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Plzeňští senioři
Divadlo J. K. Tyla – prohlídky s průvodcem
Velké divadlo 10.00 a 12.00, Nové divadlo 10.00 a 12.00
Prodej vstupenek od 10. 10. v pokladně předprodeje DJKT
28 kilometrů na rozhlednu Chlum
Luftova a Meditační zahrada – prohlídky – 10.00–16.00
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Zoo Plzeň, DinoPark – 8.00–18.00

Vodárna Plzeň – 9.28 a 13.28 exkurze do čistírny odpadních vod
nebo do úpravny vody na Homolce, rezervace časových vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru
města Plzně od 3. 10. od 9.00
Zimní stadion Home Monitoring Aréna
10.00–11.00 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

Vstup za symbolických
28 Kč nebo zdarma

Bazén Slovany a Lochotín – 9.00–12.00 – volné plavání
Muzeum loutek • Muzeum strašidel • Patton Memorial Pilsen
Západočeské muzeum • Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze • Muzeum knihtisku
a knihy v Plzni • Galerie města Plzně • Západočeská galerie
Moving Station: První rok po rekonstrukci
10.00–18.00 – prohlídky a diskuse
Kulturní centrum Papírna – 10.00–15.00 – kreativní dílny
DEPO2015 – 10.00–20.00
DEPO Street Food Market - Makerspace - výstava Má plast

Pivovarské muzeum – 10.00–17.00
Plzeňské historické podzemí – 10.00–16.00

Sousedské procházky (Skryté město)
Jízdy historickým autobusem
Výstavy – mázhauz, Smetanovy sady

Velká synagoga včetně prohlídek věží, Stará synagoga
9.30–16.30 – prohlídky s průvodcem, vstupenky na místě od 3. 10.
Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00–18.00

Slavnostní shromáždění náměstí T. G. Masaryka – 17.00
Lampionový Průvod světel – 18.00
Ohňostroj na nám. Republiky – 18.30

www.visitplzen.eu
www.plzen.eu
www.kultura.plzen.eu

Oslavy 28. října

Uměleckou cenu
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otevřou unikátní Loosovy
interiéry i muzea

Techmania Science Center – 10.00–18.00

28. 10. 2016
Plzeňská radnice – 9.00–11.30
Měšťanská beseda – 9.30–15.00
Loosovy interiéry, Klatovská 19 – 10.00–15.30
prohlídky s průvodcem, Originální prohlídky města Plzně
Plzeň v bájích a pověstech – pro rodiny s dětmi, Plzeň v proměnách
rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru města Plzně od 3. 10. od 9.00

Změna programu vyhrazena

se učili v Prášilech
bránit a střílet z pistole

Plzeňské oslavy
vzniku republiky

města získaly
významné osobnosti

Vzhled Plzně ovlivnil žák Le Corbusiera
Město má nový územní plán, posiluje úlohu veřejných prostranství
Nový územní plán, který v září schválili
zastupitelé, klade větší důraz na „obraz“
města. Území člení do jednotlivých lokalit podle charakteru zástavby nikoli jen
podle jednotlivých funkčních ploch. Posiluje také úlohu veřejných prostranství,
které předchozí plány vůbec neřešily. Ve
městě by tak rozhodně nemělo ubýt zelených ploch k relaxaci, ale naopak by se
prostor pro odpočinek nebo trávení volného času měl rozšířit. Plán zachovává
už existující přírodní prvky, reaguje na
morfologii terénu, nivy jednotlivých řek,
především pak širokou nivu řeky Mže.
„Z hlediska ploch pro zástavbu se nový
územní plán od současného příliš neliší. Klade důraz především na dostavbu
a přestavbu nynějších už zastavěných
území, která by měla odpovídat požadavkům současného života. Patří sem
například přestavbová území, jako jsou
Slovany, bývalý pivovar Světovar, depo
Cukrovarská, Papírna nebo plochy podél
Karlovarské. Přitom se nepředpokládá
plošná asanace v těchto lokalitách, ale
jejich nové využití, přestavba objektů
a doplnění novými stavbami a veřejným
prostranstvím,“ říká Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně, který nový územní plán zpracoval.
Jsou do něj promítnuty i připomínky obyvatel města, které vzešly z projednávání
návrhu územní plánu.
Plzeň tak má schválený v pořadí už
šestý územní plán. „Do října platil ten

Pohled na současnou Roudnou, ve které podle starých plánů mohly stát místo historických budov panelové domy.
z roku 1995. Pozbyl platnosti 30. září
a nahradil ho schválený dokument,“ připomíná Irena Vostracká. Všechny plzeňské územní plány respektovaly složitý
terén s pěti hlubokými údolími vodotečí, městskými obvody a výstavbou mezi
nimi. Některé z nich nebo jejich dodatky však vytvářely podmínky pro totální

přestavbu historických čtvrtí, jako jsou
Roudná či Petrohrad. „Počítalo se, že se
zbourají a nahradí je panelová výstavba,“ říká ředitelka. Plzeň by tak v současné době vypadala úplně jinak.
„Na prvním poválečném základním
plánu krajské metropole pracoval i architekt František Sammer, žák nejvýznam-

Foto: SITMP

nějšího světového architekla Le Corbusiera. Před válkou se František Sammer
podílel třeba na generálním plánu Moskvy
a po válce na územním plánu Londýna,“
upozorňuje na zajímavosti plánů Irena
Vostracká. Dodává, že první plán byl velkoryse koncipovaný a předešel svoji dobu.
Pokračování na straně 3

Jízda po dálnici
v okolí metropole
bude bez známky
Do obchodních center, které stojí na
okrajích Plzně, a dalších míst blízko
dálničních přivaděčů budou moci od
nového roku lidé jezdit bez dálniční
známky. Zkrátí si tak čas, který dosud
tráví při průjezdu městem, a centru
Plzně by se mělo ulevit. Ministerstvo
dopravy České republiky totiž v září
rozhodlo o zrušení poplatku na vybraných úsecích dálnic.
V okolí západočeské metropole tak
budou moci motoristé využívat zdarma
celkem 22 kilometry dálnice D5. Představitelé města rozhodnutí vítají, protože o to usilovali řadu let. Respektive od
dobudování dálničního obchvatu Plzně
před deseti lety.
„Nezpoplatněný dálniční obchvat
Plzně požadovalo město už od roku
1995. Je to jedna z mála možností,
jak bez dodatečných investičních nákladů ulehčit dopravně přetíženému
centru města. Je dobře, že se město
a jeho obyvatelé dočkali. I když je to
až po deseti letech od otevření celého
dálničního obchvatu města Plzně,“
říká mluvčí magistrátu Eva Barborková.
Motoristé z krajské metropole, ale
hlavně z okolních obcí, kteří museli
město mnohdy komplikovaně projíždět, rozhodnutí ministerstva vítají.
Shodují se, že jim ušetří čas a finance za
pohonné hmoty.
(red)

ROZHOVOR

Jiří Žalud tančí přes šedesát let, k baletu ho přivedla zvědavost
S významným českým baletním sólistou
Jiřím Žaludem, držitelem Ceny Thálie za
celoživotní mistrovství, jsme se sešli v Divadle Josefa Kajetána Tyla brzy ráno. „Posadíme se nahoře,“ řekl a bral schody po
dvou, zatímco já jsem za ním těžce funěla.
„Tady je zavřeno, tak seběhneme dolů,“
a následoval stejný scénář. „Nerad o sobě
mluvím, o práci, kterou dělám, by si měli
udělat obrázek sami diváci a choreografové. Rozhovory v podstatě nedávám,“ uzemnil mě vzápětí. Ale pak se Jiří Žalud, který
22. září oslavil osmdesátiny a o den dříve
získal Uměleckou cenu města Plzně za rok
2015, rozpovídal o své profesi i osobním
životě. Téměř celý svůj profesní život strávil
na plzeňských divadelních prknech. Jen na
krátkou dobu si odskočil do Laterny Magiky či do vojenského uměleckého souboru.
Obdivuji vaši fyzickou kondici a vitalitu. Jak to děláte?
Víte, jak cítím kolena? Zrovna letos,
když jsem jezdil na kole kolem Lago di Garda v Itálii, jsem si uvědomil, že to není, co to
bývalo. Už nešlo tak snadno najezdit a na-

stoupat denně 30 kilometrů. Ale musím na
sobě pracovat. Když si člověk uleví, povolí
i tělo. Takže se mi někdy, když je slušné
počasí, podaří ujet i 50 až 60 kilometrů na
kole a v zimě se snažím být třikrát týdně na
tréninku v baletním sále.
Kudy vedou vaše cyklotrasy?
Třeba kolem řeky do Kyšic. Nerad jezdím po silnici, vyhledávám lesní stezky.
Tančíte už přes šedesát let. Jak jste se
vlastně k profesi dostal?
Strýc byl sólistou baletu v Brně stejně
jako Jiří Němeček, později se věnoval opeře.
A já byl zvědavý, jak to u baletu chodí. Tak
mi domluvil návštěvu u Jiřího Němečka,
který byl v té době v angažmá v Plzni. Dostal
jsem tehdy radu, že mám vystudovat průmyslovku a pak přijít, protože talent mám.
Začal jsem se ale učit tančit a dostával už
i malé roličky v divadle, protože bylo málo
absolventů baletních škol. Tak jsem studia
na strojní průmyslovce ve druhém ročníku
nechal a od té doby se věnuji naplno baletu.
To asi měli rodiče radost?
Popravdě, nemluvili se mnou dlouho.
Otec byl Škodovák, všichni kamarádi šli

Jiří Žalud v baletu Romeo a Julie jako páter Lorenzo s Annou Srncovou, která ztvárňuje
Julii.
Foto: DJKT Plzeň
na strojní průmyslovku a já zpočátku nechtěl dělat nic jiného. A dneska se divím,
kde se ve mně vzala taková odvaha. Ale
nelituji, bylo to nádherné období s báječnými lidmi okolo mne, ať už to byli šéfové
nebo kolegové.
Rivalita nebyla?
Pochopitelně byla, ale zdravá. Všichni
jsme si uvědomovali, kdo a v čem má své

přednosti. Navzájem jsme si fandili, trávili
spolu hodně volného času. Jezdili jsme se
celé rodiny spolu například koupat. Moc si
přátelství s kolegy cením.
A v současnosti je to v baletu jinak?
Tak pospolitě se už nežije. Ale jinak je
kolektiv bezvadný. V Plzni je úroveň baletu vynikající. Máme k tomu skvělé zázemí
v Novém divadle. A jsem rád, že mě gene-

račně mladší kolegové berou mezi sebe,
nerad bych je omezoval. Ale i v baletu je
fajn, když dědek tančí dědka.
Tančíte teď v baletu Romeo a Julie pátera Lorenza. Splnil jste si i všechny
taneční sny?
Určitě. Tančil jsem prince v Labutím jezeře, Václava v Asafjevově Bachčisarajské fontáně, careviče Ivana ve
Stravinského Ptáku Ohnivákovi a měl
jsem také řadu dalších úžasných rolí.
V současnosti například tančím ve Spartakovi, se kterým jsme se představili
i v Itálii. Když se vrátím nazpátek ke své
profesní kariéře, jsem vděčný, že jsem
u toho všeho mohl být.
A pořád ještě jste. Nepletu-li se, čeká
vás v nové sezoně vystupování v dalších
baletech.
Mám před sebou roli ceremoniáře
v Labutím jezeře a začali jsme zkoušet
Slečnu Julii, kde tančím jejího otce. Inscenace se bude odehrávat na Malé scéně
Nového divadla. A jsem tomu moc rád,
nedokážu si už život bez baletu a divadla
představit.
(an)
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Na dokumentaci pro
revitalizaci Zátiší
je deset milionů
Celkem 18 bytových domů s menšími
sociálními byty pro zdravotně postižené, rodiny pečující o postižené dítě,
pro samoživitelky s nízkými příjmy
a pro seniory vznikne v plzeňské lokalitě Zátiší. Město uvolnilo deset milionů korun na dokumentaci potřebnou
k získání stavebního povolení. Na samotný projekt se pokusí zajistit peníze
z různých zdrojů, například i z prodeje městských bytů.
Výstavba je plánována do čtyř etap,
během nichž by mělo být vybudováno
195 bytů o velikostech 1+kk a 2+kk,
odhadované náklady jsou zatím 328 milionů korun včetně DPH.
Během příštího roku by město
chtělo vysoutěžit a zadat zhotovení
projektové dokumentace pro stavební
povolení pro celou lokalitu Línská –
Kreuzmannova. Začátek výstavby by
mohl být v roce 2018.
Lokalita Zátiší slouží i nyní pro bydlení, nachází se v ní 25 dřevěných typových domů, které byly vystaveny
v polovině minulého století jako součást válečných reparací. Budovy i pozemky jsou v majetku města, ale jejich
technický stav není dobrý.
(red)

Veřejnost se shodla
s odborníky na největších
pozitivech Plzně
Kvalitní bydlení, dostupnost základních služeb, systém městské hromadné
dopravy, zaměstnanost, vyrovnaný rozpočet, vysoká úroveň služeb v oblasti
veřejné správy či systematický přístup
k rozvoji města, to jsou pozitiva, na
nichž se shodla veřejnost s odborníky. Jako souhrnný problém Plzně jsou
vnímány dopady a vliv dopravní infrastruktury a dopravního režimu na chod,
strukturu města a kvalitu životního
prostředí. Názor Plzeňanů se stal součástí analytické části nového strategického plánu. „Všeobecně lze konstatovat,
že bodování veřejnosti upřednostňuje
oblasti, které se obyvatel přímo týkají
a s nimiž se setkávají v každodenním
životě. Z hodnocení však plyne, že rozdíly ve vnímání pořadí důležitosti u odborníků a veřejnosti jsou minimální,“
říká Irena Vostracká, ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně. (red)

Klientům registru slouží nové parkoviště
Motoristé mohou u odboru magistrátu parkovat maximálně tři hodiny
Nově zrekonstruované parkoviště s 22 místy slouží klientům Odboru registru vozidel
a řidičů Magistrátu města Plzně v Koterovské ulici. Čtyři místa jsou vyhrazena
pro invalidy a stejný počet míst pro motocyklisty. Řidiči mohou v době od 6 do
18 hodin nechat vozidla před budovou
první tři hodiny zcela zdarma. Musí si
však na parkovacích hodinách nastavit
dobu začátku stání a viditelně je umístit
ve vozidle. Magistrát myslel i na ty, kteří
parkovací hodiny v autě nemají. Mohou
je získat ve vestibulu budovy dopravně
správních agend. Poté, co vyprší bezplatné parkování, řidiči musí odjet.
Cílem stavebních úprav bylo zejména zjednodušení systému parkování,
zlepšení dopravní obslužnosti budovy
a možnosti parkování pro klienty. Stání
s parkovacími hodinami podle mínění
představitelů města také zamezí bezdůvodnému celodennímu odstavení vozidla před budovou a zbytečné blokaci
místa.
Stavbu realizoval Odbor investic Magistrátu města Plzně, vyžádala si 904 tisíc
korun včetně DPH.
Nově vybudované parkoviště je podle
ředitele Úřadu správních agend Magistrátu města Plzně Petra Trinera další do-

Nové parkoviště pro klienty.
končenou částí postupné rekonstrukce
budovy v Koterovské ulici.
„V loňském roce na podzim dokončil
magistrát zateplení obvodového pláště
a střechy, výměnu oken a proměny se dočkal i orientační systém v budově. Z důvodu
lepší přehlednosti a orientace klientů byly
nainstalovány nové informační tabule do
každého patra,“ říká Petr Triner.
V následujících týdnech dokončí magistrát rekonstrukci čtvrtého podlaží, vybuduje nové učebny autoškoly, zázemí pro
učitele, šatny pro motoristy včetně nového
sociálního zařízení. Rekonstrukce parkovací plochy byla zahájena 11. července,

Foto: Úřad správních agend MMP
v průběhu prací bylo pro klienty úřadu vyhrazeno zadní (boční) parkoviště po pravé
straně budovy. Vstup do objektu ani poskytované služby nebyly omezeny.
Po otevření opraveného parkoviště
je pro zaměstnance magistrátu i nadále
vyhrazeno parkování za budovou. „Výše
uvedenou úpravou parkoviště spolu s trvalým vyhrazením parkovacího stání před
budovou plzeňské radnice na náměstí
Republiky, které je od dubna loňského
roku celé k dispozici klientům magistrátu, přispívá město ke zvýšení komfortu
občanů využívajících obecně služeb magistrátu,“ zdůrazňuje Petr Triner. (red)

Spalovna ZEVO Chotíkov je v plném provozu
Spalovna komunálního odpadu ZEVO
Chotíkov (na snímku) získala v polovině
srpna letošního roku povolení ke zkušebnímu provozu a během podzimních měsíců prověří funkce ve všech potřebných
režimech. Testuje se také systém svozu
odpadu do spalovny. Stavba byla zahájena
1. srpna 2013 po deseti letech příprav. Letos na jaře začaly takzvané předkomplexní zkoušky, které ověřily funkčnost všech
zařízení. Vyvrcholily v červenci letošního
roku garančními zkouškami, které potvrdily, že spalovna splňuje všechny plánované ekologické i energetické parametry
platné nejen na území České republiky, ale
v celé Evropské unii.
Stavba spalovny byla několikrát přerušena následkem žalob ekologických
aktivistů, ty však měly převážně procesní
charakter. Zkušební provoz je tak oproti původním záměrům opožděn o osm

měsíců. Finanční náklady 2,1 miliardy
korun na celou stavbu byly dodrženy
stejně jako plánovaný energetický výkon
pro dodávky tepla a elektřiny. Svou kapacitou se řadí k menším zařízením tohoto
druhu, technologickou úrovní pak k nejmodernějším v Evropě.
Spalovna svým projektovaným výkonem 95 tisíc tun energeticky využitého
odpadu ročně zapadá do Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje i města Plzeň. V Plzeňském kraji ročně vzniká
asi 260 tisíc tun komunálního odpadu.

Teplo vzniklé ekologickým spálením odpadu bude během letošní topné sezony
prostřednictvím už zkolaudovaného, šest
kilometrů dlouhého nového horkovodu
vytápět plzeňské sídliště Severní Předměstí s 50 tisíci obyvateli. Kromě toho, že se
ušetří 75 tisíc tun hnědého uhlí ročně,
které by musela spálit Plzeňská teplárenská ve svém teplárenském provozu na
Doubravce, zvýší se také bezpečnost dodávek tepla do celé oblasti sídliště Lochotín. Vyrobená elektřina bude dodávána
do distribuční sítě společnosti ČEZ. (PI)

Město podpoří
aktivity mládeže
dotacemi
Město podpoří technické, volnočasové, tělovýchovné aktivity dětí a mládeže a aktivity směřující k prevenci rizikového chování. Vyhlásí proto čtyři
dotační programy v oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy pro rok 2017.
A vyčlenilo na ně 3,63 milionu korun.
Nejvíce financí je určeno na celoroční projekty i jednorázové akce z programu na podporu volnočasových aktivit
dětí a mládeže. Jeho cílem je poskytnout pomoc s realizací volnočasových
vzdělávacích a výchovných projektů.
Připraveno je 1,43 milionu korun, maximální výše dotace v jednotlivém případě je 200 tisíc. V dalších dotačních programech lze žádat na vybavení školních
dílen nebo na tělovýchovné aktivity či
na prevenci rizikového chování.
Žádosti do všech programů mohou
zájemci odevzdávat v listinné podobě
do 15. listopadu 2016 v sídle vyhlašovatele dotačního titulu, tedy na
Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, Plzeň. Podání je možné učinit poštou a případně elektronicky s termínem doručení nejpozději
15. listopadu 2016.
(red)

Do prvních tříd škol
nastoupily téměř
dva tisíce dětí
Do prvních tříd plzeňských základních škol, jejichž zřizovatelem je město, nastoupilo 1. září 2016 celkem
1 839 dětí. Celkový počet žáků ke
stejnému datu činí podle informací z magistrátního odboru školství
13 814.
Do městských mateřských škol bylo
přijato celkem 1 805 dětí. K prvnímu
září v nich bylo ještě 57 volných míst.
Celková kapacita městských mateřských škol činí 5 162 míst.
(red)

Výměna
Plzeňských karet
Výměna Plzeňských karet pokračuje.
Od října do listopadu se budou měnit
karty s čísly 85 000 až 94 999.
(red)

ROZHOVOR

Profesor Martin Matějovič: Věda a léčba jsou spojené nádoby
I z obyčejného škrábnutí může nastat sepse
neboli otrava krve, která je často příčinou
akutního orgánového poškození. S takto
nemocnými se setkává přednosta I. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň profesor MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
(na snímku). „Interní medicína je úžasný
obor a nelze jej tříštit na jednotlivé části,
všechny musí vzájemně spolupracovat,“
popisuje vývoj své odbornosti. Kardiologie, diabetologie, intenzivní medicína,
nefrologie, hepatogastroenterologie, angiologie, která řeší onemocnění cév, dá
se říci, že to jsou vlajkové lodi interního
lékařství. Medicína udělala velký pokrok.
Populace stárne, přibývá starých lidí
s mnoha nemocemi. A právě sepse často
ohrožuje nemocné se sníženou imunitou
během nemoci.
Jak se projevuje sepse?
Sepse je v podstatě určitou formou
autokanibalizmu. Organizmus se při ní

brání závažné infekci a při tom poškozuje
vlastní orgány. Časné fáze sepse se obvykle projevují schváceností, horečkou,
zrychlenou srdeční a dechovou frekvencí.
U starších nemocných může být prvním
a jediným projevem porucha chování,
zmatenost či naopak spavost, netečnost.
Jaké může mít následky pro lidský organismus?
Pokud není sepse včas odhalena a léčena, dochází v dalším průběhu k poklesu
krevního tlaku a k selhávání vnitřních orgánů, především krevního oběhu, ledvin
a plic.
V Biomedicínském centru jste vedoucím výzkumného programu. Co je jeho
cílem?
Tým v experimentální laboratoři intenzivní medicíny Biomedicínského centra
objasňuje mechanizmy akutního orgánového poškození, testujeme nové léčebné
postupy a zkoumáme metody náhrady
a podpory funkce orgánů nezbytných pro

život. Dá se laicky říci, že zkoumáme,
proč k sepsi dochází, a zjišťujeme, jak
můžeme pacientovi pomoci při selhání
konkrétních orgánů.
Jste znám tím, že jste získal patent na
snižování srážlivosti krve během dialýzy. Jaký je jeho přínos?
Náš tým společně s kolegy z Ústavu
biofyziky úspěšně v experimentálních
podmínkách otestoval novou metodu
zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním okruhu v průběhu dialýzy pomocí
jednoduchého ochlazení krve hluboko
pod běžnou tělesnou teplotu. To umožňuje provedení dialýzy bez nutnosti
použít protisrážlivé léky, které mohou
způsobit u rizikových pacientů krvácení. Cesta od patentu k dennímu používání v klinické praxi je však ještě velmi
dlouhá a náročná.
Jak se vlastně věda uživí?
Zde by měla platit jednoduchá rovnice – kvalitní věda přináší kvalitní peníze

jak vědeckým projektům, tak institucím.
V reálném životě je to ale nesmírně těžký
a tvrdý boj. Finanční dlouhodobou stabilitu našim projektům naštěstí zajišťuje
rozvojový výzkumný program Lékařské
fakulty a roste poptávka silných firem či zahraničních vědeckých institucí po našem
výzkumu. Přesto je povinností každého
týmu trvale soutěžit o finanční podporu
formou grantů jak z národních zdrojů,
tak i z prostředků Evropské unie či jiných
mezinárodních programů.
A závěrem, jaký vzkaz máte pro zdravé
i nemocné?
Co říci závěrem? Naslouchejme svému
tělu a nezapomínejme vnímat „varovná
znamení“, která se nám snaží něco naznačit. Nepodceňujme je. Na horizontu lékařské vědy nejsou zatím žádné zázračné pilulky, které zajistí dlouhověkost spojenou
s pocitem fyzické a duševní svěžesti. Pokud
budeme své zdraví hýčkat, určitě se nám
naše úsilí vrátí.
(red)
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Senioři stříleli z luku i pistole

Unikátní projekt Nedám se! zvyšuje sebevědomí a učí reagovat při nebezpečí

Obec Prášily na Šumavě se od 13. do 16. září
stala základnou pro praktický výcvik 35 plzeňských seniorů, absolventů Plzeňské senior akademie z Městských obvodů Plzeň
2 a Plzeň 3. Program projektu Nedám se!
prověřil jejich teoretické znalosti v oblasti
bezpečnosti, pomoci a sociálních služeb
a přidal aktivity nezbytné pro zvýšení kvality života seniorů v dnešním světě.

„Je zcela unikátní, vznikl ve spolupráci
magistrátního odboru sociálních služeb
a Městské policie Plzeň. Svou podstatou
je historicky první. Spojuje praxi s teorií
s jediným cílem, a to zlepšit informovanost
seniorů, schopnost adekvátně reagovat
v nepředvídatelných situacích, zvýšit jejich
sebevědomí. To je základ, od něhož se odvíjí vyšší životní komfort dříve narozených,
a zároveň je tím naplněn cíl projektu Nedám se! – zkvalitnění života seniorů v oblasti sebeobrany a sebeuvědomění,“ uvádí
vedoucí odboru sociálních služeb Alena
Hynková.
První bezpečnostně-sociální projekt
cílí na plzeňskou seniorskou populaci ve
věku 60 let a více. Nabídl účastníkům nejen praktický výcvik v sebeobraně, orientaci v terénu, sestavování identikitu. Na

Městská policie
hledá nové strážníky
Nábor nových posil Městské policie
Plzeň stále pokračuje. Uchazečům,
kteří splní podmínky výběrového řízení, nabízí zajímavé profesní uplatnění, odpovídající finanční ohodnocení a velkou řadu výhod, například
možnost získání městského bytu nebo náborový příspěvek vyplácený ve
výši tisíc korun měsíčně dva roky.
Podmínkou přihlášení se k výběrovému řízení je věk minimálně 21 let,
trestní bezúhonnost, spolehlivost, české státní občanství, středoškolské
vzdělání zakončené maturitou a tělesná, zdravotní a duševní způsobilost.
Podrobné informace zájemci naleznou na webových stránkách městské
policie www.mpplzen.cz/nabor. (red)

Vzhled Plzně ovlivnil
žák Le Corbusiera
Dokončení ze strany 1
Jeho závěry pak rozpracoval a modernizoval v pořadí třetí územní plán, včetně
převzatého dopravního průtahu centrem
města. Tento plán z roku 1966 jako první
navrhl severní terasy pro bydlení s tím,
že byl koncipován na město o velikosti
180 tisíc obyvatel. Avšak skutečnost překonala předpokládaný nárůst obyvatel a bylo nutné jej revidovat a to o rozšíření obytné
plochy. Podstatně se zvětšilo Severní Předměstí a původní průtah dálnice D5 městem
byl přeložen do údolní nivy mezi centrem
města a Lochotínem.
Čtvrtý územní plán z roku 1988 oddaluje trasu dálnice z nivy severně nad
centrem, vysunuje ji dále na sever, zcela mimo intravilán města. Pátý územní
plán naopak umisťuje dálnici D5 na jižní
okraj města, kde byla nakonec vybudována a už deset let slouží motoristům.
Podrobnější informace včetně celého
územního plánu jsou pro zájemce k nahlédnutí na webových stránkách města
www. ukr.plzen.eu.
(an)

Strážníci v Prášilech na Šumavě učili seniory, jak reagovat v nebezpečných situacích
a bránit se.
Foto: OSS MMP
programu byl i výcvik ve střelbě z pistole,
revolveru a vlastnoručně vyrobených luků,
trénink paměti a vědomostní testy z místopisu a historie, workshopy zaměřené na

sociální pomoc, přednášky s problematikou exekucí, návody, jak nenaletět podvodníkům a na koho se obrátit v případě nouze.
Podstata projektu je v souladu s Národním

akčním plánem podporujícím pozitivní
stárnutí pro období 2013 až 2017 Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a zároveň s Akčním plánem stárnutí na území města Plzně na léta 2017 až
2018.
Podle Aleny Hynkové spolupráce odboru sociálních služeb s městskou policií
funguje bezproblémově v mnoha směrech. „Dokladem je v minulosti realizovaný projekt cílený na integraci cizinců
nebo součinnost při zajištění tísňové
péče. Projekt Nedám se! je ale zcela novým modelem. Vznikal od začátku jako
společné dílo. A na výsledku je to skutečně znát. Nasazení celého realizačního týmu je obdivuhodné a spokojenost
účastníků maximální,“ pochvaluje
si Karel Zahut z Městské policie
Plzeň.
Program akce zajistil realizační tým složený ze zástupců spolupracujících složek, tedy odboru
sociálních služeb magistrátu, Městské
policie Plzeň a Policie České republiky.
Na základě velkého zájmu a odezvy
ze strany účastníků nedávno skončeného kurzu by se další z řady výcvikových
pobytů pro nové absolventy Plzeňské
senior akademie, tentokrát i z Městských
obvodů Plzeň 1 a Plzeň 4, měl uskutečnit
v květnu a červnu 2017.
(red)

Na opravy domů v Plachého ulici je 40 milionů
Celkem 40 milionů korun na kompletní revitalizaci svých objektů v Plachého
ulici 44, 46 a 48, tedy v takzvané lokalitě
Plac (na snímku), uvolnilo ze svého rozpočtu město. Představitelé krajské metropole tak chtějí zlepšit stav bytů a zklidnit tento problémový prostor.
V každém ze tří vchodů vznikne 12 nebo
13 bytů, osm nebo devět bude 1+1 o velikostech 39 a 45 metrů čtverečních,
čtyři budou garsoniéry o ploše 24 metrů
čtverečních. Byty budou určeny pro seniory, zdravotně postižené, rodiny pečující
o postižené dítě, pro samoživitelky s nízkými příjmy a pro další potřebné občany.
Podle informací z magistrátu by letos
měl vzejít ze soutěže zhotovitel revitalizace tak, aby práce začaly na jaře příštího
roku a skončily o rok později. Úpravy se
dotknou společných prostor, nově firma
zhotoví vnitřní rozvody všech instalací,

budou vyměněny kuchyně, okna, dveře,
udělána fasáda. Kandidáty na ubytování může navrhovat bytový odbor, odbor
sociálních služeb, odbor státní sociální
péče i sociální odbory jednotlivých měst-

ských obvodů a Obytná zóna Sylván. Bytová komise návrhy posoudí a rozhodne
o nich.
Součástí bloku je i vchod do objektu
Plachého 42, v tomto případě se soutěž na
zhotovitele už koná, protože město chce
mít objekt opravený už příští rok. Bude
sloužit pro takzvané tréninkové bydlení.
Odtud se pak lidé dodržující pravidla budou moci dostat ke standardnímu nájemnímu bytu. Obyvatele doporučí magistrátní odbor sociálních služeb, který bude
garantovat i sociální práci, zajištěna bude
také terénní služba. Rekonstrukce zajistí
nahrazení příček novými, opravy stropů,
položení podlah, výměnu oken, zavedení
a instalaci koupelen a wc do všech bytů,
nové rozvody vody, kanalizace i ústředního
topení, zateplení objektu a podobně. Stát
by měla zhruba 8,5 milionu korun včetně
DPH.
(red)

Klienti Sněženky vyrazili na výlet k rybníku
Městský ústav sociálních služeb provozuje celkem pět zařízení, v nichž pečuje
většinou o starší spoluobčany. Tři z nich
nesou označení „se zvláštním režimem“.
Nalézají se v nich lidé, kteří už jsou zpravidla vzhledem k věku postiženi například poruchami chování nebo omezenými mentálními schopnostmi.
Jedno z takových zařízení, domov pro
seniory „Sněženka“, sídlí na samotném
konci Klatovské třídy u Borského parku
a poskytuje ubytování a všechny služby
sedmi desítkám takových seniorů, kteří
už často nejsou schopni samostatného
pohybu. To ale neznamená, že musí být
v budově úplně uzavřeni. Cenná je pro ně
každá možnost opustit budovu a připomenout si známá místa.
V letošním létě se tak někteří z nich
vypravili na výlet po hrázi Boleveckého
rybníka.
„Snažíme se našim seniorům pobyt co
nejvíce zpestřit, ale takovouto výpravu
bychom sami nezvládli. Významně nám
přitom pomáhají lidé z Mezigeneračního
a dobrovolnického centra Totem,“ říká vedoucí Domova Andrea Pěchoučková.

S pomocí dobrovolníků dorazili senioři
až do výletní restaurace, kde na ně čekalo občerstvení. Městský ústav sociálních

služeb je zřízen městem Plzeň a stará se
celkem o více než čtyři stovky ubytovaných
klientů, většinou seniorů.
(red)

Do plzeňských
ulic se vracejí
strážníci-okrskáři
Strážníci-okrskáři od září zajišťují
bezpečnost a pořádek v plzeňských
ulicích. Podle Karla Macha, velitele
Městské policie Plzeň, jsou v Malesicích, Radčicích, Křimicích, Liticích,
na Valše, v Černicích, Božkově, na Bílé
Hoře, v Červeném Hrádku, Újezdě
a Bukovci, Božkově a Koterově, v Nové Hospodě a Zátiší. Postupně budou
obsazovány další okrsky.
Na pozici okrskářů byli vybráni
starší, zkušení, komunikativní strážníci. „Mají na starosti každý pouze
určitou svěřenou lokalitu, tu by měli
znát, vědět, kde jsou problémová místa, budou mít o svém rajónu dokonalý
přehled. Získají takzvanou osobní
a místní znalost. V rámci své pochůzkové činnosti budou úzce spolupracovat zejména s občany těchto lokalit,
přenášet informace o aktuálním stavu
ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku přímo dotčeným orgánům
města, starostům jednotlivých obvodů,
Policii České republiky a ostatním orgánům veřejné moci,“ říká Karel Mach.
Je to další krok v naplňování nové koncepce Městské policie Plzeň, kterou loni schválilo zastupitelstvo.
(red)

Domovníci se školili,
co dělat s infekčním
materiálem
Jak zacházet s infekčním materiálem a jednat s osobami závislými na
návykových látkách. To bylo tématem dalšího školení pro domovníky
– preventisty, kteří působí v plzeňské rizikové lokalitě Plac. „Ačkoli se
díky asistentům prevence kriminality
a domovníkům – preventistům situace v této lokalitě významně zklidnila,
stane se občas, že domovníci najdou
ve dvoře i v některých částech domu
použitý infekční materiál, případně
musí vykázat osoby, které svým jednáním ohrožují veřejný pořádek,“
upozorňuje Monika Ježková z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně.
Domovníky školili pracovníci
Spolku Ulice Plzeň, který se dlouhodobě zaměřuje na práci s osobami závislými na návykových látkách.
Projekt Domovník – preventista byl
v Plzni poprvé vyzkoušen v roce
2015, cílil na vytipované bytové domy
v majetku města na adrese Plachého 44 a 46, které se nacházejí v rizikové lokalitě Plac a kde působí asistenti prevence kriminality. Projekt
byl i v letošním roce podpořen dotací z Ministerstva vnitra České republiky.
(red)

Tyfloservis zajede
za klienty také domů

Klienti domova pro seniory Sněženka se vypravili na procházku kolem Boleveckého rybníka.
Foto: MÚSS

Obecně prospěšná společnost Tyfloservis, která sídlí v Plzni v Tomanově
ulici a působí v celém Plzeňském kraji, se věnuje lidem s vážným postižením zraku.
„Poskytujeme i terénní službu, což
znamená, že navštěvujeme klienty v jejich domovech. Poradíme například
při výběru vhodných optických pomůcek, jako jsou lupy na čtení. Pomůžeme i s nácvikem, tedy jak pomůcky
správně používat,“ říká Linda Albrechtová z Tyfloservisu, který v letošním
roce slaví už 25. narozeniny. Další informace na www.tyfloservis.cz. (red)
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Plzeňští plavci patří mezi české špičky
Sportovní plavky jsou pro muže za šest a pro ženy až za deset tisíc korun

Mezi tři nejlepší kluby v České republice
patří plavci Slávie VŠ Plzeň, kteří mají
zázemí v bazénu města Plzně na Slovanech. „V letošním roce jsme získali nejvíce medailí za posledních šest let. Na
Mistrovství České republiky v kategorii
dospělých jich bylo 17, dorostenci jich
získali celkem 28, starší žáci tři a mladší
sedm,“ vyčísluje trenér Lukáš Luhový.
Jeho kolega Patrik Davídek dodává, že velkým úspěchem bylo splnění
nominačních kritérií Ondřeje Gemova
a Kristýny Štemberové pro účast na
Mistrovství Evropy juniorů, které se konalo v Maďarsku. Nebo že Janu Šeflovi
unikla jen těsně účast na letošní olympiádě v brazilském Riu de Janeiro.
Oba trenéři se shodují, že plavci mají
i díky dotacím města, obvodu a kraje
v plzeňském bazénu na Slovanech výborné zázemí včetně nové tělocvičny.
„Ale pomohlo by nám, kdybychom
mohli trénovat přes zimu venku. Veřejnost by tak měla v krytém bazénu víc
prostoru, který bychom uvolnili. Stačila
by nám nafukovačka, která by překryla
venkovní bazén,“ říká Patrik Davídek.
Plavání má v Plzni velkou tradici a aktivně se mu věnují stovky dětí. „Hodně jich
má o tento sport zájem, protože pomáhá
s dechovými problémy, se skoliózou nebo
i se snižováním nadváhy a dalšími potížemi. Neničí těla, je při něm malé riziko
zranění. Navíc je zpočátku poměrně levný. Nové naděje si tedy vytipováváme už
v naší plavecké škole. Pak je čeká nácvik
techniky jednotlivých plaveckých stylů.
V začátcích se také zaměřujeme na rozvoj
obecné vytrvalosti,“ popisuje Lukáš Luhový, který se stejně jako Patrik Davídek
věnuje také výuce plavání na Sportovním
gymnáziu v Plzni.
Mnoho nadějných dětí ale u plavání
nevydrží, protože je přestane bavit dři-

Plavání bude
zřejmě ve školách
povinné
Zavedení povinného plavání ve školách, které zřejmě začne platit od příštího školního roku, vítají pracovníci Plaveckého areálu města Plzně.
„Plavání patří k základnímu vzdělání a v Plzni jsou pro ně výborné
podmínky, a to jak technické, tak
ty lidské. Plzeňští plavci jsou i díky
tomu a podpoře, kterou v Plzni mají,
ve všech věkových kategoriích vždy na
medailových pozicích. Město je v celorepublikovém měřítku na sportovní
špici v několika sportovních odvětvích
a to se týká i plavání, kterému se daří
stále lépe,“ konstatuje Tomáš Kotora,
ředitel plaveckého areálu a předseda
klubu Slávia VŠ Plzeň.
V Plzni se snaží vychovat širokou
plaveckou základnu sportovního
a relaxačního plavání i naučit děti
plavat. „Neumět kopnout do míče
na letní dovolené u moře či rybníka
nemusí přinést takové problémy jako
neumět plavat,“ zdůrazňuje Tomáš
Kotora.
(red)

Plzeňský plavec Roman Bischof na snímku v popředí bez plavecké čepice.
na se sportem spojená. Tréninky se totiž
konají každý den vyjma neděle. K tomu
patří i příprava v tělocvičně.
Podle Lukáše Luhového krize nastává
dvakrát, kolem desátého a patnáctého
roku. Potvrzuje to i Roman Bischof, který patří v prsařských disciplínách mezi
pět nejlepších plavců v České republice
a závodí za Slávii VŠ Plzeň. „K plavání
mě vlastně donutili rodiče. A mě to začalo bavit,“ říká Roman Bischof, který do
Plzně přišel z Příbrami a v současnosti
studuje tělovýchovu a sport na Fakultě
pedagogické Západočeské univerzity
v Plzni. Vrcholové plavání už je ale pod-

statně dražší. „Pomáhali mi hodně rodiče. Teď mám už i sponzory. Soustředění
i zahraniční pobyty něco stojí. A ani závodní plavky nejsou z nejlevnějších. Pro
muže jsou tak za šest tisíc, pro ženy stojí
kolem deseti tisíc korun a potřebuji tak
šestery za rok. Jsou totiž ze speciálních
materiálů,“ svěřuje se Roman Bischof.
V nejbližší době ho čeká 20. ročník
mezinárodních plaveckých závodů Plzeňské sprinty. Konají se od 14. do 16. října
v 25metrovém plaveckém bazénu na Slovanech. „Z oddílu se zúčastní 50 závodníků. Celkem tady bude 600 plavců z 80 oddílů z deseti zemí světa. Mnoho z nich se

Foto: Slávia VŠ Plzeň
účastnilo olympijských her nebo mistrovství světa či Evropy. Startovat budou celkem 3 500krát,“ říká Lukáš Luhový.
Dodává, že finále bude hodně zajímavé a veřejnost by si ho neměla nechat
ujít. Navíc se na plavecké závody neplatí
vstupné. Koncem roku, 15. až 18. prosince, pak plzeňský bazén čeká Mistrovství České republiky v plavání dospělých
a dorostu ve 25metrovém bazénu.
Oba trenéři jsou přesvědčeni, že Plzeň by si zasloužila každoroční velký
plavecký mítink evropského charakteru.
„Je to taková naše vize a vroucí přání,“
uvádí Lukáš Luhový.
(an)

Čeští házenkáři
se utkají s Makedonci

O postup na EURO 2018 bude bojovat v házené český reprezentační
tým mužů s protivníky z Makedonie.
Souboj se uskuteční v krajské metropoli 5. listopadu ve Sportovní hale TJ
Lokomotiva Plzeň. Akci podporuje
i město.
(red)

Marek Bakoš: Nepřišel jsem dohrát kariéru, chci být prospěšný týmu
Marek Bakoš (na snímku) je pro řadu
fanoušků jedním z klíčových mužů v moderní éře Viktorie Plzeň. Slovenský útočník, kterého do týmu přivedl v létě 2009
trenér Pavel Vrba, zažil se západočeským
klubem většinu jeho zářivých úspěchů.
Vítězná mozaika v Lize mistrů
„Když jsme jeli v létě 2011 do Arménie
k prvnímu zápasu předkol Ligy mistrů,
byli jsme ze všeho trochu vyjukaní. Hned
jsme hráli o Ligu mistrů a trochu jsme se
báli, abychom hlavně nevypadli hned při
první příležitosti, a neudělali tak českému
fotbalu v Evropě hanbu. Když ale rozhodčí zapískal do píšťalky, vrhli jsme se na
soupeře, získali sebevědomí a dotáhli to

vlastně až do skupiny Champions a vyřazovacích bojů Evropské ligy. Moc rád na
to vzpomínám,“ zasní se Marek Bakoš.
O několik let později mohli Viktoriáni využít zkušeností nasbíraných v základních
skupinách obou nejprestižnějších klubových soutěží Evropy.
Z Plzně do Liberce
V jarní části sezony 2013/2014 se začal z ligových trávníků vytrácet, ve třech
zápasech si připsal pouze 134 minut na
hřišti. Vše vyústilo v jeho zimní přestup
do Liberce. „Nebylo to pro mě jednoduché období. Z Plzně se mi jen velmi těžko odcházelo, ale zároveň jsem věděl, že
toho času na hřišti jsem nedostal tolik.

Rozhodl jsem se pro odchod do Slovanu, se kterým to v tabulce nevypadalo
nejlépe. Dostal jsem šanci hrát, všechno
si sedlo a předváděli jsme dobrý fotbal,“
říká.
Návrat domů
Před sezonou 2015/2016 se stal staronovou posilou Viktorie. „Když mě Plzeň oslovila, ani jsem tomu nechtěl věřit.
Dlouho jsem přemýšlel, protože v Liberci
mě fotbal bavil a jen těžko se mi odcházelo. Chtěl jsem se ale vrátit a zabojovat
o Ligu mistrů i mistrovské tituly. Plzeň
beru jako svůj český domov, takže jsem
se vlastně vracel domů,“ říká Viktorián
s třiadvacítkou na zádech. „Viktoria se

vyvíjí jako každý klub. Mužstvo se zkvalitňuje, stadion se pořád dostavuje a stává
se nejlepším fotbalovým stánkem v České
republice. Zlepšují se podmínky pro práci
s mužstvem. A stále tu je hodně lidí, které
jsem znal z dřívějška. Máme tu téměř ideální podmínky pro kvalitní přípravu a pro
to, abychom mohli podávat dobré výkony.
Nepřišel jsem sem jen dohrát kariéru, ale
stále chci být na hřišti prospěšný týmu.
Jsem rád, že jsem vytěžovaný. Sice jsme
mohli zvládnout lépe kvalifikaci o Ligu
mistrů, ale závěrečný zápas s Razgradem
nás nastartoval a teď jsme se už docela
rozjeli. Výsledky i předváděná hra jsou
zajímavé a já jsem rád, že toho můžu být
součástí,“ těší Marka Bakoše.
(red)

cyklistický seriál

Cykloobousměrky slouží v krajské metropoli cyklistům už několik let
Se zvyšujícím se počtem motorových vozidel v posledních letech přistoupila mnohá
česká města k dopravním omezením v centrech. Plzeň byla mezi prvními městy, kde
byla v historickém centru omezena doprava v některých ulicích. Ve většině z nich byl
provoz povolen jen jedním směrem. Vznikly tu ale také první cykloobousměrky, tedy
komunikace, do kterých mohou motoristé
vjet jen jedním směrem, ale cyklisté oběma. Celý plán dopravních opatření, která se
v centrech našich měst objevují stále častěji, vychází z toho, že v centru města se pohybuje hodně lidí pěšky a těm je velký počet
aut nepříjemný. Preferovány jsou tedy pěší
zóny s možností vjezdu jen pro zásobování
a kola a jednosměrné ulice s předností zprava, které neumožňují autům rychlou jízdu

Pod značkou jednosměrné ulice upozorňuje v cykloobousměrce dodatková tabulka
na průjezd cyklistů v opačném směru.
Foto: Radka Žáková

a pěší tolik neohrožují. Zjednosměrnění
některých ulic ale nemá být namířeno proti
cyklistům, a tak je jim vjezd do některých
jednosměrek povolen i v protisměru. První
cykloobousměrka se tak objevila v centru
Plzně ve Františkánské a Rooseveltově ulici již téměř před deseti lety. Další vznikaly
postupně, většinou na podnět samotných
cyklistů, například v ulici Na Růžku na Světovaru či ve Schwarzově ulici v Bezovce.
V některých ulicích ale i přes snahu cyklistů nebylo zobousměrnění provedeno, většinou pro nedostatečnou šířku komunikace
s parkujícími vozidly. Výjimkou je Resslova
ulice, kde vznikl při zobousměrnění takzvaný cyklopiktokoridor. To je pruh s bílým
vodorovným značením s piktogramem kola
a šipkami vyznačující směr pohybu cyklis-

tů. Řidiče vozidel jedoucích či parkujících
v této komunikaci má upozornit na zvýšený
pohyb cyklistů v místech, kde by ho možná
nečekali. Jde o to, aby vozidla umožnila
cyklistům v protisměru bezpečný průjezd
a aby jim některý řidič parkujícího vozidla
nečekaně neotevřel dveře přímo do cesty.
Stejnou funkci má koridor pro cyklisty,
jak se cyklopiktokoridor správně nazývá,
i v krátkém úseku ulice U Ježíška, kde ale
auta většinou neparkují. V Radobyčické
se cyklisté pohybují spolu s motorovými
vozidly v jednom směru, v protisměru tu
mají v jinak jednosměrných úsecích cyklistický pruh vedený po chodníku. V zahraničí, kde cykloobousměrky používají
již déle, v nich vyznačují koridor pro jízdu na kole podél parkujících aut dvěma

vodorovnými čarami. Ta první vymezuje
bílou přerušovanou čarou asi půlmetrový odstup od parkujících aut, ta druhá
bílá čára pak odděluje vyhrazený pruh
pro cyklisty od toho pro ostatní motorovou dopravu. To je bezpečný koridor, ve
kterém by se cyklisté v cykloobousměrce
měli držet, i když tam bílé čáry vodorovného značení mít nebudou. Člověk na
kole se protáhne téměř všude. Proto také
cykloobousměrky, tedy jednosměrky, do
kterých je cyklistům povolen vjezd oběma
směry, vznikly. Přesto by měl být cyklista
při jejich průjezdu obezřetný. Další informace jsou na www.plzen.eu a podrobněji
na cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Radka Žáková, cykloprůvodkyně
a editorka portálu plzenskonakole.cz
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Přes 50 tisíc návštěvníků dorazilo na Pilsner Fest a oslavilo 174. výročí uvaření první várky plzeňského ležáku. Lidé si poslechli známé
kapely a vypili více než 100 tisíc půllitrů zlatého ležáku i dalších plzeňských piv.
Foto: archiv Plzeňského Prazdroje

Arboretum Sofronka v Bolevci slaví šedesát let od svého založení. Vzniklo v roce 1956. Založit světovou sbírku borovic se tehdy rozhodl Karel Kaňák. Stala se jednou z největších na
euroasijském kontinentu, nejstarším stromem je 270 let stará borovice. K narozeninám
areálu vyšla také kniha „Arboretum Sofronka 1956 – 2016“.
Foto: Martin Pecuch

Bratři Jiří a Otto Bubeníčkovi patří mezi
mezinárodně uznávané tanečníky a u příležitosti zakončení své profesionální taneční kariéry se představili v Divadle Josefa
Kajetána Tyla v Plzni v projektu Orfeus.
Foto: facebook bratří Bubeníčků

Spalovna komunálního odpadu ZEVO Chotíkov zahájila 27. září plný provoz. Pojme
denně až 300 tun odpadu, dováží ho 30 až 50 vozidel. „To, co tu stojí, co se tu provozuje, co tu funguje, splňuje ty nejnáročnější parametry, které vyžaduje Česká republika,
ale i Evropská unie. Je to jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě,“ říká
Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, která má projekt na starost
a již vlastní Plzeň. Na snímcích pohled do interiéru spalovny. Foto: 2x Martin Pecuch

Plzeňské oslavy
vzniku republiky
Techmania Science Center – 10.00–18.00

Plzeňská radnice – 9.00–11.30
Měšťanská beseda – 9.30–15.00
Loosovy interiéry, Klatovská 19 – 10.00–15.30
prohlídky s průvodcem, Originální prohlídky města Plzně
Plzeň v bájích a pověstech – pro rodiny s dětmi, Plzeň v proměnách
rezervace vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru města Plzně od 3. 10. od 9.00
Divadlo J. K. Tyla – prohlídky s průvodcem
Velké divadlo 10.00 a 12.00, Nové divadlo 10.00 a 12.00
Prodej vstupenek od 10. 10. v pokladně předprodeje DJKT
28 kilometrů na rozhlednu Chlum
Luftova a Meditační zahrada – prohlídky – 10.00–16.00
Zoo Plzeň, DinoPark – 8.00–18.00

Zimní stadion Home Monitoring Aréna
10.00–11.00 – volné bruslení v malé (tréninkové) hale

Vstup za symbolických
28 Kč nebo zdarma

Bazén Slovany a Lochotín – 9.00–12.00 – volné plavání
Muzeum loutek • Muzeum strašidel • Patton Memorial Pilsen
Západočeské muzeum • Národopisné muzeum Plzeňska
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze • Muzeum knihtisku
a knihy v Plzni • Galerie města Plzně • Západočeská galerie
Moving Station: První rok po rekonstrukci
10.00–18.00 – prohlídky a diskuse
Kulturní centrum Papírna – 10.00–15.00 – kreativní dílny
DEPO2015 – 10.00–20.00
DEPO Street Food Market - Makerspace - výstava Má plast

Pivovarské muzeum – 10.00–17.00
Plzeňské historické podzemí – 10.00–16.00

Sousedské procházky (Skryté město)
Jízdy historickým autobusem
Výstavy – mázhauz, Smetanovy sady

Velká synagoga včetně prohlídek věží, Stará synagoga
9.30–16.30 – prohlídky s průvodcem, vstupenky na místě od 3. 10.
Věž katedrály sv. Bartoloměje – 10.00–18.00

Slavnostní shromáždění náměstí T. G. Masaryka – 17.00
Lampionový Průvod světel – 18.00
Ohňostroj na nám. Republiky – 18.30

www.visitplzen.eu
www.plzen.eu
www.kultura.plzen.eu

Změna programu vyhrazena

28. 10. 2016

Vodárna Plzeň – 9.28 a 13.28 exkurze do čistírny odpadních vod
nebo do úpravny vody na Homolce, rezervace časových vstupenek na
www.plzenskavstupenka.cz a prodej v Turistickém informačním centru
města Plzně od 3. 10. od 9.00
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Městský archiv bude mít zázemí v Bratislavě

Jiří Suchý slavil
Krajská metropole uvolní třináct milionů korun na přípravu projektové dokumentace narozeniny i v Plzni
Archiv města Plzně, který nyní sídlí v nevyhovujících prostorách historické budovy
ve Veleslavínově ulici a má pro provoz výjimku, dostane nové sídlo. Zastupitelé totiž
rozhodli o uvolnění 13 milionů korun na
přípravu projektové dokumentace nového
zázemí archivu, který disponuje mnoha
vzácnými dokumenty. Mělo by vzniknout
v upraveném objektu takzvané haly Bratislava v areálu bývalého pivovaru Světovar. Vedle samotného archivu by měla být
v upravené budově také centrální spisovna
Magistrátu města Plzně a spisovna odboru stavebně-správního. K dispozici už
je studie proveditelnosti, která v hrubých
rysech ověřila možnost využití právě objektu B9 haly Bratislava pro potřeby archivu.
Studie navrhuje přístavbu objektu, díky níž
bude kapacita úložných prostor dostatečná

Čísla v současnosti:

•

•

a rchiv má v současné době zhruba 4 150 běžných metrů archiválií
v 1 369 archivních fondech
v knihovně je přes 1 500 běžných

metrů převážně odborných publikací, což obnáší více než 86 tisíc titulů

Čísla v budoucnosti:

• vnovém objektu bude místo pro celkem 9 160 běžných metrů archiválií
• 
rezerva, s níž počítá studie, představuje dalších 5 840 běžných metrů

včetně střednědobé rezervy. Rezerva, s níž
studie počítá, představuje při celkovém
průměrném ročním přírůstku 270 běžných

Vychází druhý díl Dějin města
Druhý díl třísvazkové publikace Dějiny města Plzně tentokrát zahrnující
období let 1788 až 1918 se objeví brzy
na pultech knihkupectví. Vedoucím redaktorem 19členného autorského kolektivu byl historik a archivář Státního
oblastního archivu v Plzni Karel Waska.
Stejně jako u prvního svazku, který byl
představen už v dubnu 2014, jde o knihu
určenou nejširšímu čtenářskému okruhu, která však splňuje veškerá kritéria
odborného textu.
Na novou syntézu dějin města Plzně
čekala odborná i laická veřejnost téměř 50 let. Dosud jediným syntetickým
dílem byly třídílné Dějiny Plzně, jejichž
první svazek byl pod vedením městského
archiváře a vynikajícího znalce plzeňské
historie Miloslava Bělohlávka připraven
k vydání roku 1965. Další díly následovaly v letech 1967 a 1982.
„Druhý svazek Dějin města Plzně
představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na moderní dějiny
Plzně. V mnoha případech uvádí ideologicky podjaté interpretace druhého svazku Dějin Plzně z roku 1967 na pravou
míru. Oproti Dějinám Plzně tentokrát
nezůstala stranou například historie německého divadla, umělecké řemeslo či
náboženský život v Plzni,“ říká vedoucí
Archivu města Plzně Adam Skála. Dodává, že periodizace dějin Plzně vychází
ve shodě s Dějinami Plzně z let 1965 až
1982 i Dějinami Plzně v datech z roku
2004 z periodizace českých dějin, která

ISBN 978–80–87911–02–0

1788—1918

Obálka nové publikace Dějiny města Plzně.
Foto: Archiv města Plzně
však musela být v některých případech
uzpůsobena místním specifickým poměrům. Jedná se především o rok 1788,
který byl zvolen s ohledem na ustavení
regulovaného magistrátu, jenž představoval zásadní změnu ve správě města danou větším vlivem státu na samosprávné
orgány.
Na celém projektu nových Dějin města Plzně se podílelo bezmála 70 autorů
z 20 odborných institucí. Jejich snahou
bylo co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit veřejnosti bohatou
historii města Plzně.
(red)

metrů potřebné prostory na dalších přibližně 20 let.
Archiv města Plzně je jedním z nejstarších a obsahem svých fondů také jedním
z nejvýznamnějších archivů v České republice. Jeho vznik spadá do doby založení
města, kdy byla archivu věnována značná
pozornost, neboť byl zárukou nejrůznějších
městských práv. „Z technického hlediska
nesplňují naše současné prostory ve Veleslavínově ulici ani základní parametry, jaké
jsou v dnešní době už běžným standardem
pro budovy archivů, kromě toho nemáme
dostatek volných kapacit v depozitářích,“
připomíná vedoucí archivu Adam Skála.
Halu Bratislava vybrali odborníci pro
umístění nového Archivu města Plzně na
základě urbanistické studie. Návrh řešení budoucího archivu je koncipován tak,

Animánie bude
ve znamení
hrdinů a vody
Největší domácí festival filmové tvorby
vytvořené dětmi Animánie se nese ve
znamení dvou témat - Můj dětský hrdina
a Voda. Jeho 11. ročník nabídne desítky
soutěžních filmů, setkání s mistry české
animované tvorby, aktuální animované
novinky nebo workshopy. Do soutěže
se letos hlásí přibližně 100 filmů, které
vytvořili studenti a děti od pěti do 26 let
z České republiky a dalších zemí. Mladí
tvůrci i návštěvníci se mohou těšit na pozoruhodná umělecká setkání. Výtvarnice a režisérka Galina Miklínová osobně
přijede představit svou filmovou novinku na motivy knižního hitu Lichožrouti,
Michal Žabka zase uvede svůj nejnovější
krátkometrážní film Vánoční balada na
motivy scénáře legendy české animace
Břetislava Pojara. Tento film doprovodí
také výstava loutek a dekorací. V nabídce workshopů najdou zájemci atraktivní
workshop se stavebnicí Lego. Povede ho
jeden z mladých animátorů, který točí
oblíbené animované filmové série produkované právě výrobcem stavebnic.
Dalším programem bude dílna na téma
Voda a my podporovaná Vodárnou Plzeň. Účastníci vytvoří animovaný film
na téma vodního živlu. Festival se koná
od 17. do 21. listopadu. Jeho centrem
bude opět prostor Moving Station na
Jižním Předměstí.
(red)

aby splnil veškerá technické, klimatické,
bezpečnostní, ale i prostorové požadavky
stanovené zákonem o archivnictví a spisové službě a navazujícími vyhláškami.
Budoucí územní vývoj dané lokality
počítá i s rezervou pro zvětšení úložných
kapacit Archivu města Plzně v dlouhodobé perspektivě, minimálně na několik
dalších desetiletí. Rekonstrukce budovy
včetně potřebného zázemí by tak systémově vyřešila problémy, s nimiž se archiv
potýká už několik desítek let.
Odhad finančních nákladů na adaptaci
haly Bratislava a vybudování vedlejší přístavby byl zatím vyčíslen na 134 milionů
korun bez DPH, sumu by měla zpřesnit
právě i projektová dokumentace. Tu město potřebuje k tomu, aby získalo stavební
povolení.
(red)

Plzeňský rodák, významný divadelník, hudebník, textař, filmař, grafik, výtvarník a divadelní režisér
Jiří Suchý oslavil 1. října 85. narozeniny. Na jeho počest se ve Studijní
a vědecké knihovně Plzeňského
kraje konal Suchý literární festival.
Jeho součástí byla výstava, hudební
vystoupení, filmové představení a další akce spojené s tímto významným
plzeňským rodákem. Osobně se zúčastnil vernisáže výstavy své výtvarné
tvorby a zajistil na ní také program.
Spolu s Jitkou Molavcovou jako Jonáš a Žofie Melicharová potěšil několika svými známými písněmi. Zájemcům podepisoval své knihy a stála se na něj velká fronta.
(red)

Má plast ukáže, co lze vytvořit
z recyklovaného odpadu

Lustr z plastového odpadu vytvořila Veronika Richterová.
Ikonickou židli Sea Chair od londýnského Studio Swine, vyrobenou na rybářské
lodi z vyloveného plastu, nebo botu Alexandra Taylora, který jako materiál využil oceánský plast a pytlácké sítě, a mnoho dalších zajímavostí uvidí zájemci na
výstavě nazvané Má plast v DEPO2015.
Začíná 12. října a bude otevřena do
28. února 2017.
„Plastového odpadu je tolik, že se dostal i do těla živočichů na dně Mariánského příkopu, nejhlubšího místa na Zemi.
Na výstavě představujeme 15 umělců

Foto: Michal Cihlář

a designérů, kteří se snaží na tento problém upozornit a navrhnout tvůrčí řešení,“ zve programový ředitel DEPO2015
Jiří Sulženko.
Lidé mohou nosit i plastový odpad
k tvorbě děl. Sběrné místo je na recepci
DEPO2015 otevřené každý den v týdnu
od 11 do 19 hodin, o víkendu od 10 do
18 hodin. Za plný pytel čistého plastu bude
volná vstupenka na výstavu, za igelitku
s víčky od PET lahví si dárce odnese rovnou permanentku na deset vstupů. Více na
www.depo2015.cz.
(red)

R ozhovor

Aleš Hejna: Baví mě objevovat zapomenutá místa a umělecká díla
Křížky a vetřelci se jmenuje projekt, který
mapuje drobné památky a umělecké objekty
ve veřejném prostoru Plzně. Zjišťuje o nich
maximum dostupných informací a pokouší
se přesvědčit, že si tato díla zaslouží pozornost. Vznikl v roce 2014 v rámci programu
Pěstuj prostor. „Jeho cílem je zmapování
drobných památek a uměleckých objektů ve
veřejném prostoru města Plzně. A vlastně
i jejich záchrana, protože mnoho děl, o kterých se neví, po stavebních zásazích mizí do
nenávratna,“ říká jeho duchovní otec Aleš
Hejna (na snímku). Dodává, že projekt podporuje i město Plzeň.
Název křížky chápu, ale proč vetřelci?
Má to dva důvody. Hledáme křížky, kapličky, boží muka, pomníky, sochy, ale také
„vetřelce“. Říkáme tak umění z období komunistického režimu, které se vetřelo na
různá místa ve městě, kde by je nikdo ani nečekal. Například do škol a jiných institucí.
A ten druhý důvod?
Inspirovali jsme se knihou i projektem
Pavla Karouse nazvaným Vetřelci a volavky,

která mapuje normalizační umění v Praze.
Sochy z této doby často připomínají mimozemské objekty, proto vetřelci.
Jak vnímáte socialistické umění?
Rozdělil bych je na dvě epochy. Do roku
1970, kdy vznikalo víceméně netendenční umění. Důkazem jsou ikonické a velmi
kvalitní sochy v Plzni z té doby, třeba sochy
medvědů v zoologické zahradě nebo sousoší hokejistů u zimního stadionu. Ale po
roce 1970 přituhlo, vznikly komise, které
zkoumaly, zda umění odpovídá normalizovanému režimu, a umělcům se tvořilo hůř
nebo se do popředí dostávala tendenční díla.

Ale v obou epochách vznikalo tolik děl jako
v žádných jiných obdobích našeho státu.
Proč?
Zajišťoval to zákon, který ukládal, aby
každá státní stavba investovala až čtyři procenta z celkového rozpočtu na umění. Proto
je tolik plastik a dalších uměleckých dominant ve veřejném prostoru na sídlištích,
u poliklinik, obchodních domů, podniků,
škol a dalších budov.
Kolik položek už jste na území města
zmapovali?
V současnosti máme zaznamenáno
1 756 položek a myslím si, že „dáme“
dva tisíce. Potenciál na to určitě v Plzni je
a naše databáze je otevřená. A jsme rádi za
upozornění lidí na jakékoli drobné umělecké dílo. Cenné jsou třeba fotografie. Mám
radost, že lidé reagují, hodně například
prostřednictvím facebooku. Právě ohlas nás
posouvá dál a nutí nás projekt rozvíjet.
Máte na kontě opravdu unikátní nález?
Pomohli jsme ke znovunalezení mnoha
zajímavých a cenných děl, ale za opravdu
mimořádný nález považuji objev plastické-

ho reliéfu sochaře a malíře Karla Malicha.
Je to abstraktní dílo, které se vymyká všemu, co se v Plzni ve veřejném prostoru či
veřejných budovách dá vidět. Z reliéfu trčí
barevné dráty a sem tam na modré obloze
poletují snad mráčky. O jeho možné existenci jsme věděli z architektonických ročenek a náš objevitelský dravec Daniel Jahn
ho našel v bývalé jídelně na vysokoškolských kolejích v Bolevci. V současnosti je
v kanceláři rektora Západočeské univerzity v Plzni a univerzita si tohoto díla velmi
váží. Má cenu mnoha milionů a zájem o něj
projevila i Juliet Kinchin, kurátorka galerie MoMA, a Meda Mládková z Muzea
Kampa. Tam byla plastika do konce letošního května vystavena.
Kolik lidí se vlastně na projektu Křížky
a vetřelci podílí?
Je to týmový projekt, třeba Pavel Cvrček, už zmíněný Daniel Jahn, Vojta Cibulka, který upozorňuje na tyto památky při
akcích nazvaných Sousedské procházky,
ale pomáhá mnoho dalších lidí. Dávají
třeba fotografie na web nebo facebook,

dohledávají zajímavosti o nalezených dílech a podobně.
Co vás zaměstnává v projektu teď nejvíce?
Snažíme se ve spolupráci s Úřadem
městského obvodu Plzeň 1 docílit toho, aby
důstojné místo k vystavení nalezla ocelová
socha, která je zatím ukrytá v zadním prostoru telekomunikační firmy v Lidické
ulici. Zabýváme se také přenesením reliéfu
ze zdi kulturního domu Šeříkovka na Slovanech, který se má zateplovat, na jiné místo.
Kde na to berete čas? Stíháte i rodinu
a další koníčky? A jaká je vaše profese?
Jsem kartograf, mapy jsou vlastně moje
hobby a to se přenáší i do projektu Křížky
a vetřelci, všechna umělecká díla jsou zanesena do map, které jsou zdarma k dispozici
v Turistickém informačním centru města
Plzně. Letos vzniká mapa pomníků a pamětních desek. Měla by být k dispozici v listopadu. Ale neleží tam volně, ten, kdo o ně má
zájem, si je musí vyžádat. Baví mě také procházet nová místa a objevovat zapomenutá
díla. K tomu hraji volejbal a snad se stíhám
věnovat manželce i svým třem dětem. (an)
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V Měšťanské besedě se rozdávaly ceny
Získali je Tomáš Pilař, Petr Forman, Jiří Žalud, Plzeňská filharmonie a Svět podle Jakuba
Umělecké ceny města Plzně za rok 2015
se rozdávaly 21. září v Měšťanské besedě.
Cenu pro umělce do 30 let získal šéf opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Tomáš Pilař, a to za režii představení Mozart a smrt. Petr Forman, umělecký ředitel
projektu Plzeň - Evropské hlavní město
kultury 2015, dostal Cenu pro umělce nad
30 let za koncepci a další počiny v rámci
projektu. Do plzeňské síně slávy vstoupil
baletní mistr Jiří Žalud, držitel Ceny Thálie
za celoživotní mistrovství. „Odborná porota tentokrát neměla lehký výběr, neboť na
ocenění za celoživotní dílo byla nominována plejáda vynikajících a už legendárních
plzeňských osobností, například hudební
pedagožka a teoretička Vlasta Bokůvková, výtvarník Václav Malina, výtvarník
a pedagog Pavel Maur in memoriam, loutkář Pavel Vašíček, herec Pavel Pavlovský
a další,“ říká vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně Květuše Sokolová.
Dodává, že s ohledem na minulý rok
a projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 se sešlo velké množství
kvalitních nominací ve všech uvedených
kategoriích. Cenu za významnou kulturní

Vycházející
operní hvězdy
se sejdou v Plzni
Nová inscenace opery Evžen Oněgin,
která má premiéru 15. října ve Velkém
divadle, nabízí mimořádně atraktivní obsazení. Setkávají se v něm mladé vycházející hvězdy světové operní
scény. Příběh nešťastné lásky Taťány
a cynického Oněgina tak získá na autentičnosti. Oněgina alternují tři mladí
barytonisté, Jiří Rajniš, sólista Národního divadla Jiří Brückler a Kanaďan
Sheldon Baxter. V České republice nevystupuje poprvé, v letech 2013 a 2015
se účastnil Evropské hudební akademie
v Teplicích a letos v únoru se představil
na Operním gala ve Velkém divadle.
Říká, že v Oněginovi nachází kus sebe.
„Každý občas děláme věci, které nás
později mrzí. Myslím, že diváci v Oněginovi uvidí sebe sama. A pokud je
bude štvát a budou ho nenávidět, bude
to znamenat, že jsem svou práci odvedl dobře,“ tvrdí. „Doufám, že si diváci
řeknou, jo, tohle je o nás,“ věří. V roli
Taťány se mohou diváci těšit na vynikající sólistku DJKT Ivanu Veberovou, do
Plzně opět zavítá Eliška Gattringerová
a pro roli se podařilo získat i Estonku
Katrin Targo, kterou v letošním a příštím roce čeká koncertování v Německu, Francii, Lucembursku, v Brazílii
a USA.
(red)

Laureáti na slavnostním galavečeru v Měšťanské besedě.
událost uplynulého roku získala Plzeňská
filharmonie za projekt Umělec a totalita,
který vytvořila ve spolupráci s Ústavem
pro studium totalitních režimů a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeské univerzity v Plzni.
S ohledem na mimořádné projekty roku
2015 se rozhodla Odborná porota Umělec-

ké ceny města Plzně udělit zvláštní ocenění
projektům Galerie města Plzně a Animánie Ateliér Jiřího Trnky, Západočeské galerii za cyklus mimořádných výstav, projektu Symfonie 5 ŘEK a Ateliéru Socha
a prostor Fakulty designu a umění ZČU za
projekt Zaniklé a ohrožené kostely. Ocenění
pro společnost přátelskou umění a kultuře/

Foto: Miroslav Chaloupka
mecenáš(ka) plzeňské kultury získal spolek Svět podle Jakuba. Od ledna do března
příštího roku může veřejnost opět nominovat na ocenění v rámci 5. ročníku Umělecké
ceny města Plzně za rok 2016 jednotlivce
či kolektivy, lze navrhovat i umělce in memoriam. Informace jsou k dispozici na
webu města.
(red)

Jarmila Vlachová si čas ke hře na akordeon „krade“
S akordeonem v rukou se Jarmila Vlachová,
plzeňská rodačka a virtuoska na koncertní
akorden, v podstatě narodila. „Tatínek i maminka se hře na akordeon věnovali, takže
jsem začala hrát už ve čtyřech letech. Nikdy
jsem ani o jiné profesi neuvažovala, ta moje
je skvělá a naplňuje mě. Jen si poslední dobou musím čas na hraní, hodinku dvě denně, doslova ukrást, “ říká Jarmila Vlachová,
maminka téměř dvouletého chlapečka,
která je v jednom kole. Dodává, že kdyby
nebylo maminky, vůbec by rodinu a práci
neskloubila dohromady.
Nejenže koncertuje, ale také vyučuje
a v současnosti se věnuje pěti žákům. Trápí
ji však, že zájem dětí o hru na hudební nástroje, tedy i akordeon, nyní upadá.
Také připravuje koncert Setkání generací, na němž vystoupí akordeonisté
- držitelé ceny Nadace 700 let města Plzně
Plzeňský Orfeus a hosté. „Mám na starosti
dramaturgii koncertu. Na něm se představí
hudebníci, kteří se věnují koncertní činnosti
a nejen pedagogické práci. Jsou mezi nimi
i moji žáci, například Radek Dlouhý, Pavel
Samiec a velmi talentovaná Marie Čejnová,
která se účastní mezinárodních soutěží ve
hře na akordeon. A jako velmi vážený host
vystoupí také moje profesorka dánské královské akademie Jytte von Rüden s houslovým doprovodem Marty Líbalové, která
žije dlouhodobě v Dánsku. A s paní profesorkou tvoří Duo Modus. Vystoupí i řada
dalších výborných umělců,“ uvádí Jarmila
Vlachová, která se sama stala první laure-

Na snímku Jarmila Vlachová.
átkou Plzeňského Orfea spolu s tenoristou
Alešem Brisceinem a houslistou Štěpánem
Pražákem. Koncert pořádá Nadace 700 let
města Plzně ve spolupráci s plzeňskou konzervatoří, která se snaží o popularizaci hry
na akordeon na seminářích pro žáky a učitele uměleckých škol.
Mezi vyučováním, koncertováním a chystáním koncertu si ještě odskočila do
Portugalska, kde působila v porotě mezinárodní soutěže. „Těším se, že to bude
moc zajímavé a načerpám tam nové síly,“
plánovala před odjezdem Jarmila Vlachová, která nejraději hraje současnou a fran-

Foto: archiv Jarmily Vlachové
couzskou akordeonovou literaturu. K tomu
jí slouží dva klasické akordeony, každý váží
kolem 15 kilogramů. „Mám jenom ty dva.
A přiznávám, že akordeon je hodně těžký.
Bolí mě záda, ale snažím se to vykompenzovat sportem,“ směje se Jarmila Vlachová, která svou profesi miluje a nevyměnila
by ji za nic na světě. Na Jarmilu Vlachovou
a další laureáty Plzeňského Orfea a Plzeňského Orfea junior se může veřejnost těšit na koncertě Setkání generací 9. listopadu v 19:30 hodin v Domě hudby. Vstupenky je možné zakoupit na Plzeňské
vstupence.
(an)

Odbor kultury pořádá
seminář k dotacím
Odbor kultury Magistrátu města Plzně vyhlásil Jednoletý dotační program
v oblasti kultury pro rok 2017, a to na
podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti a na
podporu uměleckých a kulturních projektů. Úplný text znění vyhlášení tohoto
dotačního programu, včetně veškerých
příloh a pozvánky na semináře, získají
zájemci na webových stránkách města
www.plzen.eu v oddíle Granty a dotace
nebo na adrese: Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň, telefon 378 033 041. (red)

Alfa vstupuje do sezony
Cestou do středu země
S více než dvaceti tituly pro děti i mládež
a čtyřmi novými inscenacemi v přípravě
vstupuje do nové sezony plzeňské Divadlo Alfa. Tu první, dobrodružnou „Cestu
do středu Země (sopouchem Milešovky)“, přichystal herecký soubor Alfy pod
vedením režiséra Tomáše Procházky.
Představení je inspirováno dílem
francouzského spisovatele Julesa Vernea a filmy režiséra Karla Zemana. Inscenace vzniká technikou live – puppet
video animace, která kombinuje loutkové divadlo a film. „Zjednodušeně jde
o to, že loutkáři vodí loutky ve filmovém záběru pod kamerou, a divák tak
vidí výsledný obraz ve skutečnosti i na
plátně. Tato technika dovoluje použití
filmových triků a pro Vernův, respektive
Zemanův svět prehistorických monster
je ideální. A protože v regionu jsou hned
dvě významná paleontologická naleziště u Radnic a u Nýřan, vyzvali jsme ke
spolupráci Západočeské muzeum v Plzni. Je to první společný projekt tohoto
druhu, vzniká totiž dílna pro školy, která
bude na inscenaci navazovat,“ říká ředitel Divadla Alfa Jakub Hora.
(red)

Maják Plzně
zve na vycházku
Na zhruba dvouhodinovou vycházku
Lochotínským parkem se mohou zájemci vypravit 29. října, sraz je ve 13 hodin
u Lochotínského pavilonku. Navštíví
poustevníka, projdou se k prameništi
Kopeckého pramene s domkem strážce
pramene a procházka skončí prohlídkou výstavy k dějinám lázní. Vstup je
zdarma. Akce se koná v rámci projektu
Otevřená výzva Pěstuj prostor za finanční podpory města a obvodu Plzeň 1.
Připravil ji Maják Plzně, který se zabývá
zajímavými místy a zajímavými osobnostmi města.
(red)

ROZHOVOR

Jiří Rajniš: Oněgin je hejsek, který neumí zacházet s emocemi
V roce 2013 debutoval na operním festivalu
v Bamberku jako nejmladší český Don Giovanni na zahraniční scéně. Prvenství si také
drží jako nejmladší český pěvec ve stálém
zahraničním angažmá, konkrétně v Landestheater Coburg, za dva roky posílí řady
ansámblu Opernhaus Zurich. V plzeňské
inscenaci opery Evžen Oněgin zpívá titulní
roli. S nadsázkou by se dalo říci, že ji zdědil
po tatínkovi. Ten ji totiž zpíval při posledním
plzeňském uvedení této opery v roce 2002.
Redakce Radničních listů ve spolupráci
s Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni
představuje další novou tvář v souboru, tentokrát operním. Jiří Rajniš mladší (na snímku) má za sebou ve 24 letech raketový start.

Nemáte strach z otcovské kritiky?
Beru ji jako tu největší pomoc! Pro mě je
nejlepším Oněginem éry českých barytonistů devadesátých let, navíc umí perfektně

rusky, takže si diváci často mysleli, že zpívá
opravdový Rus.
Vzpomínáte na poslední inscenaci Oněgina v plzeňském divadle?
Ano, bylo mi jedenáct let a s tátou jsem
roli studoval od samého začátku, v autě jsme
poslouchali nahrávky, chodil jsem s ním na
korepetice, na zkoušky a inscenace mě neuvěřitelně bavila. Nechyběl jsem na žádné
repríze. Dokonce jsem si na našem statku za
Prahou vyrobil kulisy z nábytku a Oněgina
jsem hrál babičce. Takže by se dalo říci, že tu
roli se učím už 14 let.
Jaký je podle vás Oněgin charakterově?
Role Oněgina je v mnoha aspektech
podobná Giovannimu, ale v jedné věci se

zásadně liší. Oněgin si alespoň na konci
uvědomí, co může svou nadřazeností, pohrdáním a lehkomyslností ztratit. Celou dobu
se chová, jako kdyby byl něco víc, je oprsklý
a já si dovolím říct, že je to způsobeno nějakým komplexem. Užívá si barů, pití, je to
hejsek a právě to budeme v inscenaci akcentovat. S emocemi neumí zacházet, své city
si uvědomí až po několika letech při dalším
setkání s Taťánou. Je zlomený a bojuje do
poslední chvíle, aby získal její srdce zpět.
Uvidí se v Oněginovi mladí diváci?
Určitě, mnoho mužů zjistí až zpětně, co
cítili ke své přítelkyni a co svým chováním
ztratili a pokazili. A i když o svou lásku bojují jako lvi, přesvědčují, že teď už bude vše ji-

nak, chovají se jako maniaci, stejně nakonec
zůstávají sami. Zklamaní a emočně na dně.
Pokud se má mladý divák ztotožnit s operní
postavou, pak je to právě Oněgin. Je to příběh na téma opravdová láska.
Pomáhá onomu ztotožnění se také režijní
pojetí Tomáše Pilaře?
Spolupráce s panem režisérem je neuvěřitelně svěží a ze všech stran, nejen z inscenačního týmu, ale i z ostatních umělců sálá
tvůrčí duch. V zásadě jdeme po příběhu.
Chceme vykreslit charakterové rozdíly jednotlivých postav tak, aby vše bylo srozumitelné pro diváka. Jdeme do toho naplno,
s obrovským vnitřním pocitem a na tom
stavíme celou inscenaci.
(red)
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Soňa Hanzlíčková Borková | členka souboru muzikálu DJKT
Jarmila Dycková | sólistka souboru baletu DJKT

PŘEDPLATNÉ 2017

Plná emocí je nová brožura,
která představuje repertoár
a předplatné Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Na
fotografiích lákají do divadla oblíbené tváře, jimiž jsou
známí herci Martin Stránský
a Soňa Hanzlíčková Borková,
primabalerína Jarmila Dyková nebo člen orchestru opery
Roman Gaudyn.
S abonentkou mohou diváci
zcela nově do divadla cestovat
plzeňskou městskou hromadnou dopravou zdarma vždy hodinu před začátkem a hodinu
po skončení představení. „Naši
abonenti budou mít také možnost zakoupit si vstupenky na
třetí ročník Noci s operou s dvacetiprocentní slevou. Tato open
air produkce se těší velké oblibě, proto nabídneme předplatitelům možnost vybrat si místa s předstihem už začátkem příštího roku. Slevu
20 procent budou moci čerpat i na
slavnostní koncert k zahájení sezony
2017/2018,“ informuje vedoucí obchodRoman Gaudyn | člen orchestru opery DJKT

Expozice, která se zabývá v Techmania
Science Center tematikou bezpečnosti, se nazývá Top Secret. To je správná
odpověď z minulého čísla. Vylosována
byla Nikola Puškárová a vyhrává dvě
vstupenky a další ceny. Nová otázka je
zaměřena na to, jak dlouho už Techmania v Plzni vzdělává a baví velké
i malé návštěvníky.
Začátkem listopadu oslaví Techmania narozeniny. Kolikáté?
a) Čtvrté
b) Osmé
c) Dvanácté
Odpovědi mohou zájemci posílat do 2. listopadu 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 a další atraktivní ceny. (red)

Předplatné letos vsadilo na herecké emoce

Martin Stránský| člen souboru činohry DJKT

HÁDEJTE S TECHMANIÍ

P R O V OL N Ý Č A S

s pr á v n ý t i p s a l f ou

Představení CHA CHA CHA aneb
CHArlie CHAplin a jiná CHÁska uvedlo
v letošním roce Divadlo Alfa na Skupově
Plzni.
Foto: Josef Ptáček
Skupova Plzeň je nejstarší profesionální divadelní festival v České republice,
respektive v Československu. Poprvé se
uskutečnila v roce 1967 jako slavnostní
akce k dvojímu výročí Josefa Skupy. O tři
roky později se stala soutěžní bilanční
přehlídkou českého profesionálního loutkářství. Hlavní program je vždy doplněn
reprezentativním vzorkem zahraniční
produkce. Tradičně dostává prostor nastupující loutkářská generace z vysokých
divadelních škol, jíž případný úspěch na

prestižním festivalu usnadňuje následný
vstup do praxe. Soutěžní inscenace posuzuje domácí či mezinárodní odborná
porota, která uděluje individuální ceny.
Divadlo Alfa je v posledních 20 letech
získává téměř pravidelně. Od roku 2010
je Skupova Plzeň koncipována nejen jako
soutěžní přehlídka vybraných inscenací
českých divadel, ale také jako prezentace
českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa. K festivalu se
vztahuje také dnešní soutěžní otázka.
Kolikátý ročník Skupovy Plzně se
už letos uskutečnil?
1) 49
2) 32
3) 23
Správná odpověď z minulého čísla zní,
že Divadlo Alfa původně sídlilo v Moskevské ulici. Výhercem se stal Ladislav
Hlavsa a získává dvě vstupenky do Divadla Alfa. Stejnou cenu obdrží také ten,
kdo správně odpoví na novou soutěžní
otázku a bude vylosován. Odpověď lze
posílat pod heslem Správný tip s Alfou do
2. listopadu na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

NOVINKA!
Abonentku na rok 2017 bude možno využít i jako jízdenku MHD Plzeň,
a to hodinu před začátkem a hodinu po skončení představení.

Kontakt:
Divadlo J. K. Tyla, útvar Prodeje a služeb Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň
Zuzana Škvorová tel.: 378 038 186, e-mail: zuzana.skvorova@djkt.eu
Marcela Vinšová tel.: 378 038 185, e-mail: marcela.vinsova@djkt.eu

Vydalo Divadlo J. K. Tyla, příspěvková organizace, zřizovatel město Plzeň, za finanční podpory MK ČR a Plzeňského kraje
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Výhercem soutěže o lístky na koncert Dana Bárty z minulého čísla
se stal Tomáš Hudec.
(red)

bídne muzikálovou pohádku O Jeníčkovi
a Mařence v režii Lilky Ročákové, která už v Plzni mnohokrát dokázala, že si
s malým divákem rozumí. V dětském
předplatném JSME
bude i zkrácená verze opery
Rusalka,
Malá mořská víla a další
TŘIbalet
SCÉNY
pohádkou
překvapí před Vánoci soubor
PLNÉ EMOCÍ
činohry.
Skupina Malá
scéna
premiéry zahrnuje
JSME
JSME
OPERAStrindbergova
MUZIKÁL
taneční ztvárnění
dramaJSME
JSME
tu Slečna Julie
v choreografii
Libora VaČINOHRA BALET
culíka nebo muzikál o hvězdě stříbrného
plátna Marilyn,
děcko. ČinoZahájení
prodejepřekrásné
26. září 2016.
hra bude na Malou scénu přinášet horké
Rezervace míst stávajícím předplatitelům do 25. listopadu 2016.
Od 1. prosince 2016 budou uvolněná místa
novinky světového divadla, hořkou komedii
nabídnuta novým zájemcům.
hvězdy současného ruského dramatu Ivana
Vyrypajeva Iluze tu bude režírovat mladý
režisér Adam Svozil. Další lahůdkou pro
divadelní facebook.com/djktplzen
fajnšmekry bude černá groteswww.djkt.eu,
ka Němce Mariuse von Mayenburga Živý
obraz, jehož Ošklivce mohli vidět před
lety v klubu Komorního divadla a Mučedníka na letošním festivalu Divadlo.
Předplatné lze zakoupit v pokladně
předprodeje ve Smetanových sadech 16
nebo je možné kontaktovat Zuzanu Škvorovou na telefonu 378 038 186 nebo na
emailu zuzana.skvorova@djkt.eu. (red)
01.09.16 12:31

ního útvaru divadla Edita Laštovková.
Své příznivce si už našla Malá scéna,
proto divadlo přichází se dvěma novými
premiérovými skupinami právě na tuto
scénu. Předplatné Junior premiéry na-

Gottfried Keller, Dobývání Plzně vojsky
generála hraběte Arnošta z Mansfeldu,
1619. Veduta rovněž zachycuje i pro Plzeň
typickou pravidelnou uliční síť.
Foto: Archiv města Plzně
Jako odměnu za věrnost projevenou během stavovského povstání udělil 7. srpna
1627 Ferdinand II. Plzeňanům zlatou bulu,
díky níž si Plzeň na rozdíl od většiny českých
královských měst uchovala plnou a neomezenou hospodářskou, politickou i soudní
správu. Až do vpádu saského vojska do

Slavná ruská tanečnice a herečka, která nadchla skladatele pro příběh Jany
z Arku, se jmenovala Ida Rubinstein.
To je odpověď na otázku z minulého
čísla. Správně odpověděla Jaroslava
Traxmandlová a vyhrává vstupenky
do divadla a drobné dárky.
I tentokrát lze soutěžit. Hry Williama Shakespeara nepřestávají ani
400 let po autorově smrti provokovat
fantazii tvůrců a fascinovat diváky.
Jednu z nejoblíbenějších Shakespearových komedií Sen noci svatojánské
uvede brzy Nová scéna Divadla Josefa Kajetána Tyla. Premiéra je naplánována na 22. října a předcházet
jí bude týž den v 15 hodin na Nové
scéně vyprávění Martina Hilského,
našeho předního překladatele a znalce díla slavného dramatika.
Ve kterém městě se narodil
William Shakespeare?
Odpověď je na www.djkt.eu. Lze
ji posílat do 2. listopadu na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme s divadlem.
(red)

hr a j e m e s i s e zoo

VÍTE, KDO TO JE?

třím do řádu šelmy. Ve své čeledi jsem
nyní sama. Mám ale stejnojmennou
větší vzdálenou příbuznou. Patříme
mezi nejznámější a nejpopulárnější zvířata na světě. Mám podstatně pestřejší
jídelníček než ona. Můj název v historii
byl jak rodu ženského, tak rodu mužského.
Cosi mě spojuje s medvídky i liškou,
ale také internetem. V plzeňské zoo
nyní žiji ve dvojici, tvořené starším samečkem a mladou samičkou. Objevili
jsme se zde až v roce 2010 spolu se žirafami, nosorožci a gepardy v rámci afZubr evropský. Foto: Kateřina Misíková rických a asijských expozic. My zastupujeme Asii.
Z vysokého dubu ve výběhu vidíme
Zubr evropský (na snímku), to je správný název zvířete, kterého představily třeba na velbloudy. Ovšem ráda a často
Radniční listy ve spolupráci s plzeň- spím, takže si mě v jeho koruně musíte
skou zoologickou a botanickou zahra- najít. V přírodě žiji i ve velmi vysokých
dou v minulém čísle. Dorazilo mnoho horách. Po tomto podrobném předstasprávných odpovědí, ze kterých porota vení by vám nemělo dělat problém urvylosovala Romanu Štádlerovou. Získala čit, kdo jsem.
Odpovědi na hádanku ze zvířecí říše
čtyři vstupenky do zoo a drobné dárky.
Soutěžit o stejné ceny je možné také je možné posílat do 2. listopadu na adresu redakce nebo e-mailovou adresu
v tomto čísle.
Ahoj kluci a holčičky. Kdopak se soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Nezavám to ze zoo hlásí tentokrát? Dovolte, pomeňte jako vždy připsat heslo Hrajeme
(red)
abych se představila. Jsem savec a pa- si se zoo.

Jan Kopic (na snímku) je správná odpověď na minulou soutěžní otázku. Redakce ocenila tři vylosované
odpovědi. Poslali
je František Vaigl,
Václav Kohout a Marie Petrová.
Vyhrávají šálu FC Viktoria Plzeň,
kartu s podpisem hráče a další
ceny.
A nyní je možné tipovat dalšího
fotbalistu. Současný hráč Viktorie
Plzeň se narodil v Táboře jen několik
měsíců před revolucí. Právě ve středočeském klubu rozjížděl svou kariéru. Ještě v žákovském věku si ho vyhlédla pražská Sparta, v jejím dresu
od roku 2001 nastupoval. Od mládí
mu byl přisuzován velký talent. Tomu
odpovídal i jeho debut v české nejvyšší soutěži, který si připsal v zápase
proti Bohemians v pouhých osmnácti letech. Ve svém prvním zápase se
hned gólově prosadil. O rok později
získal svůj první mistrovský titul.
Do Viktorie Plzeň přišel společně
s Lukášem Hejdou v létě 2012. Ve
své první sezoně v červeno-modrém
dresu si připsal další prvenství v české lize i starty v základní skupině
Evropské ligy, kterou klub opanoval.
Po sezoně ve Viktorii odešel tehdy
už čtyřiadvacetiletý záložník na hostování do týmu slovenské Senice.
Po půlroce ovšem putoval zpátky
do mateřské Sparty, která ho v zimě
zapůjčila do nedaleké Příbrami. Tam
herně pookřál, proto bylo jeho hostování prodlouženo až do konce sezony 2014/2015. V létě roku 2015 mu
vypršel kontrakt a jako volný hráč
zamířil do švýcarského Sionu. Své
druhé plzeňské angažmá začal v srpnu letošního roku, kdy se stal kmenovým hráčem Viktorie. Na západě
Čech má agilní štírek, který je na hřišti díky svému účesu nepřehlédnutelný, smlouvu na tři sezony.
Odpovědi lze posílat s uvedením jména a bydliště do 2. listopadu na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Víte, kdo
to je?
(red)

Z historie Plzně - 8. část: Plzeň za třicetileté války
V první polovině roku 1618 přerostlo napětí mezi českými katolíky a nekatolíky ve
stavovské povstání, jímž začala třicetiletá
válka. Plzeň zůstala na straně císaře. Proti
vedení stavovského odboje (direktoriu)
sice nijak radikálně nevystupovala, zároveň se ale připravovala vojensky. Hned
v červnu 1618 také vyslal císař Matyáš II.
do Plzně vojenskou jednotku, pomocí přispěly i konventy okolních klášterů.
Když direktoři zjistili, že se Plzeň připravuje k odporu, vyslali proti městu armádu
pod velením generála hraběte Arnošta z Mansfeldu. Ten začal město obléhat
a 21. listopadu 1618 byla Plzeň poprvé ve
svých dějinách skutečně dobyta. Musela
odevzdat zbraně, zaplatit výpalné a poté zůstala Mansfeldovou ekonomickou základnou. Mansfeld si byl vědom strategického
i ekonomického významu Plzně, a proto nechal opravit a zdokonalit hradební systém,
který sám při obléhání poničil. Mansfeldova
posádka opustila město v březnu 1621.

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

českých zemí zažívala Plzeň relativně klidné
období, kdy se snažila sanovat dluhy a škody
způsobené Mansfeldem. Na podzim roku
1631 však saské nebezpečí dolehlo i k Plzni. V prosinci 1631 přitáhlo císařské vojsko
a uchránilo město před saskými jednotkami. Plzeň se ale stala trvalou základnou
císařských jednotek, jejichž přítomnost na
jednu stranu posilovala bezpečnost, na stranu druhou však ještě více vyčerpávala už tak
zadlužené město.

Třicetiletá válka znamenala pro Plzeň
obrovské finanční zatížení. Kromě vydržování vojenských posádek vyžadovala
ohromné náklady obnova dobýváním poničeného města včetně oprav fortifikací.
Snadné dobytí mansfeldským dělostřelectvem ukázalo na zastaralost plzeňského
hradebního systému a ten byl už během
třicetileté války intenzivně renovován.
Štěpánka Pflegerová
Archiv města Plzně

Plzeňská městská zbrojnice
Jednou ze základních povinností měšťanů byla i obrana města. Základ bohaté plzeňské zbrojnice položil Karel IV. v roce 1363. Nejstarší dochované zbraně jsou z přelomu
14. a 15. století. Zbraně a zbroj byly původně uloženy na radnici, ve 40. letech 17. století
byla vystavěna nová zbrojnice a sýpka v prostoru dnešní Veleslavínovy ulice. Svou funkci
ztratila městská zbrojnice po třicetileté válce, kdy zavedením stálého vojska již neměla
význam jako zásobárna zbraní pro měšťany. Plzeňská zbrojnice, která je součástí expozice Západočeského muzea v Plzni, je jedinou v Evropě dochovanou městskou zbrojnicí,
která dokumentuje vývoj palných zbraní od jejich počátků na konci 14. století až do závěru třicetileté války.
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