestavěn nejspíš podle plánů rudolfínského
architekta Giovanniho Maria Filippiho
jako renesanční residence, kterou zamýšlel při svých návštěvách Plzně využívat
císař Rudolf II. Ten sem však již nezavítal
a v letech 1618 až 1621 zde byl údajně při
okupaci Plzně ubytován vojevůdce Arnošt Mansfeld.
K rozvoji vzdělanosti ve městě přispěla
v letech 1591 až 1592 stavba nové renesanční latinské školy mezi kostelem sv.
Bartoloměje a radnicí. Pro svou zchátralost
však byla v roce 1829 zbořena.
Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
Monika Švábová ztvárňuje ve Vile
Verdi Johanu Hedvábnou. To je odpověď na otázku z minulého čísla.
Správně odpověděla Petra Hanžlíková a vyhrává vstupenky do divadla
a drobné dárky.
I tentokrát lze soutěžit. Příběh
Jany z Arku byl na jevišti ztvárněn
mnohokrát, scénické oratorium švýcarského skladatele Arthura Honeggera Jana z Arku na hranici je však
zcela ojedinělým, inscenačně velmi
náročným dílem. Divadlo ho uvedlo
poprvé ve své historii 4. června na
Nové scéně. Režisér Tomáš Pilař pojímá dílo jako multižánrovou, všechny smysly oslovující inscenaci. Děj
oratoria je soustředěn do posledních
okamžiků života Panny orleánské,
kdy se mladičké mučednici míhají
před očima klíčové obrazy z jejího
života. V mluveném partu titulní postavy Jany z Arku alternuje operní
pěvkyně Ivana Klimentová s herečkou Klárou Kovaříkovou. Bratra
Dominika působivě ztvárnil Jaroslav
Someš. O pěvecké party se dělí sólisté
Radka Sehnoutková, Ivana Šaková,
Ivana Veberová, Jana Foff Tetourová,
Alžběta Vomáčková, Tomáš Kořínek,
Jevhen Šokalo, František Zahradníček, Pavel Horáček a Dalibor Tolaš.
Víte, jak se jmenovala slavná ruská tanečnice a herečka,
která nadchla skladatele pro
příběh Jany z Arku? Odpověď
lze posílat do 28. září na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěží(red)
me s divadlem.

VÍTE, KDO TO JE?
Jan
Kovařík
(na snímku) je
správná odpověď na minulou
soutěžní otázku.
Redakce ocenila
tři vylosované odpovědi. Poslali je
František Vaigl, Věra Kuchová a Dana
Šílová. Vyhrávají šálu FC Viktoria Plzeň, kartu s podpisem hráče
a další ceny.
A nyní je možné tipovat dalšího
hráče. Narodil se v Jihlavě a s fotbalem začínal v pěti letech v Humpolci,
kde vydržel až do svých čtrnácti let.
Následně přestoupil do Jihlavy, kde
už hrál jeho starší bratr Milan. V roce
2008 si poprvé zahrál extraligu dorostenců a o rok později dostal šanci v „A“
týmu, když byl pozván do letní přípravy. Po krátkém hostování v Čáslavi se
opět vrátil do Jihlavy, kde začal hrát
pravidelně za „A“ tým. Jeho výkony
zaujaly tým z Jablonce, kam v létě
2011 přestoupil a chytil se v základní
sestavě. Vyhrál Pohár České pošty,
když v souboji s Mladou Boleslaví vyrovnal na 2:2 a proměnil rozhodující
penaltu v rozstřelu. Na severu Čech
patřil k oporám týmů a v listopadu
2014 se stal nejlepším hráčem ligy.
Do Plzně přestoupil v roce 2015 a na
dres si vzal číslo po plzeňské fotbalové
legendě, která ukončila svoji kariéru.
S Viktorií od svého příchodu na západ
Čech získal Superpohár, titul pro mistra ligy a zahrál si v základní skupině
Evropské ligy.
Odpovědi lze posílat s uvedením
jména a bydliště do 28. září 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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