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Z Plzně se stává Smart City

Chytrá technologická řešení zpříjemňují lidem život

K městům jako Oslo, Barcelona, Stockholm, Santa Cruz či Vídeň se řadí Plzeň.
Stejně jako tyto metropole užívá označení Smart City, tedy chytré město. Zavádí
totiž technologická řešení, jež chrání
životní prostředí, zlepšují dopravu, energetickou bezpečnost, usnadňují komunikaci s úřady, tedy zpříjemňují lidem život.
V Plzni už jich řada funguje, další se připravují. Pracují na nich speciálně sestavené expertní skupiny. Do konce roku si tak
Plzeň například vybuduje svoji síť „internetu věcí“, spustí model pracující s daty
v dopravě a simulující různé dopravní
situace na území města a další.
Technologické novinky zpříjemňují život Plzeňanům už několik let v městské
hromadné dopravě, při jednání s úřady,
při vyhledávání informací, internetový
portál usnadňuje stavebníkům kontakt

s úřady a pomáhá s vyhledáváním inženýrských sítí. Wifi zdarma se rozšiřuje na
veřejná prostranství, síť používá průměrně kolem 500 uživatelů denně a za měsíc
se v ní přenese 1,5 TB dat. Funguje aplikace „Plzni.to“ umožňující nahlašovat
závady na městském mobiliáři.

Ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora poukazuje také na nedávno spuštěný portál
opendata.plzen.eu. „Jsou tam data z úřadů, z registru vozidel, evidence obyvatel
nebo živnostenského úřadu. Lidé tam
třeba uvidí, jaké jsou kdy na jednotlivých
úřadech fronty, a tak se mohou rozhodnout, kdy je pro ně nejlepší přijít,“ uvádí

ředitel. Stejným způsobem je možné získat údaje o dopravní situaci v celém městě včetně hustoty provozu na jednotlivých
silnicích. „Dáváme občanům k dispozici
i vizuální modely, které ukazují, co se
přihodí na jiných trasách ve městě, když
se uzavře například jeden jízdní pruh na
Karlovarské,“ říká Luděk Šantora.
Plzeň tak má v „chytrosti“ oproti většině
českých měst náskok. Například Písek loni
schválil takzvanou Modrožlutou knihu, která projekty smart definuje, Ostrava před několika měsíci zavedla platbu bezkontaktní
platební kartou ve veřejné dopravě, Praha ji
teprve testuje. Plzeň by se dalším důsledným
uplatněním „smart principů“ mohla stát
městem výzkumu, inovací a vývoje nových
řešení, které ve svých důsledcích zpříjemňují život jeho občanům i návštěvníkům.
Pokračování na straně 2

Mladí výzkumníci získali cenu za objev biosenzoru
Čestné občanství města Plzně dostala
Danuše Bělohlávková a in memoriam
sládek a bývalý ředitel pivovaru Prazdroj
a Gambrinus Ivo Hlaváček. Oceněni byli
za celoživotní úspěšné zvyšování prestiže
a věhlasu Plzně v České republice i v zahraničí. Ivo Hlaváček byl jedním z pilířů,
na nichž stojí sláva plzeňského ležáku,
Danuše Bělohlávková je výraznou pedagogickou osobností. Ceny byly uděleny
u příležitosti 98. výročí Dne vzniku samostatného Československa.
Více na straně 7

Cenu města Plzně převzal 28. října na radnici výzkumný tým pod vedením Daniela
Georgieva (na snímku) za objev s názvem
The IOD Band, tedy objev biosenzoru, který
umožňuje včas lokalizovat nádor a odhalit
potenciální směr jeho šíření. Uspěl v konkurenci 259 vědeckých týmů na mezinárodní
soutěži „iGEM 2015 Giant Jamboree“ s nástrojem, který slouží pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk. Kromě ceny za
nominaci do finále a za druhé místo v hlavní
soutěži získal také ocenění za nejlepší model, software a aplikaci v oboru medicíny.

Desetitisíce lidí si užily letošní oslavy 28. října v Plzni. Obrovský zájem byl například
o unikátní Loosovy interiéry, komentované prohlídky Divadla Josefa Kajetána Tyla a řadu
dalších akcí. Oslavy vyvrcholily velkým ohňostrojem, který se konal po Průvodu světel na
náměstí Republiky.
Foto: Miroslav Chaloupka

ROZHOVOR

Michal Kraus: Plzeňská karta se stane elektronickým klíčem k městu
V čele Plzeňských
městských dopravních podniků už stojí
třináctým rokem. Za
tu dobu se mu spolu
s dalšími spolupracovníky podařilo zavést mnoho novinek.
Patří mezi ně projekt
Plzeňské karty, která
slouží jako předplatné na městskou hromadnou dopravu, funguje jako elektronická peněženka a lze díky ní získat například
i mnoho slev. Další klienty oceňovanou
službou je možnost koupit si jízdenky přímo ve vozech prostřednictvím bezkontaktní
platební karty. „Pracujeme na dalších inovacích a zejména na rozšíření možnosti využití
Plzeňské karty,“ říká Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských městských
dopravních podniků (na snímku). Zmíněné
projekty patří mezi smart řešení, která využívají digitální, informační a komunikační
technologie pro zvýšení kvality života.

Z Plzeňské karty se stal i přívěsek na
klíče, který dostávali při nástupu do
školy prvňáčci. Proč?
Přívěsek má všechny vlastnosti Plzeňské
karty a zkušebně ho dostali všichni prvňáčci
z 33. základní školy. Formu přívěsku jsme
vlastně zvolili na popud rodičů, kterým se
nelíbilo, že klasickou kartu děti snadno ničí
a oni musejí pořizovat novou. Přívěsek
z plastu je s fotografií, funguje nejen jako nosič předplatného a elektronických peněz, ale
také v rámci stravovacího systému ve škole.
Pokud se v letošním školním roce osvědčí,
rádi bychom jím vybavili všechny plzeňské
prvňáčky i v budoucnosti. A zcela zdarma.
Děti ho používají teprve třetí měsíc. Je
možné už jeho používání nějak zhodnotit?
Zatím je to předčasné. Dobrou zprávou
je, že přívěsek zatím nikdo nepřišel vyměnit.
Co s ním bude možné platit nebo zařizovat do budoucna?
Chtěli bychom systémy propojit se školami tak, aby se prostřednictvím Plzeňské
karty, respektive přívěsku, dalo provádět

více operací. Třeba kontrolovat školní docházku. Žák by se jeho prostřednictvím při
příchodu do školy přihlásil a při odchodu
odhlásil. Podobně by mohl sloužit při používání kopírky a dalších zařízení.
A jak nám bude v budoucnosti sloužit
sama klasická Plzeňská karta?
Už jsme se dohodli s Českými drahami
na společném projektu. Díky němu bychom do konce příštího roku mohli křížově
nahrávat elektronické peníze i předplatné
kupony na In Kartu a na Plzeňskou kartu. Takže karta Českých drah bude sloužit

k cestování MHD v Plzni a Plzeňská karta
zase jako jízdenka ve vlaku. Pracujeme i na
jejím dalším rozšíření.
Můžete být konkrétnější?
Chtěli bychom se vrátit k projektu turistické karty, která je vhodná pro rozvoj turistiky. A navíc už je to vyzkoušený projekt.
Plánujeme i vybudování internetového portálu, v němž by Plzeňská karta sloužila jako
identifikátor pro přístup k jednotlivým službám. Klient by si na něm otevřel příslušnou
ikonku a prostřednictvím karty by zaplatil
za mateřskou školu a za řadu dalších služeb.
Plzeňská karta se tak vlastně stane elektronickým klíčem k městu.
Plánujete také pro držitele Plzeňských
karet rozšíření slev?
Ano. V současnosti už funguje skvěle
v Domě digitálních dovedností. Poskytuje
je i zoo nebo některé privátní firmy. Jejich
seznam je na našem webu. Do budoucna
bychom chtěli, aby byl systém slev rozsáhlejší a dvoustupňový. Držitelé karty, kteří na
ní nemají nahraný roční kupon na městskou

hromadnou dopravu, by měli menší slevy.
Klienti s nahraným ročním kuponem by
mohli využívat vyšší úrovně slev.
Projekt jste nabídli Karlovým Varům,
v jakém stádiu se nyní nachází?
Karlovy Vary byly první, které jsme
oslovili. Karlovarská karta je v provozu
druhým rokem a lidé ji mohou využívat
i v plzeňské MHD.
A další města? Neuvažujete, že projekt
nabídnete do zahraničí?
Jednáme s Mariánskými Lázněmi
a představujeme ho i dalším městům v ČR.
Co se týče zahraničí, nerad bych byl konkrétní. Ale nevylučuji, že bychom se mohli
účastnit výběrového řízení v rámci nějakého
konsorcia. Na to, abychom něco takového realizovali sami, jsme moc subtilní. Ale
Plzeňská karta a náš dispečink zaujaly třeba odborníky ze Švýcarska, Skandinávie
nebo Nového Zélandu. Stala se také nejlepší
inovací roku v mezinárodní soutěži Quality
Innovation of the Year v kategorii organizací
veřejného a neziskového sektoru.
(an)
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Město zabodovalo
i díky elektrobusům

Stavba mostů na Rokycanské končí
Motoristům a chodcům začnou sloužit už v prosinci

O dotaci na obnovu Lobezského parku
v Plzni, konkrétně na její první etapu,
požádá město Plzeň. Cílem projektu
čtvrtého městského obvodu za 12,6 milionu korun je zlepšit stabilitu svahů
v parku, který vznikl ve 30. letech minulého století, odvodnit, prosvětlit a obnovit porosty, zpevnit a zrekonstruovat
cesty. S realizací projektu se počítá
v letech 2017 a 2018.
(red)

Plzeň získala 2. místo v soutěži Obnovitelné desetiletí. V kategorii Chytrá energie měst a obcí se umístila za
energeticky soběstačnou obcí Kněžice. Porotu složenou ze 42 odborníků
na projektu zaujaly už realizované
aktivity, jako jsou například testování
elektrobusů, energetické využití bioplynu v čističce odpadních vod, intenzivní opatření v budovách města, jež
vedou k výrazným úsporám energií,
využití biomasy v městské teplárně
s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny a další projekty. K 2. místu pomohly i záměry, které chystá město
v rámci iniciativy Smart City.
(red)

Plzeň snižuje
spotřebu energií
Plzni se daří snižovat spotřebu energií
a vody ve svých objektech i v budovách užívaných jejími příspěvkovými
organizacemi. Pokles zaznamenává
u většiny ze 135 sledovaných objektů,
a to i přesto, že u mnoha z nich byly
provedeny nástavby nebo přístavby
a přibyly spotřebiče. Za úsporou stojí
zateplování, výměna starých zdrojů
tepla, proškolování zaměstnanců,
odhalování tepelných ztrát termovizní kamerou i další opatření. Přínos
energetického manažerství lze obtížně vyčíslit, ale energetické audity
jej odhadly na pět až deset procent
z celkových nákladů, což činí úsporu
zhruba 7,5 milionu korun za rok. Je to
prakticky beznákladové opatření, které má trvalý efekt.
(red)

Plzeňská karta
přináší další slevy
Do projektu Plzeňská karta se jako
první soukromý subjekt zapojil Plzeňský Prazdroj. Poskytne návštěvníkům Pivovarského muzea v Plzni
a Plzeňského historického podzemí
50procentní slevu na vstup právě na
základě předložení Plzeňské karty.
„Slevu mohou návštěvníci využít od
1. listopadu do konce března příštího roku,“ vysvětluje Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice
Plzeňského Prazdroje. Pivovar dlouhodobě spolupracuje na městských
projektech a bude hledat další možnosti spolupráce s městem.
(red)

Lobezský park
by mohl zkrásnět

Dolní Kyjov čeká
rekonstrukce
Foto: Petr Eret

Práce na nových mostech na Rokycanské ulici finišují.
Výstavba mostů na Rokycanské ulici, která
od loňského roku omezuje provoz pro motoristy i chodce, se chýlí ke konci. Zaznělo
to na kontrolním dni, který byl svolán v souvislosti s informacemi o dokončování prací
na stavbách. Řidiči už tak nebudou muset
čekat na průjez na Prahu nebo v opačném
směru v kolonách.
„Investor, kterým je Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, komunikace
zprůjezdní k 30. listopadu letošního roku.
Slavnostní uvedení do provozu se uskuteční 19. prosince,“ uvádí Václav Lacyk ze
společnosti D Projekt Plzeň Nedvěd, která
se na projektu podílí.
V průběhu stavby byla provedena demolice bývalé nosné konstrukce mostů,

Mostní konstrukce:

• délka mostu je 70,9 metru
• 
délka přemostění je 57,6 metru
• rozpětí je 3krát 19,1 metru
• délka nosné konstrukce
je 59,9 metru
• 
šířka mostů je 18,66 metru
a 18,57 metru
• 
v ýška nad terénem je 3,5 metru
• 
plocha nosné konstrukce je
1 605,3 metru čtverečních
upraveny opěry a vybudovány nové pilíře.
Stavba se realizovala ve dvou etapách, nejprve se udělala demolice mostu ve směru
na Prahu. Doprava byla převedena na dru-

hý most, pak na nový a poté začala demolice a výstavba druhého mostu ve směru do
Plzně.
Provoz na silnici se odehrával a zatím stále je na jedné straně komunikace v obousměrném provozu. Motoristy
omezují dopravní značky a směrové tabule s blikači. Doprava je zúžena do jednoho pruhu v každém směru a vede po
novém mostě.
V rámci stavby se dělaly také přeložky
inženýrských sítí, plynovod je definitivně uložen na samostatnou novou lávku
vybudovanou mezi oběma mosty. Stavba si vyžádala náklady ve výši zhruba
62 milionů korun bez daně z přidané
hodnoty.
(an)

Z krajské metropole se stává Smart City
Dokončení ze strany 1
Má k tomu potenciál chytrých občanů, firem a univerzity. Ty je třeba propojit. Myšlenku Smart City Plzeň rozvíjejí pracovní
skupiny odborníků, jejichž činnost zastřešuje Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně. Už předložily první návrhy.
Příští rok hodlá město na projekt vynaložit
několik milionů korun. „Do budoucna počítáme, že se podaří zajistit financování i z dotačních titulů,“ uvádí Erich Beneš, ředitel
Útvaru koordinace evropských projektů
města Plzně.
Velké projekty má pracovní skupina informačních technologií. Do konce roku vybuduje vlastní síť internetu
věcí, jež může sloužit pro dálkové odečty energií, pro sledování parkovacích
míst, může přenášet informace o zvýšené hladině vody a jiné. „Bude to něco
jako wifi, ale v jiném kmitočtovém

pásmu a pokryje území Plzně. Zdarma
ji poskytneme městským podnikům,
k dispozici ji budou mít i studenti Západočeské univerzity v Plzni a další
subjekty. Chceme podnítit studenty,
aby pomáhali hledat řešení pro městské
firmy, otevřeme jim možnosti pro vznik
garážových firem, tedy nových firem
prosazujících se s inovacemi v mnoha
oblastech,“ vysvětluje Luděk Šantora.
Velkou výzvou jsou podle něho také
takzvaná otevřená data neboli informace a data zveřejněná na internetu volně
a snadno dostupná uživatelům.
V konceptu Smart City Plzeň nelze
v mnoha případech přesně vymezit, které oblasti se ten který projekt týká. V oblasti mobility je například cílem přihlásit se k protokolu z Pařížské konference
a snižovat výskyt CO2 v ovzduší třeba
zvyšováním podílu elektrické trakce

v individuální dopravě, omezit průjezd
nákladních vozidel centrem města, což
ale také těsně souvisí s problematikou
životního prostředí. V této oblasti se
díky zprovoznění spalovny ZEVO Chotíkov podaří snížit odběr uhlí o 80 tisíc
tun už příští rok, což opět významně
sníží výskyt CO2 v plzeňském ovzduší
a současně klesnou nároky na dopravu
uhlí a odpadních produktů z Plzeňské
teplárenské, především popelu a produktu odsíření.
Aby se koncept Smart City Plzeň nestal
jen marketingovou značkou a takzvaně
projektem pro projekt, vznikla také pracovní skupina pro veřejnost. Zapojeni
jsou do ní i plzeňští podnikatelé. Město
by chtělo dát prostor také seniorům,
aby je jen kvůli nižší schopnosti nebo
neochotě využívat moderní technologie
z celého konceptu nevyloučilo.
(red)

Správa veřejného statku města Plzně
zrekonstruuje lesní cestu Dolní Kyjov,
na projekt za pět milionů získala dotaci
3,754 milionu korun. Zlepší tak údržbu
lesního komplexu na území Malesic.
Současná cesta dlouhá 1,4 kilometru
bude zpevněna štěrkem a částečně živicí,
vybudován na ní bude odvodňovací systém, napojí se boční linie hospodářských
sjezdů tak, aby komunikace sloužila odvozu dřeva i návštěvníkům lesa. (red)

O osvětlení se postarají
dopravní podniky
Provoz a údržbu veřejného osvětlení v Plzni zajistí Plzeňské městské
dopravní podniky. Nový model bude
zaveden od 1. července 2017 a umožní městu rozhodovat o hlavních
otázkách rozvoje systému veřejného
osvětlení, jehož provoz stojí kolem
20 milionů korun ročně.
(red)

Školní areál bude
bezbariérový
Školní areál v Sokolovské ulici bude
bezbariérový. Plzeň totiž získá z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
České republiky téměř 1,18 milionu
korun, náklady projektu jsou zhruba
2,36 milionu korun. Vzniknou tam bezbariérové toalety a výtah.
(red)

Výměna
Plzeňských karet
Výměna Plzeňských karet pokračuje. Od
listopadu do prosince se budou měnit
karty s čísly 90 000 až 94 999.
(red)

ROZHOVOR

Přednosta Milan Hora: Kníratý Movember napomáhá prevenci rakoviny prostaty
V listopadu chodí po ulicích více mužů s knírem.
Je totiž symbolem celosvětové kampaně Movember, jejímž cílem je
upozorňovat muže, ale
i ženy, že rakovina prostaty postihuje čím dál
více mužů. „Nepodceňujte prvotní příznaky této nemoci a pečujte
o své zdraví. Fakultní nemocnice Plzeň se do
této kampaně aktivně zapojuje již mnoho
let nejen osvětovou činností, ale i kníratými
členy vedení nemocnice a dalšími zaměstnanci,“ říká přednosta Urologické kliniky
Fakultní nemocnice Plzeň profesor MUDr.
Milan Hora, Ph.D., MBA (na snímku).
Opravdu jsou počty nemocných s rakovinou prostaty tak alarmující?
Ano, tento druh rakoviny je nejčastějším
nádorovým onemocněním mužů. Vyskytuje

se především u starších pacientů, více než
65 % je zjištěno u mužů starších 65 let. Za
zmínku stojí i prokázaná genetická souvislost, onemocnění rakovinou prostaty u otce
či bratra daného muže zvyšuje riziko vzniku
rakoviny. Často slýchávám názor, že tento
druh rakoviny je ve všech stádiích běžně
vyléčitelný a to je velký omyl. Pokud se nádor objeví včas, naděje na úplné vyléčení je
dobrá, avšak diagnóza pokročilého onemocnění s metastázami do kostí činí tuto
nemoc smrtelnou.
Jaké jsou nejčastější příznaky tohoto onemocnění?
Problémy při močení, které lze ale jen
obtížně odlišit od příznaků souvisejících
s nezhoubným zvětšením prostaty. Krev ve
spermatu nebo moči může být jedním z průvodních znaků pokročilého karcinomu.
Často se mne pacienti ptají, zda si mohou
nějakým způsobem provádět samovyšetření. Samovyšetření u karcinomu prostaty

nelze provést. Lékař prostatu vyšetřuje konečníkem, nádor prostaty je při pohmatu
tvrdý a hrbolatý, a je tak odlišitelný od hladkého povrchu nezhoubně zvětšené prostaty.
Klinické příznaky a hrbolatá prostata se ale
týká už pokročilejších nádorů. U časnějších
stádií je nutná laboratorní diagnostika.
Jaké jsou metody vyšetřování této nemoci
v časném stádiu?
Standardním postupem je náběr krve na
PSA, takzvaný prostatický specifický antigen. Pokud je PSA vysoké či je hmatný uzlík
na prostatě, následuje sonografické vyšetření, magnetická rezonance (MRI) a odběr
vzorku z prostaty (biopsie) tenkou jehlou
přes konečník. Dosud se biopsie prováděla
takzvaně naslepo pouze za kontroly sonografie (TRUS). Nově se bude cílit přesně dle
popisu ložiska na MRI pomocí speciálního
softwaru. Budeme třetí zdravotnické zařízení disponující tímto přístrojem. U mužů
s vyššími hladinami PSA, a tedy vyšším ri-

zikem metastáz po těle jsme schopni, jako
jedni z mála ve střední Evropě, nabídnout
precizní diagnostiku pomocí PET MRI.
MRI je kombinováno s podáním látky,
která se cíleně vychytává v nádoru.
V čem je přínos softwarové fúze magnetické rezonance a sonografie pro pacienty?
Pacientovi je nejprve provedena MRI prostaty, při které rentgenolog prostatu vyšetří
a následně na jednotlivých snímcích označí
ložiska podezřelá z nádoru. Tyto snímky
jsou nahrány do ultrazvukového přístroje, vyšetřující urolog vidí označená ložiska
na aktuálním zobrazení v ultrazvuku a při
biopsii prostaty odebírá vzorky tkáně přednostně z těchto podezřelých ložisek. Nejzásadnějším přínosem této metody je přesnější
záchyt nádoru prostaty, dále se snižuje počet
potřebných vpichů do prostaty, a tím je i snížená bolestivost celého zákroku. Dá se říci,
že to je revoluce v diagnostice. Dalším naším
specifikem je vyšetřování indexu zdravé pro-

staty takzvané PHI, kdy laboratorní hodnoty
dopředu ukážou, že je biopsie zbytečná či
naopak, že by měla být udělána neprodleně.
A ukáže i na agresivitu nádoru a pomůže při
rozhodování, zda a jak léčit.
Jsou pacienti vnímaví na osvětu?
Díky osvětě a samozřejmě i kampani
Movember v posledním desetiletí odhalujeme časná stádia rakoviny prostaty, což
umožňuje operovat prostatu nervy šetřícím
způsobem, pacient má zachovanou erekci
a schopnost udržení moče. Věřím, že větší
informovanost o rakovině prostaty přiměje
muže, aby se věnovali svému zdraví, včas
navštívili lékaře a nechali se preventivně
vyšetřit. Prevence je levnější, pohodlnější
a často život zachraňující. Myslím, že listopadový knír bude slušet opět více mužům,
každoročně se sympatie s touto kampaní
zvyšují. Budu velmi rád, pokud se veřejnost
zapojí, třeba i formou virtuálního členství
v týmu Fakultní nemocnice Plzeň.
(red)
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Drogově závislí vyvařují náplasti
Nová kampaň obyvatele upozorňuje, jak je nebezpečné odhazovat léčiva do popelnic
Léky a fentanylové náplasti do odpadu
nepatří! To je motto nové kampaně, která
má obyvatele města Plzně upozornit, že
odhozením starých nebo už použitých léčiv do popelnic mohou ohrozit své spoluobčany. Jedním z impulsů pro vznik této
kampaně byla skutečnost, že několik lidí
užívajících návykové látky bylo hospitalizováno v nemocnici poté, co užili roztok
získaný z fentanylových náplastí nalezených v komunálním odpadu. Je také známo několik případů předávkování, které
skončily smrtí.
„Někteří z uživatelů návykových látek
vybrali z popelnic už použité fentanylové náplasti a připravili z nich roztok
k nitrožilní aplikaci. Tento způsob užití
fentanylu je velice nebezpečný, protože není možné odhadnout množství
účinné látky v připraveném roztoku,“
popisuje ředitel Sdružení pro prevenci,
léčbu a následnou péči drogově závislých Point 14 Karel Nyerges. Dodává,
že fentanyl je opioidní analgetikum asi
100krát účinnější než morfin. Náplasti
používají především onkologičtí pacienti

Charitní podnik
získá nové prostory
Ubytovací prostory, kanceláře, sklady
a další zázemí získá v městském objektu v Palackého ulici 16 Charitní sociální
podnik. Radní schválili uzavření smlouvy o nájmu ubytovny o celkové výměře
194 metrů čtverečních a nebytových
prostor ve zmíněném objektu. Město
tak naplňuje jeden z bodů memoranda
o vzájemné spolupráci, které podepsalo s Diecézní charitou. Projekt pomůže
osobám ohroženým sociálním vyloučením zaměstnaným v rámci sociální
firmy.
(red)

Strážníci a veřejnost
mají lepší zázemí
Strážníci Městské policie Plzeň, konkrétně služebny Dopravní skupiny, se
dočkali lepšího zázemí. V domě v Dominikánské ulici, kde služebna několik
let sídlí, pro ně vznikly nové šatny. Vybudovány byly v prostorách dlouhodobě nevyužívaného městského bytu ve
druhém nadzemním podlaží nákladem
678 900 korun bez DPH. Prostory bytu
3+1 musely podstoupit kompletní rekonstrukci. Vybudovány v nich byly
příčky, firma vyměnila veškeré inženýrské sítě i podlahy. Přibylo sociální zázemí včetně sprch. Obnova se týkala také
vstupních prostor do objektu.
(red)

Fakultní
nemocnice má byty
pro zaměstnance
Pvní byty pro fakultní nemocnici připravilo město Plzeň. Zdravotnické
zařízení je bude nabízet jako jeden
z bonusů při náboru a stabilizaci svých
zaměstnanců. Z celkem 35 opravených i neopravených městských bytů,
které za tímto účelem vytipoval Bytový odbor Magistrátu města Plzně, projevila zatím nemocnice zájem o sedm
z nich. Jsou to byty o velikosti 0+1 až
4+1, město za ně účtuje nemocnici
standardní nájem, tedy 82,10 korun
za metr čtvereční podlahové plochy za
měsíc.
(red)

Foto: archiv

Logo kampaně s varováním.
a nemocní trpící chronickou bolestí. Někteří ze závislých často hledají v popelnicích vyhozené léky, které mohou užít
nebo s nimi obchodovat. V případě, že je
v odpadu najdou, je to pro ně pozvánka
pro další návštěvu konkrétní popelnice.
Je velkým omylem, že už použitá náplast

neobsahuje účinnou látku. Nebezpečí
ale hrozí i jiným osobám, například bezdomovcům, kteří hledají v odpadu jídlo, nebo dětem, které mohou vyhozená
léčiva najít a sníst nebo si fentanylovou
náplast nalepit například při hře na doktora, a ohrozit tak svůj život.

„Smutné je, že máme i poznatky o obchodování s předepsanými náplastmi.
Údajně je prodávají i sami pacienti,“ říká
Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti
a prevence kriminality Magistrátu města Plzně, který kampaň spolu s Pointem
14 a společností Čistá Plzeň připravuje.
V rámci kampaně budou vytištěny plakáty a letáky s informacemi, jaká jsou rizika
při neodborné likvidaci léčiv a fentanylových náplastí. Ty budou umístěny ve zdravotnických zařízeních a lékárnách. Budou
tam i informace o tom, jak by měli lidé s těmito už nepoužívanými léčivy nakládat.
Na rizika bude upozorňovat také společnost Čistá Plzeň, která zajišťuje organizaci nakládání s komunálním odpadem na
území města Plzně. „Informace doplněné
logem kampaně budou jako velkoplošný
polep na našich šesti sběrných vozidlech.
Totéž, ale v menším formátu, se objeví na
zhruba třech tisícovkách popelnic ve městě,“ říká prokurista Čisté Plzně Petr Baloun.
Dodává, že léky do popelnic rozhodně
nepatří. Lidé by je měli odnést do lékárny
nebo do sběrného dvora.
(an)

Sněženka v letošním roce obhájila Vážku
Certifikátem „Vážka“ se může pochlubit
zařízení Městského ústavu sociálních
služeb v Plzni, domov se zvláštním režimem Sněženka. Obdrželo tento certifikát už před dvěma lety a letos jeho
platnost po důkladném auditu
obhájilo.
Certifikát uděluje Česká alzheimerovská společnost zařízením, která poskytují na velmi
vysoké odborné úrovni sociální
péči osobám s onemocněním zvaným demence. Sněženka, která sídlí v Plzni
na Klatovské třídě těsně u okraje Borského
parku, poskytuje domov sedmi desítkám
seniorů postižených Alzheimerovou chorobou nebo podobným druhem demence.
„Auditorky se věnovaly všem aspektům
péče o uživatele, například zdravotní péči

a hygieně, ale také spolupráci s rodinou
a přáteli člověka s demencí a důstojnému
zacházení s ním,“ vysvětluje ředitel Městského ústavu sociálních služeb Vladimír
Chuchler. Dodává, že ocenily mimo jiné
to, že ve Sněžence jsou rozšířeny
společenské prostory do zahrady
domova, kde byla vybudovaná
příjemná dřevěná jurta. „V létě
je její využívání pohodlnější a častější než v zimě kvůli transportu
klientů z hlavní budovy. Jurta se však
dá vytápět a využít i v zimě. Tento útulný
prostor využívá Sněženka jednak pro pořádání vlastních akcí, jednak zde mohou
být pořádány soukromé oslavy klientů
spolu s jejich blízkými nebo aktivizační
programy pro chodící klienty a vozíčkáře.
Pohodlná pojízdná křesla jsou pro osoby

s omezenou mobilitou k dispozici v dostatečném počtu,“ uvádějí auditorky ve své
zprávě.
Problémem zůstává nedostatek pracovních sil potřebných pro péči o uživatele.
Podle auditu připadá při provozu každé
směny přibližně šest uživatelů na jednoho
zaměstnance, k nimž se řadí například dvě
zdravotní sestry, pět pracovníků obslužné
péče a jeden fyzioterapeut. Většinu zaměstnanců Sněženky tvoří ženy a podle
ředitele je třeba ocenit, jak zvládají vysoké
fyzické i psychické nároky své práce.
Městský ústav sociálních služeb, zřízený městem Plzeň, se stará celkem
o čtyři stovky ubytovaných uživatelů
a až tisícům dalších poskytuje takzvané
terénní služby, zpravidla přímo v jejich
bydlištích.
(red)

ROZHOVOR

Karel Nyerges: Čistý podchod funguje jen v Plzni

Ředitel sdružení Point 14 Karel Nyerges ve své pracovně.
Sdružení pro prevenci, léčbu a následnou
péči drogově závislých Point 14 (dříve
pod názvem Teen Challenge Plzeň) pomáhá lidem v krajské metropoli už více
než dvacet let. „Od svého založení až po
současnost vybudovalo sdružení komplexní systém služeb pro pomoc lidem
s primárním i sekundárním poškozením
a negativními jevy, které jsou spojené
s užíváním legálních i nelegálních drog.
Těmto lidem pomáháme od prvního kontaktu až po následnou péči,“ říká ředitel
sdružení Point 14 Karel Nyerges. V současné době organizace v Plzni a v jiných
městech regionu zajišťuje několik služeb
a to Specifickou primární prevenci rizi-

Foto: archiv ředitele

kového chování, Terénní program, Kontaktní a poradenské služby a Středisko
následné péče.
Snažíte se motivovat lidi žijící na ulici
k práci. Jak vlastně pokračuje váš projekt Čistý podchod, ve kterém klienti
terénního programu uklízejí podchod
u centrálního autobusového nádraží
v Plzni?
Tento projekt je realizován už třetím
rokem, a pokud je mi známo, je svým způsobem v České republice ojedinělý. Podobné projekty, které měly za úkol aktivně zapojit uživatele návykových látek do
pracovního procesu, realizované v jiných

městech nedopadly dobře. V současné
době je do projektu zapojeno v průměru
osm našich klientů a díky němu získávají
nejen motivaci a sebedůvěru, ale pochopitelně také pracovní návyky.
Asi není jednoduché je motivovat.
Práce s uživateli návykových látek je
složitá. Jediným nástrojem, který využíváme v práci s těmito lidmi, je komunikace. Většinou se jedná o dlouhodobý proces s nejistým výsledkem, přesto se nám
daří určité procento těchto lidí vrátit zpět
do společnosti. Motivace je v naší práci
hodně důležitá. A právě o motivování klientů je projekt Čistý podchod.
Máte vyzkoušené, co zabírá?
Zabírá především vytrvalost a zodpovědný přístup zaměstnanců, kteří tento
projekt realizují. Oni sami jsou pro klienty vzorem a motivací ve způsobu své práce. Dále hodně dobře funguje pochvala,
ta zabírá spolehlivě na nás všechny. Důležitý je pro naše klienty také pocit, že jsou
potřební, že jejich práce má smysl, a samozřejmě pozitivní zpětná vazba od samotných lidí, kteří podchodem u centrálního autobusového nádraží procházejí.
Dostanou za to i finanční odměnu?
Klienti pracují jeden den v týdnu, ve čtvrtek, a odměna za jejich vykonanou práci je
bageta a nápoj, který poskytuje Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu
města Plzně.
(an)

Sociálně slabé žáky
podpořilo město
Přes 172 tisíc korun na nákup školních
potřeb pro školáky ze sociálně slabších
rodin poskytla letos Plzeň ze svého rozpočtu. Standardní školní výbava, kterou
získá 141 dětí, jim pomůže v začlenění
do třídního kolektivu a zvýší jejich motivaci ke vzdělávání. Unikátní projekt
nazvaný Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi - žáků základních
škol je realizovaný odborem sociálních
služeb od roku 2012. Dosud město vydalo na školní pomůcky 864 tisíc korun
a podpořilo 900 plzeňských dětí. (red)

Plzeňané pomohli
s výzkumem
Odbor sociálních služeb společně
s Městským ústavem sociálních služeb
v Plzni děkují všem občanům města, kteří
se zapojili do výzkumu, jehož cílem bylo
zmapovat potřebnost sociálních služeb
na území města. Výzkum realizovala katedra sociologie ZČU. Výstupy studie budou veřejnosti k dispozici v lednu 2017
na www.plzen.eu/socialnisluzby. (red)

O semináře je zájem
Devět bezplatných vzdělávacích seminářů zorganizoval letos odbor sociálních služeb pro zájemce z řad pracovníků neziskových organizací. Zúčastnilo
se jich 242 pracovníků plzeňských institucí poskytujících sociální služby.
„Každoročně se snažíme nabídnout
několik akreditovaných seminářů.
Ve většině případů převažuje poptávka nad nabídkou. Některé kurzy je
nutné opakovat,“ říká Lucie Hovorková z Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.
(red)

Poradna poslouží
do poloviny prosince
Bezplatná právní poradna pro seniory
a invalidní důchodce bude v rámci odboru sociálních služeb otevřena v tomto
roce jen do poloviny prosince, následně
pak až 10. ledna. Je možné ji navštívit každé úterý odpoledne, ale jen po
předchozím objednání na telefonu
378 033 355.
(red)

Taneční večery
budou i v závěru roku
Na oblíbené taneční večery pořádané
odborem sociálních služeb se mohou
těšit senioři. Konají se i v závěru roku
25. listopadu a 16. prosince. Začínají
v 18 hodin v Malém sále Měšťanské
besedy a vstup je zdarma.
(red)

Město poskytne
finance na noclehy
Celkem 50 tisíc korun uvolnila Plzeň
na zajištění pomoci lidem bez domova
v nadcházející zimě. „Částka je určena
na úhradu nocležného v komerční ubytovně, na nezbytně nutnou dobu, pro
osoby bez přístřeší, které z kapacitních
důvodů nepojme Domov sv. Františka.
Dotace v této výši je poskytována Městské charitě z rozpočtu odboru sociálních
služeb pravidelně, již od roku 2012,“ říká vedoucí odboru Alena Hynková. (red)
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Plzeňští atleti vychovali mistryni Evropy
AK Škoda Plzeň chystá na příští rok Mistrovství České republiky družstev
Kateřina Skypalová, Tereza Jonášová,
Michal a Jakub Forejtovi a Barbara Píchalová a řada dalších patří mezi nejnadějnější české atlety. Patří do stáje AK
Škoda Plzeň, která má za sebou v letošním roce veleúspěšnou sezonu. „Letos
jsme v jednotlivcích do 22 let porazili
nejlepší kluby u nás, Duklu Praha nebo
Olymp Brno. Sedmnáctiletá kladivářka
Kateřina Skypalová se stala dorosteneckou mistryní Evropy. Měli jsme zastoupení na mistrovství světa nebo Diamantové
lize, úspěšní byli naši nejmenší i největší
svěřenci. Velkou nadějí a talentem, jaký
se objeví málokdy, je Barbara Píchalová,
která se v kategorii žáků věnuje sprintům a překážkovému běhu, a samozřejmě jedna z nejlepších kladivářek světa ve
své kategorii Kateřina Skypalová,“ říká

Kolik stojí atletika:
•

Do 13 let atlet potřebuje na přípravu a vybavení zhruba deset tisíc
korun za rok.
• 
Od 14 do 16 let je u talentovaných
dětí zapotřebí částka do 50 tisíc korun ročně. Rodiče se na ní podílí
zhruba z poloviny. U běžných atletů
je to do 20 tisíc korun. Přibývá totiž soustředění a soutěží.
• 
Od 17 let začíná velká atletika.
Podle Michala Černého klade veliké nároky na čas mladých lidí
a mnoho jich nevydrží a skončí. V té
době stojí talent až 100 tisíc korun
ročně. Rodiče se podílí zhruba
z poloviny. U běžných atletů je to
30 až 40 tisíc korun.

Kateřina Skypalová se svým týmem.
Michal Černý, sekretář AK Škoda Plzeň,
který má zhruba 800 členů. Dodává, že
úspěchů přibývá už třetím rokem od otevření nového stadionu, o který se město
výborně stará. Zájem o atletiku v Plzni
je obrovský. Svědčí o tom i fakt, že v klubu je kolem 450 dětí a mohlo by jich být
i více, ale klub je limitovaný tréninkovými
prostory. Potřeboval by také více trené-

Foto: AK Škoda Plzeň
rů. „Máme hodně svěřenců, ale uvítali
bychom i trenéry. Zhruba 90 procent
z nich jsou naši odchovanci, kteří věnují
atletice pořádný kus osobního života. Ale
skloubit to s tím, že musí uživit rodinu,
věnovat se jí a k tomu trávit hodně času se
svými svěřenci, to je hodně náročný úkol.
Ne každá rodina to unese. Přitom ohodnocení za soboty, neděle a odpoledne na

trénincích či soutěžích není nijak veliké,“
vysvětluje Michal Černý. „I velmi talentovaný a nadějný atlet to sám nezvládne,
potřebuje trenéra na plný úvazek,“ zdůrazňuje. Klub získává na financování trenérů peníze především z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Do atletiky především na nižších úrovních se totiž sponzoři zase tolik
nehrnou. „V tomhle je popelkou,“ uvádí
Michal Černý. Klub má zhruba 30 trenérů.
V současné době mají sportovci volněji, protože jim skončila sezona. Ta halová
jim začíná v lednu. A pracovníci klubu se
v současné době chystají nejen na sezonu,
ale i na příští rok, kdy se v krajské metropoli 10. září uskuteční finále Mistrovství
České republiky družstev mužů i žen.
Na mistrovství by neměli chybět nejlepší čeští atleti, jako jsou například
sprinter Pavel Maslák, oštěpaři Jakub
Vadlejch a Vítězslav Veselý, běžec Jakub
Holuša a řada dalších atletických špiček.
Přijedou i zahraniční závodníci, kteří jsou
členy českých klubů. Do Plzně podle Michala Černého jezdí velmi rádi. „Občas
si ale stěžují, že tady máme příliš větrný
stadion. Je tak situovaný, ale my už jsme
se s tím naučili žít a někdy to může být při
závodech na jiných místech i výhoda,“
směje se Michal Černý.
Je přesvědčený, že krajská metropole
by si zasloužila velký atletický mítink každý rok. „Atletika v Plzni táhne. Určitě to
bude i příští rok. Lidé se mohou těšit, že
se na Mistrovství České republiky družstev dostanou na stadion za sto korun
k sezení a padesát k stání. Důležité je, aby
přišli a viděli, jaký úžasný sport atletika
je,“ uzavírá Michal Černý.
(an)

Útočník Viktorie Tomáš Poznar: Plním si svůj dětský sen
Na opačné straně hráčského spektra jsou
fotbalisté, kteří si pílí, tvrdou prací a neúnavnou snahou plní svůj fotbalový sen. Jedním z nich je Tomáš Poznar, který na svůj
velký přestup čekal do sedmadvaceti let. Od
srpna 2016 je vytáhlý útočník posilou mistrovské Viktorie Plzeň.

Nová posila Viktorie Tomáš Poznar v popředí .
Foto: FC Viktoria Plzeň
Existují fotbalisté, jimž je od mládí prorokována velká budoucnost a kteří často
i před dosažením plnoletosti uzavírají profesionální smlouvy s kluby zvučných jmen.

Začátky ve Zlíně
Kopat do míče začal v rodném Zlíně.
„Pamatuji si svou první cestu na trénink.
Táta mě vzal do Lípy, což je kousek od Zlína, fotbal se mi hned zalíbil a od šesti let
jsem se mu věnoval. Se sestrou jsme byli
vedeni odjakživa ke sportu. Chodili jsme
společně hrávat tenis, volejbal nebo plavat.
U mě nakonec zvítězil fotbal a u ní házená,“
vypráví Tomáš Poznar. V době, kdy začínající fotbalista pronikal do mládežnických
týmů domovského Zlína, hrál jeho první
tým nejvyšší soutěž. „V té době byla ve Zlí-

ně velká fotbalová euforie. Pamatuji si, jak
u nás dával Pavel Nedvěd gól na 1:1, a v tu
chvíli jsem si říkal, že takové zápasy bych
chtěl jednou hrát,“ vzpomíná.
Z béčka až do první ligy
Brzy nakoukl Tomáš Poznar do dospělého fotbalu. „Musel jsem si svou šanci vykopat v béčku, kde se hrála třetí liga. Zlín mě
navíc poslal na hostování do Vítkovic, které
hrály o ligu výš. Nejdřív jsem si říkal, že to
pro mě není moc dobrý krok, ale s odstupem to beru jako obrovské plus ve své kariéře. Ve Vítkovicích jsem zažil, jaké to je fungovat v profesionálním klubu. Dost mě to
obohatilo a nakoplo do další kariéry,“ uvádí.
Vrátil se však do Zlína a s týmem postoupil
do ligy. V sezoně 2015/2016 skončil jeho
Zlín na třinácté příčce. Do té letošní ovšem znovu vlétl jako kometa a do minulého
kola držel ligovou neporazitelnost. Zvítězil

mimo jiné i v Plzni, kde sám Tomáš Poznar
otevíral skóre. O deset dnů později se představil plzeňské kabině jako nová posila.
Od srpna Viktoriánem
„Když hrál Pavel Horváth společně
s Markem Bakošem, Mariánem Čišovským, Limbou, Rajtym, Danem Kolářem,
Milanem Petrželou a dalšími, mohl jsem je
akorát tak sledovat v televizi. A taky jsem to
dělal. Říkal jsem si, jaký je Plzeň mančaft
a že by bylo nádherné si za ní někdy zahrát.
Když jsme tu byli poprvé se Zlínem, odnášel jsem si ze zápasu obrovský zážitek. Když
pak přišla nabídka Viktorie, hned jsem ji
přijal,“ poodhaluje zákulisí svého přestupu
Poznar. „Plzeň byla vždycky klubem, který
mi byl sympatický. Upřímně říkám, že jsem
jí všechny tituly a úspěchy přál a fandil jí.
Když hráli kluci na Moravě, pravidelně
jsem na jejich zápasy jezdil,“ dodává. (red)

Házenkář
Jan Štochl se vrátil
z Německa
Házenkářský gólman Jan Štochl
se po 11 letech sportovního života
v Německu vrátil do rodné Plzně, za
kterou naposledy chytal v roce 2002.
V mistrovském Talentu M.A.T. Plzeň
dostal hned několik úkolů. Ve 41 letech má ještě pořád chuť dokázat, že
to mezi tyčemi umí. K tomu je hrajícím asistentem hlavního trenéra
Martina Šetlíka a také koučem plzeňských brankářů. „Těšil jsem se moc.
Českou nejvyšší soutěž jsem nechytal
jedenáct let, doma v Plzni ještě o tři
roky déle. Plzeň je moje srdeční záležitost. A kdyby se mi povedlo s odstupem dvaceti let získat titul, to by bylo
něco,“ říká více než dvoumetrový
gólman Jan Štochl. Je přesvědčený,
že na některých postech má česká házená hráče světové úrovně. „Jenže na
dalších už není kde brát. Je to škoda,
protože se pracuje na maximum. Věřím, že to zase půjde nahoru. Nebude
to za rok, ale třeba za tři se to může
projevit. Vidím to i v Plzni, kde se
u malých kluků pohybují bývalí skvělí
hráči, kteří mají co předat,“ zdůrazňuje.
(red)

Michal Edl se stal
koučem hokejbalistů
Léta byl Michal Edl oporou zadních řad
„Mečounů“, jak se klubu HBC Plzeň
přezdívá, poslední sezony nosil na hrudi i kapitánské céčko. Do té současné
už dvoumetrový hráč vstoupil v nové
roli. Ve 34 letech se totiž Michal Edl
stal hlavním trenérem A týmu. Nahradil šéfa klubu Josefa Kadaně, který se
po čtyřletém působení u extraligového
týmu zakončeném ziskem bronzových
medailí přesouvá k plzeňské mládeži.
(red)

Martin Straka
trénuje své Indiány
Po sérii neúspěchů odvolal generální
manažer a majitel hokejového klubu Martin Straka z pozice hlavního
kouče svého bratra Michala. Na lavičku hokejistů Plzně se místo něho
postavil jako hlavní trenér sám spolu
se sportovním manažerem Tomášem
Vlasákem. Na pozici asistenta zůstal
Ladislav Čihák a dalším se stal bývalý plzeňský obránce Jiří Hanzlík, který působil v klubu jako trenér staršího dorostu.
(red)

cyklistický seriál

Bezpečnost cyklisty výrazně zvyšují světla, odrazky a reflexní prvky
Na jízdu ve tmě či za šera by měl být každý cyklista dobře vybaven, ale i připraven.
Základem jsou reflexní prvky na oblečení
a odrazky na kole. Koupit si reflexní pásek a odrazky hodně pomůže, měli byste
ale také vědět, jak se ve tmě pohybovat,
jak reagovat a jak se starat o reflexní materiály, aby neztrácely svoji schopnost
odrážet světlo.
Výrobci teď už nabízejí sportovní oblečení s reflexními prvky vcelku běžně.
Zvažte ale, zda není lepší si koupit rovnou
viditelné oblečení.
Víte, že ve tmě vás v reflexní bundě
řidič uvidí už z 55 metrů a v modré jen
z 18 metrů? Ti, co pravidelně na kole dojíždějí do práce nebo do školy, si teď pořizují bundy v reflexní žluté, kterou známe

Kombinace světel, reflexních prvků na kole
či koloběžce a oblečení v reflexních barvách je nejlepší způsob, jak na sebe upozornit.
Foto: Radka Žáková

třeba z povinných vest v autech. Tuto
zdáli dobře viditelnou žlutou barvu používají také výrobci cyklistických přileb,
rukavic či pláštěnek na batohy. Právě tyto
součásti cyklistické výbavy vám mohou
zachránit život.
Je dobré si uvědomit, jak fungují „stříbrné“ reflexní pásy či nástřiky, a podle
toho se o ně starat. Podstatou jejich
schopnosti odrážet světlo je vrstva materiálu nastříkaná na povrch. Jakékoli
mechanické ošoupání způsobí její oděr,
takže po čase ztrácí svoji schopnost odrážet světlo. Prádlo tedy perte v pračce
naruby, pokud je dáváte například do batohu, složte je tak, aby reflexní plochy či
nástřiky byly uvnitř. Příliš časté praní je
v tomto případě spíš na škodu.

Mnozí cyklisté nevědí, že by bílé přední
světlo nemělo blikat, ale souvisle svítit. Důležitá je přitom i jeho výdrž. Vyhláška uvádí,
že světlo by mělo být schopno svítit minimálně 1,5 hodiny. Zadní červené světlo ale
blikat může.
Z hlediska pasivního vidění je důležité
mít hlavně rozsvíceno. I blikajícího cyklistu
ostatní vidí a možná si daleko dříve uvědomí, že jde o cyklistu, než kdyby svítil nepřerušovaně.
Kromě světla vepředu a vzadu byste měli
mít i boční odrazky. Oranžové odrazky
vetknuté do drátů předního i zadního kola
(v každém by měla být aspoň jedna) mohou nahradit také pláště s reflexním pruhem u ráfku či odrazky, kterými v délce asi
10 centimetrů osadíte dráty svého kola.

Odrazky byste měli mít i na pedálech. Pokud používáte nášlapy, pak na patách cyklistických bot či jejich návleků. Pro všechny
typy odrazek ale platí, aby odrážely světlo,
musí být čisté!
Koho přepadne tma neočekávaně a vrací se
na kole za tmy domů místy, které nezná, na
vlastní kůži zjistí, jak je jízda za tmy zrádná.
I s dobrým světlem musíte mnohem více
předvídat a být připraveni rychle reagovat
na nerovnosti terénu, na chodce či zvířata,
ale také na střepy, které se v noci na stezce
objeví i tam, kde jste je přes den nepotkali.
Další informace jsou na www.plzen.eu
a podrobněji se o tématu lze dozvědět na
cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Radka Žáková, cykloprůvodkyně
a editorka portálu plzenskonakole.cz
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František Tejml: Líbí se mi, když mohu pomoci

František Tejml s kolegyní Kateřinou Barfusovou při rozhovoru s obyvatelkou Doubravky.
Strážník-okrskář František Tejml usedá
na kolo nejen při obhlídkách rajónu, který
má na starosti, tedy Plzně-Bukovce, Újez-

du a Zábělé, ale i ve svém osobním volnu.
Ročně tak zvládá ujet více než 40 tisíc kilometrů. „Každé ráno začínám u přechodů

Foto: Městská policie Plzeň
u základní školy a dávám pozor, aby děti
bezpečně přešly. Pak sednu na kolo a vyrazím za lidmi. Svěřují se mi, co je trápí, kde je

nepořádek, a s dalšími věcmi. Snažím se jim
poradit a líbí se mi, když jim můžu pomoci.
Musím být někdy trošku psycholog,“ říká
František Tejml, který do ulic vyráží na kole,
i když mrzne. Pěšky by totiž rajon neobešel.
Podobně jako jeho kolegové se musí
často zabývat sousedskými spory. „Ony
to vlastně spory nejsou, protože si to
sousedé mezi sebou ani nevyříkají. Tak
dělám takového prostředníka. A často
úspěšně, protože lidi ani netuší, co jejich
sousedy trápí. Zazvoním u protistrany,
vše vysvětlím a často se dozvím, že o tom,
co trápí souseda, ani neví. A všechno se
pak vyřeší. Nebo stačí jen poradit. Třeba
si mi stěžovala paní, že jí na zahradu od
souseda padá listí z hrušně a ona to přece
nebude uklízet. Tak jsem jí řekl, že určitě
spadne i nějaká hruška a že ji má za to, že
uklidí listí. No a stačilo to. Paní byla spokojená,“ vzpomíná František Tejml, původní profesí elektrikář, který je u Městské policie Plzeň deset let a práce ho těší.
Líbí se mu například, že se podívá do
míst, kam se obyvatelé běžně nedostanou,
jako jsou například podzemní chodby.
Upozorňuje, že situace na ulicích je horší
než v minulosti, protože mezi lidmi přibývá agresivity. S návratem okrskářů do plzeňských ulic podle něho ubylo drobných
oznámení a hlavně starší lidé oceňují, že
se mají komu svěřit. Pokud okrskář situaci
nemůže sám zvládnout, předává ji k vyřešení kompetentním orgánům města nebo
Policii České republiky. Podle mluvčí plzeň-

ských strážníků Jany Pužmanové návrat
okrskářů do ulic patří mezi jeden z kroků
v naplňování nové koncepce Městské policie Plzeň, kterou loni schválilo zastupitelstvo. „Chceme, aby se strážník-okrskář stal
pro občana jistotou, pomáhal mu řešit záležitosti spojené s oblastmi bezpečnosti a pořádku. A dosavadní zkušenosti nasvědčují
tomu, že se to daří,“ uvádí Jana Pužmanová. V současné době už v krajské metropoli
působí 13 okrskářů ve 14 okrscích. A podle
Jany Pužmanové městská policie počítá
i s obsazením dalších.
Na pozici strážníků-okrskářů byli vybráni starší, zkušení a komunikativní strážníci.
Spolupráce si váží i policie. „Městské ředitelství policie Plzeň si cení výborné spolupráce s Městskou policií Plzeň. Nadstandardní vztahy jsou jasně patrné při řešení
krizových situací a výsledná práce všech přispívá ke zvýšené bezpečnosti obyvatel Plzně. Projekt hodnotíme kladně,“ uvádí Michal Krejbich, ředitel Městského ředitelství
Policie České republiky v Plzni. Na strážníka-okrskáře se mohou lidé obracet s širokou
škálou problémů týkajících se například
volně pobíhajících psů, nepořádku v ulicích, černých skládek, problémů v dopravě,
upozornit je rovněž mohou na skupinky lidí,
které obtěžují ostatní, na rušení nočního klidu a mnoho dalšího. Ve svých okrscích jsou
k zastižení prakticky každý den, od pondělí
do pátku. Kontaktovat je občané mohou
s žádostí o pomoc či radu osobně nebo elektronicky e-mailem.
(an)

Strážníci-okrskáři fungují ve čtrnácti okrscích a obyvatelé je vyhledávají stále častěji

Rudolf Božek, Lochotín
okrsek E
Bílá Hora a přilehlé okolí

František Tejml, Doubravka
okrsek E
Bukovec, Újezd, Zábělá

Kateřina Barfusová, Doubravka
okrsek D
Újezd

Milan Hanzlík, Doubravka
okrsek F
Červený Hrádek

Celkem třicet strážníků-okrskářů bude
pomáhat obyvatelům v ulicích Plzně. Zatím je jich třináct (na snímcích) ve čtrnácti okrscích. Křimice jsou totiž rozděleny
na dva okrsky.
Původně, na počátku roku 2009, Plzeň
spustila tehdy ojedinělý bezpečnostní
projekt pod názvem Bezpečné město,
a území města bylo rozděleno na více než
60 okrsků.
Okrsky měly sice přiděleny své strážníky-okrskáře, ale ti z kapacitních důvodů vykonávali spíše roli administrátora.
Aby bylo možné naplnit filozofii projektu, nyní nazvaného Bezpečná Plzeň, počet okrsků se snížil na 30 s důrazem na
jejich faktické naplnění strážníky-okrskáři.
(red)

Miroslav Lohynský, Slovany
okrsek C
Koterov, Božkov

Monika Rybáčková, Slovany
okrsek D
Černice, Bručná

Marta Divišová, Slovany
okrsek B
Světovar, Hradiště

Michal Matas, Bory
okrsek D
Litice, Radobyčice

Romana Bečvářová, Bory
okrsek E
Lhota, Valcha

Bedřiška Jentová, Skvrňany
okrsek A
Zadní Skvrňany

Jaroslav Piskáček, Skvrňany
okrsek B,
Přední Skvrňany, Zátiší, Nová Hospoda

Milan Šteffel, Skvrňany
okrsek C
Křimice

Jiří Trnka, Skvrňany
okrsek D
Radčice, Malesice
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D´Artagnan stovky repríz nevydržel
V dílnách Divadla Alfa voní lipové dřevo a k vidění je mnoho zajímavostí
Vůně dřeva ovane každého návštěvníka hned u vstupu do dílen Divadla Alfa
v Plzni. A pak mu začne přecházet zrak
z množství paruk, oblečků či obleků, rekvizit a dalších věcí, které jsou uspořádané do
desítek krabic a krabiček. A to ještě neviděl
fundus loutek. Stačí se podívat do prostor,
kde loutkáři zkoušejí, a vykoukne třeba
molitanová Diana Ross s Ellou Fitzgeraldovou, vlk z Knihy džunglí, velký oslík
nebo marionety rozmanitých velikostí.
„Máme tady asi tři stovky různých loutek, už se nám sem ani nevejdou. Dalších
sto padesát nejlepších a nejvzácnějších je
v Muzeu loutek v Plzni, tři celé inscenace
putovaly do Národopisného muzea, nějaké
jsou v Muzeu loutek v Chrudimi a dalších
organizacích,“ vypočítává vedoucí dílen
Jan Rauner. Spolu se svými pěti spolupracovníky vytvářejí všechno potřebné pro divadelní představení.
Na každé z nich se dělají speciální
loutky podle návrhu výtvarníka.
Asi jen maňásek d´Artagnan do
inscenace Tři mušktýři se dělal
dvakrát. Ten první totiž nevydržel
tolik repríz, Divadlo Alfa maňáskovou grotesku hraje přes deset let
a má už více než čtyři sta repríz.
„D´Artagnan absolvoval na
jevišti tolik soubojů, že nevydržel, “ směje se řezbář Vladimír
Sosna.
Podle něho je důležité, aby
byl výtvarný návrh loutky
proveditelný. „Aby se loutky
hýbaly, jak je pro představení
potřeba,“ upozorňuje Vladimír
Sosna. Míní, že v loutkářských
školách by se proto měl dávat větší
prostor výuce technologií.
V Divadle Alfa však mají štěstí na
špičkového výtvarníka Ivana Nesvedu.
„Přesně ví, co je možné, co je třeba a jak
udělat, “ pochvaluje si Vladimír Sosna,
který vyrábí dřevěné loutky na strojích
a takzvaně je rozchodí.

Významný československý politik, bývalý starosta Plzně Luděk Pik získal in
memoriam od prezidenta republiky
v pátek 28. října Medaili Za zásluhy.
Luděk Pik stál v čele Plzně v letech
1919 až 1938, byl osobností nadregionálního významu, působil na celostátní úrovni, což dokládá i udělené vyznamenání za zásluhy o stát.
(red)

Městský archiv zve
na přednášku

„Na jemnou řezbářskou práci tady máme
Vlastičku Šantorovou. Vytváří loutkám tváře a dělá řadu dalších věcí,“ popisuje Vladimír Sosna.
Sama Vlasta Šantorová se považuje už za
divadelní inventář, protože v dílnách pracuje od ukončení školy celých 32 let. „Letí to
strašně. S fajn kolektivem je ale radost pracovat,“ pochvaluje si a poukazuje na práci
své kolegyně a krejčové Ivany Hájkové, která v dílnách obsazuje místnost zavalenou
látkami, krejčovskými pannami a dalšími
důležitými proprietami. Obléci všechny
loutky, herce a jeviště prý není žádná legrace. „Nic nemůže být šité horkou jehlou.
Kostýmy loutek i dospělých herců musí
vydržet řadu repríz, cesty do zahraničí a podobně,“ říká Ivana Hájková, která si musí
poradit se vším sama. Jenom na představení
Moliérova Lékařem proti své vůli, které bylo
na ušití kostýmů velmi náročné, jí přišla vypomoci další krejčová. Ivana Hájková dokáže ušít i obrovské kusy, například divadelní
opony. Nákup látek není podle zkušeností
pracovníků divadla jednoduchý, protože je

v potřebné kvalitě a množství v současné
době nabízejí pouze tři obchody v Praze. Na
tvorbě kostýmů nebo loutek spolupracují
s Muzeem loutek i s Divadlem Josefa Kajetána Tyla. Pro inscenaci Fantom Morrisvillu
například vytvářeli dva tygry.
Za velmi zajímavou práci považuje Vladimír Sosna výrobu loutek pro nejnovější
představení Divadla Alfa, tedy pro Cestu
do středu země (sopouchem Milešovky).
„Začali jsme na ní pracovat už letos v květnu. Ale byla to moc zajímavá práce, která šla
snadno od ruky, “ říká Vladimír Sosna, který spolu s kolegy připravuje i řadu workshopů pro děti. Naposledy jim ukazovali, že je
možné vytvořit působivé loutky z plastového odpadu.
Divadlo zve několikrát měsíčně do
prostor dílen i školáky. Scénograf Ivan
Nesveda dětem ve zkušebně představuje všechny druhy loutek, taje jejich výroby, způsob hraní a další zajímavosti.
Zájemci o tyto pozoruhodné prohlídky
se mohou objednat na webových stránkách divadla.
(an)

R ozhovor

Kulturní dům Peklo
pořádá taneční Silvestr
s Melody Boys

Snažíme se o funkční a ziskové projekty

Oblíbený taneční galavečer Electro
Swing Plzeň se uskuteční na Silvestra letošního roku. Z parketu prvorepublikového sálu plzeňského Pekla
se návštěvníci do nového roku 2017
doslova protančí!
Na programu večera bude tradiční
swing a moderní electroswing, akrobatická čísla i smyslný kabaret. Na pozvání pionýra českého electroswingu
DJ Mackieho Messera přijedou do
Plzně hvězdy z České republiky i ze
zahraničí.
V prvotřídním programu zazáří sólisté legendárního orchestru Melody
Makers Ondřeje Havelky a jednička
českých swingových tančíren Melody Boys (live band), electroswingová
elita z Hamburku, swingová špička
českých tanečních škol Zig Zag Tap
& Swing, nejmladší eso pražské
electroswingové scény DJ James Wing,
okouzlující tanečnice Yazz s ohnivou
show a další vzácní hosté.
Organizátoři připravují také mimořádnou silvestrovskou podívanou
v podobě vystoupení akrobatů a performerů, samozřejmostí je koktejlový
bar, nekuřácký parket nebo welcome
drink a novoroční suvenýr pro první
hosty zdarma.
Vstupenky jsou v předprodeji na
portále Plzeňská vstupenka.
(mr)

roku. Máme výborný tým, takže nebude
problém to vymyslet a udělat.
Můžete přiblížit rozsah vašich činností
ve světě?
Když jsme se začali věnovat recyklaci
plastů, vyvinuli jsme stroj, ve kterém si
mohou i děti přetvořit plastový odpad
třeba na náplň do 3D tiskárny. To byl počátek. A dneska máme dva kolegy v Mexiku, kteří s takovým strojem pracují
dál. Zároveň jsme spustili projekt Nový
mramor v Ghaně a Sierra Leoně v Africe. Naše náplně do 3D tiskáren se prodávají po celém světě. Máme i projekt,
ve kterém vytváříme z PET lahví materiál pro tkaní a vyplétání židlí. V Peru
pracujeme s místními řemeslnicemi na
tradičním způsobu vyplétání, ale s novým materiálem.
Vlastně tak podporujete i lidi v chudých
zemích světa?
Snažíme se vytvořit takové technologie, které pomohou smysluplně a alespoň
částečně využít obrovskou masu plastových odpadů. A náš výzkum propojit se
zaměstnáváním lidí, kterým tak můžeme
pomoci.
A čím se lišíte od umělců?
Tím, že se snažíme vytvořit funkční
a ziskové projekty. Umělci upozorňují na
nějaký problém, my se ho snažíme vyřešit,
aby byl životaschopný. Financuje to lidi
v zemích, kde pracujeme, i náš výzkum, na
kterém spolupracujeme také s univerzitami.
(an)

Nizozemský umělec Thijs Biersteker u své expozice na výstavě Má plast v DEPO2015.
Foto: Jiří Sulženko
Nový mramor a funkční náplně do 3D tiskáren vyrobené z PET lahví představuje na
unikátní výstavě Má plast v DEPO2015
kolektiv nizozemských vědců, inovátorů
a designérů, kteří jsou sdruženi do společnosti Better Future Factory. Jeden z jejích
zakladatelů, nizozemský umělec Thijs
Biersteker, zavítal do Plzně osobně, aby
si prohlédl výstavu i prostory DEPO2015.
Vím, že jste v Plzni teprve krátce. Ale
můžete se svěřit alespoň s prvními dojmy?
Líbí se mi zdejší staré domy a zároveň,
jak DEPO dostalo nový smysl díky tomu,

Bývalý starosta
Luděk Pik získal
Medaili Za zásluhy

že se stalo kulturním a kreativním centrem.
Uvažujete o další spolupráci?
Naučili jsme se v Holandsku, jak funguje spolupráce s místními komunitami.
Dávalo by smysl jednu z malých továrniček
na výrobu dlaždic například „přivést“ do
DEPO a s místními dětmi či dospělými na
místě vytvářet dlaždice, které by se daly využít při rekonstrukci zdejších prostor.
Za jak dlouho byste byli schopni takový
projekt zrealizovat?
Za měsíc otevíráme první funkční továrnu na dlaždičky v Holandsku a v Plzni
bychom ji byli schopni otevřít tak do půl

Podzimní cyklus přednášek v Archivu města Plzně ukončí 6. prosince
přednáška Jitky Janečkové ze zmíněného archivu o významné plzeňské
osobnosti meziválečného a poválečného období Jindřichu Čadíkovi. Byl
profesorem archeologie a ředitelem
plzeňského uměleckoprůmyslového
muzea i vězněm dvou totalitních režimů. O sestavení mozaiky Čadíkova
nelehkého životního údělu se autorka pokusila do připravovaného
sborníku Habent sua fata bibliothecarii k 65. narozeninám Ily Šedy.
Přednáška se koná od 16.30 hodin
v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně v budově radnice na náměstí
Republiky 1. Vstup je volný.
(red)

Techmania připravila
vánoční dárek
Vánoční dárek, který potěší, pobaví i poučí zároveň, nabízí i letos Techmanie.
V prodeji jsou opět permanentky na
příští rok, díky nimž lidé mohou chodit
do Techmanie za pouhou korunu. Dětská permanentka vyjde na 360 korun,
dospělí zaplatí 660 korun. Cena rodinné
permanentky bude stejná jako v letošním roce 1 680 korun. Počet vstupů není
omezen, takže děti i dospělí mohou strávit v Techmanii třeba každý den několik
hodin.
(red)

Česká píseň potěšila
diváky v Baskicku
Ovace a obdiv sklízel na přelomu zaří
a října pěvecký smíšený sbor v Baskicku. „Koncerty ve městech Hondarribia,
Getaria, Zumarraga a v San Sebastianu
měly kouzelnou atmosféru, všechny byly
hojně navštívené,“ říká Alena Holecová,
prezidentka sboru. Česká píseň a město
Plzeň hostilo baskický smíšený pěvecký
sbor ze San Sebastianu Donosti Ereski
loni a letos na oplátku odjel sbor na oslavy města kultury do Španělska.
(red)

Křesťanské středisko
pomoci slavilo
Výstavou děl klientů z Terapeutické
komunity Vršíček v Západočeské galerii v Plzni oslavilo 25. výročí založení
Středisko křesťanské pomoci Plzeň.
Pomáhá lidem v nouzi a na okraji
společnosti. Poskytuje čtyři sociální
služby, nejdéle funguje terapeutická
komunita pro osoby se závislostí na
návykových látkách. Postupem času
vznikla služba Sociální rehabilitace.
V roce 2010 středisko převzalo provoz
domu na půl cesty pro osoby opouštějící dětské domovy nebo nápravná zařízení a ústavy péče pro děti a mládež.
Loni založilo službu Terénní program
pro osoby bez přístřeší.
(red)

kulturní dění 
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Plzeň ocenila významné osobnosti

Lidová muzika
z Chrástu představuje Pečetě si odnesli Hana Švábová, Jiří Pokorný, Karel Syka a Karel Nováček
Plzeňské písně
Křest knihy s názvem Plzeňské písně je
spojený s koncertem, který se bude konat 26. listopadu od 19 hodin v Papírně.
Vystoupí profesionální kapela Ritornello
Michaela Pospíšila. Knížka odpovídá
na otázky, jaké vlastně jsou písně z Plzeňska? Jak vypadají, jak znějí? Mají
nějaké zvláštnosti? Jak se měnily během
staletí? Publikace neslouží jen zájemcům o folklor a stejně tak není určena
jen Západočechům. Jejím základem jsou
desítky méně známých nebo úplně neznámých písní zapsaných v Plzni a okolí,
natočené jsou na dvou přiložených CD.
Ti, kdo se chtějí dozvědět více, se dočtou
o jejich zpěvácích a sběratelích. Vše doplní výtvarná díla inspirovaná jednotlivými písničkami a animované videoklipy.
Kniha bude od konce listopadu k dostání
ve vybraných knihkupectvích nebo na
webu www.plzenskepisne.cz.
(red)

Václav Havel
má pamětní desku
na věznici

Pamětní desku (na snímku) má od října
na zdi vedle vchodu do plzeňské věznice bývalý prezident Václav Havel. Dílo
akademického sochaře Františka Bálka
připomíná jeho věznění v tomto objektu,
obsahuje i číslo 2789, které měl politik,
dramatik a spisovatel jako vězeň přiděleno. Deska, jejíž součástí je i Havlovo
srdce připojované k podpisu a „vibrující“ písmeno r ve slově prezident, byla
odhalena u příležitosti jeho nedožitých
80. narozenin. „Václav Havel by si určitě
nepřál honosnou desku, proto jsme nevolili bronz, ale ocel. Na desce se objevuje jeho roztomilé ráčkování v nenásilné
formě, spojili jsme to i s tím ‚havlovským‘
srdcem,“ říká František Bálek.
(red)

U vánočního
stromu zazpívá
i Monika Absolonová
Na poslední listopadovou neděli a zároveň první adventní připravilo město
tradiční rozsvícení vánočního stromu.
„Čtyřtýdenní adventní čas bude zahájen na obvyklém místě u katedrály svatého Bartoloměje v 18 hodin,“ říká
Květuše Sokolová, vedoucí Odboru
kultury Magistrátu města Plzně. Třináct

Program:

•
•
•
•
•
•
U příležitosti 28. října byly uděleny Cena města Plzně, čestná občanství a Pečetě města Plzně.
Šéf baletu Divadla Josefa Kajetána Tyla Jiří
Pokorný, předsedkyně správní rady Nadace
700 let města Plzně Hana Švábová, ředitel
Základní umělecké školy v Jagellonské ulici
Karel Syka a významný archeolog Karel
Nováček převzali v Plzni na radnici u příležitosti oslav 28. října Pečetě města Plzně.
Odnesli si plakety spolu s listinou s otiskem městské pečetě. Ty získávají významné
osobnosti za zásluhy o rozvoj města, jeho
propagaci, ochranu jeho práv a zájmů nebo
pokud jiným způsobem napomohly zvýšení
prestiže Plzně.

Na seznamu držitelů jsou od roku 1991
desítky jmen, patří mezi ně významní profesoři, lékaři, vědci, umělci či například zahraniční váleční veteráni, kteří Plzeň v roce
1945 osvobozovali.
Jiří Pokorný přináší na plzeňské scény
Velkého a Nového divadla baletní dramaturgie velkých operních a baletních
domů světa. Baletní soubor pod jeho vedením upevňuje své prestižní postavení
v českém baletu. „Toto ocenění je pro mě
důležité i tím, že se zastavíme a vnímáme
právě tento okamžik,“ uvedl při přebírá-

Foto: Martin Pecuch

ní ocenění Jiří Pokorný. Hana Švábová
ocenění obdržela za dlouholeté zásluhy
v Nadaci 700 let města Plzně.
Karel Syka je dostal za dlouholeté a přínosné působení v Základní umělecké
škole v Jagellonské ulici, za svou pedagogickou činnost a rozsáhlé aktivity v kulturní a umělecké oblasti.
Karla Nováčka představitelé města
ocenili za přínosné působení na katedře
archeologie na Západočeské univerzitě
v Plzni a za práci v oblasti terénní archeologie.
(an)

Malá lvice dostala jméno Amira
i záznam z porodu. Podle Vobruby bude
až po několika měsících jasné, že je mládě
mimo ohrožení života, tedy ve chvíli, kdy
bude samo žrát a začne fungovat v tlupě.
Zoo úspěšně odchovala v letech 1971
a 1974 lvy pustinné, samičky Luisu, Lotku
a lva Sultána. Od lvic berberských Lekyshy
ani Zuoiny se v letech 2002 až 2015 nepodařilo mláďata odchovat. Lev berberský
přežil díky marockému králi a od 70. let
20. století je chován v několika zoologických zahradách. V České republice se mu
daří v olomoucké zoo, odkud pochází plzeňský chovný samec Mates, otec Amiry. Lvice
Tamika je jednou ze dvou sester z Hannoveru, které přicestovaly v září 2015. (red)

V plzeňské zoologické a botanické zahradě se po 42 letech narodilo mládě
lva berberského. Samička dostala jméno
Amira, což znamená v překladu princezna (na snímku). Její matkou je dvouletá
lvice Tamika. „U poddruhu lev berberský
jde o první mládě v historii plzeňské zoo.
Zpočátku vše vypadalo zdárně, bohužel
asi osmý den se prokázalo, že Tamika
ztrácí mléko, proto jsme začali pomáhat
s odchovem,“ uvádí mluvčí zoo Martin
Vobruba. Podle něho je velkou výhodou,
že samice vždy po nakrmení a kontrole ošetřovatelkami znovu mládě přijme
a dále o něj pečuje. Díky kamerám, které
jsou v pavilonu šelem umístěny, má zoo

•
•

 6.00 - Plzeňský dětský sbor
1
1
6.30 - Folklorní soubor písní
a tanců Jiskra
17.00 - Baletní soubor

Divadla Josefa Kajetána Tyla
17.20 - BigBand Konzervatoře
Plzeň
7.50 - Sváteční slovo
1
18.00 - Rozsvícení vánočního
stromu
1
8.05 - Consortium musicum
v závěru vystoupí Monika

Absolonová

metrů vysoká douglaska tisolistá rostla
na městském pozemku na zahradě bývalé mateřské školy a nyní charitního
Domova sv. Zdislavy v Radobyčicích.
Podle Richarda Havelky ze Správy veřejného statku města Plzně mělo město
v záloze ještě jeden strom. „Co se týká
nabídek na vánoční strom, letos jsme
jich moc neměli. Proto zřejmě příští rok
vyzveme občany i firmy, aby posílali
nabídku stromu i s fotkou. Kdysi jsme
to dělali a měli možnost vybrat z 15 až
20 stromů,“ říká Richard Havelka. (red)

Mlýnská strouha
uspěla v soutěži
Mlýnská strouha získala ocenění v soutěži Park desetiletí, o třetí místo se dělí
s projektem revitalizace říčního ostrova
Santos v Sušici. „U diváckého hlasování
skončila na šestém místě, Borský park
na 12. příčce. Od odborné poroty dostal
i cenu za postupnou a dlouholetou obnovu. Děkujeme všem, kteří se hlasování
zúčastnili,“ uvádí Lucie Davídková ze
Správy veřejného statku města Plzně,
která do soutěže parky přihlásila. (red)

Nové tváře baletního souboru budou k vidění v Labutím jezeře

Andrea Hrbková

Angličan Joshua Lee
Redakce Radničních listů ve spolupráci
s Divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni
představuje další nové tváře v souboru, tentokrát baletním. Diváci je uvidí v klasickém

Japonka Mami Hagihara

Natálie Paulasová

Korejka Hyejun Park

Korejec Kim Donguk

baletu Petra Iljiče Čajkovského Labutí jezero, který se vždy těšil velké oblibě Plzeňanů. Poslední inscenace choreografa Jiřího
Němečka měla v Divadle Josefa Kajetána
Tyla premiéru v roce 2002 a na repertoáru
se držela osm let. Nyní je ve Velkém divadle
k vidění zbrusu nová inscenace choreografa
Jiřího Horáka. Ten už v Plzni uvedl balety
Radůz a Mahulena a Šípková Růženka.
Labutí jezero je pro každý baletní soubor
příležitostí, jak umělecky obstát i před nejnáročnějším publikem, a pokud se rozhodne pro tradiční pojetí, neubrání se srovnání
s podobným nastudováním v jiných souborech. A právě technická náročnost díla je
velkou výzvou pro plzeňský balet a jeho nové
členy. Kromě stálic souboru Jarmily Dycko-

vé a Kristiny Piechaczkové dostane příležitost nově příchozí členka souboru mladá
Mami Hagihara. Jako princ se představí
Michal Kováč nebo Grzegorz Moloniewicz
a Angličan Joshua Lee, další nováček souboru. Pravidelné hostování v titulních rolích
přislíbili i skvělí tanečníci Radka Příhodová
a Adam Zvonař, demisólista mnichovského
Státního baletu.
Japonka Mami Hagihara, která se věnuje
baletu od svých pěti let, vystudovala britskou
Elmhurst ballet school. „V Japonsku se lidé
o balet nezajímají tolik jako v jiných zemích,
když nastoupíte v Japonsku do angažmá,
jste obzvláště v prvních letech velmi špatně
placeni. V Plzni se mi moc líbí a místní soubor je skvělý,“ pochvaluje si Mami Hagiha-

ra. V Labutím jezeře budou k vidění i ostatní
nové tváře souboru: Andrea Hrbková, Natálie Paulasová, Hyejun Park a Kim Donguk.
Andrea Hrbková nastoupila po absolutoriu na Taneční konzervatoři v Praze do
Moravského divadla Olomouc, kde ztvárnila řadu rolí a získala také třetí místo na
baletní soutěži Grand Prix Award Olomouc
2010. Poté byla v angažmá ve Slovenském
národním divadle. Pro Natálii Paulasovou
bude Divadlo Josefa Kajetána Tyla jejím
vůbec prvním angažmá. Má však za sebou
zkušenosti z několika letních baletních škol
v Dánsku, ve Francii nebo u Darii Klimentové v Praze. Další z dam baletního souboru
Hyejun Park vystudovala balet na Divadelní akademii v Soulu a poté soulskou Ewha

Womans University. Angažmá v Plzni zvolili společně s tanečním partnerem Kimem
Dongukem. „Společně jsme si vybrali Plzeň
podle videí na youtube, profil Divadla Josefa
Kajetána Tyla se nám velmi líbil. Plzeň jsme
okamžitě zařadili na první místo v seznamu vytoužených divadel. Společně jsme se
připravovali na konkurz. Byli jsme nadšení
nejen z příjemného prostředí divadla, ale
hlavně z přívětivého přístupu šéfa Jiřího
Pokorného,“ vypráví za oba Hyejun Park.
Mladé Korejce v Čechách překvapil rozdíl
v inscenační praxi baletu v barvě vlasů. „Pokud tančí v Koreji cizinci a mají světlé vlasy,
musí si na představení vzít tmavou paruku,
aby mezi tmavovlasými Korejci nevyčnívali,“ prozrazují.
(red)
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HÁDEJTE S TECHMANIÍ
Techmania Science Center oslavila
začátkem listopadu už osmé narozeniny. To je správná odpověď z minulého
čísla. Vylosován byl Jiří Štrunc a vyhrává dvě vstupenky a další ceny. Nová
otázka se zaměřila na jednu z nejoblíbenějších expozic v Techmanii. Je jí
Vodní svět, kde si návštěvníci mohou
vyzkoušet, jak v přírodě funguje koloběh vody, od vzniku srážek a podzemní vody přes její další cestu až
do moře. Druhý umělý kanál nabízí
mimo jiné exponáty spojené s dopravou vody, k dispozici je i model Archimédova šroubu.
Kolik vody kanály Vodního světa
proudí?
a) 5 m3
b) 10 m3
c) 15 m3
Odpovědi mohou zájemci posílat do 30. 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)

Dona Juana ztvární Martin Stránský

Operní zpěvačku Radku Sehnoutkovou čeká jako Elvíru činoherní debut
Postava známého svůdníka Dona Juana
znovu ožije na jevišti Velkého divadla Josefa Kajetána Tyla a to v podání oblíbeného herce Martina Stránského.
Premiéra nového nastudování Molièrovy komedie je naplánována na
10. prosince a bude spojena s vyhledávanými osobnostmi současného divadla.
Martin Čičvák, kmenový režisér pražského Činoherního klubu, přivádí do Plzně svůj osvědčený inscenační tým, scénografa Toma Cillera, kostýmní návrhářku
Ninu Stillmark a autora scénické hudby
Mária Buzzi.
Činoherní debut čeká sólistku opery
Divadla Josefa Kajetána Tyla Radku Sehnoutkovou. Ta ztvární roli Elvíry, milenky Dona Juana. „Pan režisér hledal do role
pěvkyni, která by zvládla i mluvenou roli,“
vypráví sopranistka, která má herecké
zkušenosti z operet. „Do poslední chvíle
jsem nevěřila, že mi pan režisér roli svěří,
až když jsem viděla své jméno na nástěnce, došlo mi, že to myslí vážně,“ dodává
s úsměvem Radka Sehnoutková.
(red)

spr á v n ý t i p s a l f o u

Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky) je nejnovějším představením Divadla Alfa.
Foto: Tomáš Kilbergr
Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky) se jmenuje nová hra na motivy
Julesa Vernea, Karla Zemana, Tomáše
Procházky a Roberta Smolíka, kterou
uvádí Divadlo Alfa. Skupina plzeňských
dětí se v ní vydá na výlet na Milešovku,
nejvyšší horu Českého středohoří. Poté,
co vchod do jeskyně, kterou zkoumají,
zasype kamení a hledají cestu ven, dostávají se hloub do středu Země. Postupně
poznávají svět prehistorických příšer,
který znají z učebnic.
Kdo je autor předlohy k inscenaci?
1) Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček

P R O V OL N Ý Č A S

2) Šimon Olivětín
3) Vítek Peřina
Správná odpověď z minulého čísla
zní, že letos se uskutečnil už 32. ročník Skupovy Plzně. Výherkyní se stala
Jaroslava Štemberová 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 30. listopadu na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

hraj e m e s i s e zoo
né slovo a podobné názvy má antilopa,
obyvatel hor či velký savec s výrůstky na
čenichu. A aby
to tentokrát bylo
o něco těžší, budeme chtít i mé
druhové jméno.
To je také složené
slovo a je o tom,
že máme vrypy
nebo linky na typické části ptačí
hlavy, kterou se
přijímá potrava.
V zoologické
zahradě mě potkáte v Tropickém
pavilonu
v blízkosti výrečků, holubů či
kančilů v expozici Talarak.
Odpovědi na
hádanku ze zvířecí říše je možné posílat nejpozdějido 30. listopadu na adresu redakce nebo e-mailovou adresu
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. Nezapomeňte jako vždy připsat heslo Hrajeme
si se zoo.
(red)

Z historie Plzně - 9. část: Od Bílé hory do roku 1788
Období po Bílé hoře neznamenalo pro
Plzeň pouze pokles populace o více než
50 procent, tedy na 2 200 obyvatel, ale
také pokles politického významu. Město
se však postupně ekonomicky i hospodářsky konsolidovalo a už v průběhu 17. století
se zbavilo dluhů z války. V důsledku dalších válek se i zde obnovily fortifikační
práce, při kterých byl dokončen ucelený
systém barokního opevnění. Naštěstí ani
jeden z konfliktů neznamenal pro Plzeň
katastrofu. Dále vzkvétala a rozšiřovala
své panství. K výnosům z rybníkářství
a pivovarnictví přibyly i příjmy z obecních železáren.
Objevovaly se však stížnosti na zmanipulované hospodaření, které zavdaly
státu šanci ke vstupu do plzeňské samosprávy. K vyšetření poměrů ve městě byla
ustanovena takzvaná císařská renovační
komise, z jejíž činnosti vznikly mimo
jiné instrukce omezující volnost v řízení
a hospodaření města.

Plán Plzně s vyznačením fortifikace. Schématické znázornění stavu k roku 1653.
Foto: Archiv města Plzně
Téměř celé 18. století se poté neslo
v duchu státních zásahů do správy a ekonomiky, které se týkaly i města. V zájmu
panovníka bylo ale také posílení městského hospodářství. Byla provedena
raabizace, městské podniky měly být

pronajímány nebo rovnou odprodávány.
Došlo i k omezení pravomoci vrchnosti
nad poddanými. Nejvážnější důsledky ale
mělo zřízení regulovaného magistrátu
v roce 1788, který byl tvořen purkmistrem, pěti radními a dalšími kvalifikova-

Stratford nad Avonou, to je město, ve
kterém se narodil William Shakespeare, a zároveň odpověď na otázku
z minulého čísla. Správně odpověděla
Bohuslava Šrotýřová a vyhrává vstupenky do divadla a drobné dárky.
I tentokrát lze soutěžit. Gangsterská
muzikálová lovestory Bonnie & Clyde
legendárního hitmakera Franka
Wildhorna se na Nové scéně Divadla Josefa Kajetána Tyla hraje
od 7. května tohoto roku. Napínavý muzikál má netradiční děj. Na
vrcholu hospodářské krize se maloměstské nuly západního Texasu
Bonnie Parkerová a Clyde Barrow
staly proslulými lidovými hrdiny
a zároveň nejhorší noční můrou
texaských zastánců práva. Hudba
muzikálu kombinuje žánry blues,
gospel a rockabilly. Víte, kde měl
muzikál svou českou premiéru?
Odpověď je na www.djkt.eu. Lze
ji posílat do 30. listopadu na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme s divadlem.
(red)

Foto: DJKT

Na snímku Martin Stránský.

Panda červená (na snímku), to je správný název zvířete, kterého představily
Radniční listy ve
spolupráci s plzeňskou zoologickou a botanickou
zahradou v minulém čísle. Ze
správných odpovědí porota vylosovala
Lukáše
Winklera. Získal
čtyři vstupenky do
zoo a drobné dárky. Soutěžit o stejné ceny je možné
také v tomto čísle.
Ahoj kluci a holčičky. Jsem ptačí
obyvatel plzeňské
zoo. Obývám filipínské lesy. Mými
příbuznými jsou
ledňáčci, dudkové či vlhy, ale lidé si mě
často pletou s tukanem. Samečci mé čeledi
zazdívají samice s vajíčky ve stromových
dutinách. Během hnízdění je krmí a poté,
co jsou mláďata schopna letu, je zase vyprostí ven. Moje rodové jméno je slože-

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

nými úředníky, kteří byli placeni městem,
ale odpovědní státu.
Roku 1776 bylo v Plzni zřízeno gymnázium a hlavní škola. Obě tyto instituce byly
brzy přemístěny do kláštera dominikánek,
který byl zrušen roku 1782. Nedlouho poté
totéž postihlo i klášter dominikánů. Vlnu
rušení naopak přestál františkánský klášter
sloužící pro německá kázání. Na základě
josefínských nařízení byly zrušeny hřbitovy
uvnitř zástavby, kolem kostela sv. Bartoloměje, při dominikánském i františkánském
klášteře a podobně.
Osvícenecké období znamenalo i postupnou germanizaci, a to zejména mezi
městskými elitami v důsledku jednotného
úředního jazyka, ale také definitivní zánik
privilegovaného postavení Plzně garantovaného panovnickými listinami. Plzeň tak
vstoupila do 19. století jako unifikované
a řadové královské město.
Kateřina Fantová
Archiv města Plzně

VÍTE, KDO TO JE?
Martin Zeman (na
snímku) je správná odpověď na
minulou soutěžní
otázku. Redakce
ocenila tři vylosované odpovědi. Poslali je Lenka Petrovitzová, Milan Krofta, Jaroslav
Bělohlavý. Vyhrávají šálu FC Viktoria Plzeň, kartu s podpisem hráče
a další ceny.
A nyní je možné tipovat dalšího
fotbalistu. Viktorián, jehož jméno je
dnes hádankou, je pokračovatelem
věhlasného fotbalového jména, které má největší zvuk ve Slezsku. Jeho
otec a strýc se honbě za kulatým nesmyslem věnovali také. Narodil se
téměř sedm měsíců po vzniku samostatné České republiky ve městě, jehož fotbalový klub se s Viktorií Plzeň
v nedávné době utkal v rámci domácího poháru. Fotbalově vyrostl v Baníku Ostrava, kde se přes mládežnické kategorie dostal brzy do ligového
„áčka“. Reprezentovat začal svou
věkovou kategorii ve dvaceti letech,
o rok později byl součástí českého
národního celku U21, jenž bojoval
na domácím mistrovství Evropy.
Spolehlivými výkony v dresu Baníku
Ostrava si vysloužil pozornost Viktorie Plzeň, do které v prosinci 2014
také přestoupil. Hned v první sezoně
získal s Viktorií ve dvaadvaceti letech
mistrovský titul. Robustní obránce
se vyznačuje především spolehlivostí
v osobních soubojích a velmi dobrými hlavičkami. Ač sám sebe označuje
za „ranaře“, není mu cizí ani kvalitní
rozehrávka nebo dlouhé centry na
nabíhající spoluhráče. V jarní části sezony zaujal fanoušky plzeňské
Viktorie na blond odbarvenými vlasy,
když musel dostát sázce. V současné
době má na svém kontě dva mistrovské tituly s Viktorií Plzeň, ale také
ocenění pro největší talent v anketě
Fotbalista roku 2014.
Odpovědi lze posílat s uvedením jména a bydliště do 30. listopadu 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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