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Vařilo se kimbapu, gazpacho i paella
Cizokrajná jídla z plzeňských školních jídelen pomáhají ve výuce, připomněla i olympijské hry

Na prvním snímku děti z 10. základní školy ochutnávají olympijské menu, které připravili kuchaři na malém snímku dole. Na prostředním fotu pracovníci kuchyně 15. základní školy s hosty při Dni španělské kuchyně. A na
posledním pohled na draka, který se v rámci Vietnamských dnů pohyboval po 21. základní škole. Školáci při této příležitosti jedli speciální vietnamské menu.
Fota: archiv 10. školní jídelny, Martin Pecuch a archiv 21. zš
Zdravá jídla, ale i speciální menu dostávají k obědům děti z mateřských i základních škol v Plzni. Žáci 10. základní školy
tak mohli poznat kuchyni země zimních
olympijských her, které se konaly v jihokorejském Pchjongčchangu. 10. školní
jídelna v Plzni totiž připravila pro své
strávníky ochutnávku korejského národního pokrmu kimbapu. Je to populární
rychlé občerstvení vyrobené z dušené
bílé rýže (bap) a různých dalších složek,
zabalené v listech ze sušených mořských
řas (kim). Korejské jídlo ochutnávaly děti
hůlkami.
V relaxační zóně 10. školní jídelny,
kterou město loni nechalo kompletně
zrekonstruovat, umístili kuchaři velkoformátové omalovánky s piktogramy jednotlivých sportovních disciplín zimních

olympijských her, které si děti vybarvovaly, dopisovaly názvy disciplín a přikreslovaly k jednotlivým disciplínám medaile,
které získali čeští sportovci. Žáci z této
školy se mohou těšit ještě na další tři speciální menu. Před letními prázdninami
pro ně jídelna připraví ochutnávku z hlubin oceánu, v říjnu u příležitosti sto let od
vzniku samostatného Československa
ochutnají, co se jedlo před sto lety, a v adventním čase pro ně kuchaři připraví
zdravé vánoční mlsání. Školní jídelna získala v roce 2015 certifikát Jídelna snů od
mezinárodního společenství Slow Food.
„Ten nás mimo jiné zavazuje podporovat
kulturu stolování a vést malé strávníky ke
správným stravovacím a společenským
návykům,“ říká ředitelka 10. školní jídelny Olga Süssová.

Andaluské gazpacho, španělská polévka,
jež se připravuje ze zcela čerstvých a syrových surovin, bez koření, rajského protlaku a podobných ingrediencí, se podává za

studena. Jako hlavní chod valencijská paella, která je tradičním španělským pokrmem a skládá se z rýže, kuřecích kousků,
zeleniny a je dochucena šafránem. A na závěr dezert, pomeranč na medu s olivovým
olejem, jenž je typický pro jihošpanělskou
Andalusii. Takové menu se zase podávalo
v 15. základní škole v Plzni na Skvrňanech v rámci projektu Dny mezinárodních
kuchyní. Do akce je škola zapojená díky
spolupráci s Asociací školních jídelen České republiky a už připravila malým strávníkům jídla typická pro thajskou, ruskou,
řeckou, francouzskou a norskou kuchyni.
„Hostům a zhruba devíti stovkám strávníků ze školy připravil španělskou krmi
kuchařský tým pod vedením šéfkuchaře
školy Václava Hokra,“ uvádí ředitelka školy Soňa Pavelková. Za školáky přijela také

zástupkyně španělské ambasády v Praze
Ana Lucia Vich, která zhlédla divadelní
představení žáků třetí třídy Picassův sen
o tom, jak slavný španělský malíř našel
inspiraci pro svůj známý obraz Holubice.
Na závěr představení Ana Lucia Vich se
žákem třetí třídy vypustili symbolicky dvě
holubice míru.
Vietnamskou kuchyni zase ochutnaly
děti ve 21. základní škole v Plzni na Slovanské aleji, která uspořádala v době oslav
příchodu asijského nového roku Vietnamské dny. Školáci se tak seznámili s kulturou
svých spolužáků z Vietnamu, tradicemi,
zvyky, ale také ochutnali vietnamské jarní
závitky, polévky nebo sladkosti. Na chodbách mohli potkat například i vietnamského draka nebo si prohlédnout originální
vietnamské kroje.
(red)

ROZHOVOR

Devatenáctiletý student Martin Žatkovič věří, že o něm svět ještě uslyší
Student Gymnázia Luďka Pika Martin Žatkovič ještě ani neodmaturoval a už ve svých
19 letech pracuje na zajímavých zakázkách
z oblasti informačních technologií nejen pro
město.

Plzeňská radnice totiž prostřednictvím
různých projektů, které reagují na potřeby města, dává šanci středoškolákům
nebo vysokoškolákům zhodnotit své znalosti a získat nové zkušenosti. A také pozitivní reference, které mohou být prvním
krokem ke startu vlastního podnikání.
Právě mezi takové studenty patří i Martin
Žatkovič (na snímku), který na rozdíl od

mnoha vrstevníků stíhá hodně věcí najednou.
Jaký projekt jste pro město vytvářel?
Zabýval jsem se SEO analýzou oficiálních webových stránek města Plzně.
SEO je soubor metod, které zlepšují viditelnost v internetových vyhledávačích.
Cílem je, aby se webové stránky zobrazily na předních pozicích vyhledávačů ve
chvíli, kdy někdo hledá obsah, jejž právě
daný web nabízí.
Co vám práce a spolupráce s městskými
organizacemi přinesla?
Rozhodně mi spolupráce na tomto projektu otevřela oči. Od doby, kdy
jsem konzultoval své nápady s odborníky z města Plzně, mnohem víc vní-

mám realitu městského prostředí, vrátil jsem se nohama na zem a to je určitě
správně. Zjistil jsem, že některé, i když

zajímavé nápady bohužel realizovat
nelze.
Každopádně jsem si dokázal, že jsem
schopný zpracovat komplexní projekt, jako
je pokročilá analýza webu, a mohu provádět rychlé uživatelské testování. Také jsem
se snažil vnést do projektu nápady, které
by mohly odlišit naše město od jiných měst
v republice.
Vaši práci odborníci hodnotí velice dobře.
Dostal jste další nabídku?
Mám velkou radost, že některá moje řešení budou začleněna do celkového řešení
webu. Navíc jsem dostal nabídku i na další
spolupráci na optimalizaci dalších webových stránek města. A super je finanční
ohodnocení a také reference, které jsem od
města díky své práci na projektu získal.

Máte na letošek ještě nějaké jiné plány?
Plánuji hodně věcí. Mám za sebou pár let
v on-line světě. Aktuálně působím v plzeňské agentuře, kde se kromě optimalizace
webů pro vyhledávače zabývám zlepšováním konverzního poměru u našich klientů, a rád bych v této pozici setrval.
Také bych si přál dál pokračovat ve spolupráci s městem Plzní na webu občana
a turisty, je to pro mě velice zajímavá zkušenost. Mimo jiné se spolu s kolegou pokoušíme vybudovat komunitu plzeňských
marketérů s názvem Marketingová Plzeň.
Ale kdo ví, co mi život přinese. Jsem si však
jistý, že se chci dál rozvíjet, pracovat na
sobě a posouvat kupředu. Tak doufám, že
o mně ještě někdy uslyšíte.
(an)
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Školy nabízejí sporty, jazyky i výběr z jídel
Město Plzeň je zřizovatelem 26 základních
škol, v nichž se letos v dubnu konají zápisy
do prvních tříd. Konkrétní termíny jsou na
www.plzenskeskoly.cz/Aktuality. Radniční
listy ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu připravily ucelený přehled škol s jejich profilací,
se speciálním vybavením nebo zájmovými
činnostmi, včetně webových adres, na nichž
jsou veškeré informace. Některé školy zřizují
i přípravné třídy. Jsou pro děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky. Navštěvovat je mohou děti, u nichž je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy
vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

1. základní škola Plzeň
Západní 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. et Bc. Radek Dolenský
Tel.: 378 028 211
E-mail: 1zs@plzen.eu
www.zs1plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání“
Profilace: I. stupeň – program Začít spolu, Hejného matematika a na
II. stupni je rozšířená výuka jazyků
nebo tělesné výchovy, výuka s podporou iPadů. Na škole působí organizace
volnočasových aktivit nejen pro žáky
školy (KoŠ – Komunitní škola).
Počet žáků: 870, průměr na třídu 24,
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9., NJ
6.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, 1 pohybové studio, bazén 25x8 metrů,
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem na házenou, volejbal, nohejbal a univerzální sporty, atletický
ovál – 400 metrů, 4 dráhy, běžecká
rovinka, sektor pro skok do dálky
a výšky, hřiště pro uchycení sítě, fotbalové hřiště s umělou trávou
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: dietní stravování, nabídka ze 3 jídel, objednávkový systém,
zapojení do nadačního fondu „Obědy
pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina
do škol“ a „Mléko do škol“

2. základní škola Plzeň
Schwarzova 20, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Jaroslava Kuklová
Tel.: 378 027 116
E-mail: zs2@zs2.plzen-edu.cz
www.zs2.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu:
„Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání 2. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením bez konkrétní specializace. Na I. stupni
probíhá zdravotní tělesná výchova a cvičení
výslovnosti.
Počet žáků: 611, průměr na třídu 26, předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: atletický ovál – 4 dráhy včetně cílové rovinky, umělý povrch,
2 sektory skoku do dálky, umělý povrch,
sektor pro skok vysoký v kombinaci s menším univerzálním hřištěm (volejbal, nohejbal), umělý povrch, hřiště na minikopanou
s umělou trávou, 3 tenisové kurty s umělou
trávou, sektor pro vrh koulí, tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, zapojení do nadačního fondu
„Obědy pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

4. základní škola Plzeň
Kralovická 12, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1

Foto: archiv 20. základní školy

Zápisy na 20. základní škole v loňském roce.

Ředitelka: Mgr. Jitka Mejcharová
Tel.: 378 028 352
E-mail: skola@zs4.plzen-edu.cz
www.zs4.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: „Školní vzdělávací program
4. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se zaměřením na
sport (všeobecný, florbal, hokejbal,
moderní tanec, aerobic) 1.–9., matematicko-přírodovědné 6.–9. ročník,
jazyky 1.–9. ročník
Počet žáků: 664, průměr na třídu 25,
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, hřiště
s umělou trávou na pozemní hokej
nebo na fotbal, atletický ovál, sektor
skoku do dálky a hřiště na streetball,
tenis, volejbal a střeliště na hokejbal
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin, škola provozuje i školní klub od
6 do 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekt „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

7. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Brněnská 36, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Blanka Hránková
Tel.: 378 027 200
E-mail: skola@zs7.plzen-edu.cz
www.zs7.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro všechny“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením
bez konkrétní specializace, ve škole fungují
kroužky zaměřené na sportovní gymnastiku, moderní tanec, keramiku, zpěv a další
aktivity. Ve škole je přípravná třída.
Počet žáků: 546, průměr na třídu 23, předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, posilovna,
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem na
házenou, volejbal, nohejbal, tenis a basketbal, atletická dráha, sektor pro skok do dálky
Provozní doba družiny: 6 až16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový
systém, projekt „Ovoce a zelenina do škol“,
„Mléko do škol“, stravování pro cizí strávníky

10. základní škola Plzeň
nám. Míru 6, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Krausová
Tel.: 378 027 251
E-mail: skola@zs10.plzen-edu.cz
www.zs10.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu: „ŠVP ZV Sluníčko“

Profilace: Škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků a informatiky. Učí i finanční gramotnost a zdravý
životní styl, zapojení do projektů Sazka
Olympijský víceboj a přírodovědného
projektu GLOBE
Počet žáků: 425, průměr na třídu 24,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1. – 9., NJ 6. – 9., FJ
6.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště
s umělým povrchem – tartan na házenou, košíkovou, kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, streetball, atletický ovál,
sektor skoku do výšky, dálky a vrh koulí
Provozní doba družiny: 6 až 16.45 hod.
Stravování: zajišťuje 10. školní jídelna, (nabídka ze 3 jídel), projekty
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do
škol“, „Zdravá svačina“

11. základní škola Plzeň
Baarova 31, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitelka: Mgr. Vladimíra Holá
Tel.: 378 028 602
E-mail: skola@zs11.plzen-edu.cz
www.zs11.plzen.eu.
Název školního vzdělávacího programu:
„Barevné vzdělávání“
Profilace: Ve škole jsou vedle běžných
tříd i třídy od 1. do 9. ročníku pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Od 6. ročníku mohou být
žáci zařazeni do sportovních tříd se všeobecným sportovním zaměřením. Výuka
cizích jazyků probíhá i formou zájmové
činnosti.
Počet žáků: 570, průměr na třídu 21, předpokládaný počet 1. tříd: 2 běžné a 1 speciální
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká dráha,
sektor skoku do dálky, víceúčelové hřiště
s umělým povrchem na nohejbal, volejbal,
streetbal, hřiště s umělou trávou na pozemní hokej, nohejbal a další sporty.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: školní a závodní stravování
zajištuje 11. školní jídelna, bufet zajišťuje
firma „Možnosti tu jsou“

13. základní škola Plzeň
Habrmannova 45, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Odloučené pracoviště: Táborská 28,
Plzeň
Ředitelka: Mgr. Zdeňka Vrátníková
Tel.: 378 028 700
E-mail: skola@zs13.plzen-edu.cz
www.13zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání Škola – cesta
k poznání“

Profilace: Škola se všeobecným zaměřením bez konkrétní specializace,
v 1. a 2. ročnících je pro zájemce plavecká a florbalová průprava, od 6. ročníku spolupráce s fotbalovým klubem
SK Petřín Plzeň. V zš je přípravná třída.
Počet žáků: 475, průměr na třídu 23,
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9.,
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště
s umělým povrchem na malou kopanou, tenis, volejbal, vybíjenou,
košíkovou, běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký (umělý povrch),
učebna s iPady
Provozní doba družiny: 6 až 17 (pátek do 16.30) hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Lišková
Tel.: 378 027 300
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz
www.14zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená“
Profilace: Škola se zaměřením formou volitelných předmětů na cizí jazyky (AJ od 1. r.,
NJ, RJ od 6. r.), matematicko-přírodovědné
(od 6. r.). Škola podporuje rozvoj tvořivosti žáků zvýšenou hodinovou dotací už od
1. ročníku.
Počet žáků: 567, průměr na třídu 24, předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník,
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, hřiště s umělým povrchem na odbíjenou, házenou, pozemní hokej, tenis, minifotbal, běžecký ovál
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, svačiny pro žáky, projekty
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“
a „Zdravá školní jídelna“

15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33 - 35, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: Průkopníků
290, Plzeň-Křimice
Ředitelka: Mgr. Soňa Pavelková
Tel.: 378 027 351
E-mail: skola@zs15.plzen-edu.cz
www.zs15plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Škola plná života“
Profilace: 4 vzdělávací moduly: výtvarný – posílena VV předmětem
Užitá výtvarná technika a 1x ročně

týdenní výtvarný kurz, hudební –
posílena HV předmětem Hlasová
výchova a možnost účasti v dětských
pěveckých sborech, přírodovědný –
posíleny předměty matematika, fyzika, chemie, informační technologie,
základní – posíleny předměty český
jazyk, matematika, domácnost, informatika.
Počet žáků: 1060, průměr na třídu 23,
předpokládaný počet 1. tříd: 5 ve Skvrňanech a 1 v Křimicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, sportovní areál – házená, fotbal, pozemní hokej, běžecká dráha, prostor pro
skok daleký, 2 písková hřiště – volejbal, košíková, ostatní míčové hry,
tenis, víceúčelové hřiště s umělým
povrchem
Provozní doba družiny: 6 až 17 hod.
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“,
„Zdravá školní jídelna“ a „Skutečně
zdravá škola“

16. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Americká třída 30, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň-Radčice,
součástí je i MŠ
Ředitelka: Mgr. Eva Peisarová
Tel.: 378 028 420
E-mail: skola@zs16.plzen-edu.cz
www.duhovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Duhová škola“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením, formou volitelných předmětů se navíc
vyučují keramika a výtvarné techniky, přírodovědný klub, sportovní a pohybové hry
a zdravý životní styl. Škola má zřízeny přípravné třídy.
Počet žáků: 402, průměr na třídu 21, předpokládaný počet 1. tříd: 2 na Americké
a 1 v Radčicích
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: víceúčelové hřiště s umělým povrchem na házenou, volejbal, nohejbal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: Americká 6 až
16.30 hod., Radčice 6.30 až 16.45 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní
stravování, objednávkový systém, zapojení do nadačního fondu „Obědy pro
děti“, projekt „Ovoce a zelenina do škol“,
„Mléko do škol“

17. základní škola
a mateřská škola Plzeň
Malická 1, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Bohdan Franc
Tel.: 378 028 511
E-mail: skola@zs17.plzen-edu.cz
www.zs17.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Tvořivá škola pro každého“
Profilace: Na I. stupni škola uplatňuje
prvky inovativního programu „Začít
spolu“, na II. stupni posiluje cizí jazyky
a informatiku, zvýšený důraz je kladen
na finanční gramotnost žáků. Ve škole
bývá zřízena přípravná třída.
Počet žáků: 340, průměr na třídu 21,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 2.–9., NJ 7.–9.,
RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hod.
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekt „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“
Pokračování na straně 3
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20. základní škola Plzeň
Brojova 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Bc. Pavel Kocián
Tel.: 378 028 531
E-mail: skola@zs20.plzen-edu.cz
www.20zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola JIStoty – Jazyk, Informatika, Sport“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením
(kopaná, volejbal, bojová umění, rugby),
žáci mají zároveň možnost navštěvovat specializovanou výtvarnou výchovu. AJ se učí
od 1. ročníku formou volitelného předmětu.
Počet žáků: 507, průměr na třídu 25,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umělou
trávou 3. generace, schválené ČMFS na mistrovská utkání, 3 víceúčelová hřiště s umělou
trávou pro kopanou, házenou, malou kopanou, tenis, volejbal, basketbal, nohejbal, florbal, lakros, hokejbal, běžecká dráha tartanová
se sektorem pro skok do dálky, hřiště pro tělesně postižené – umělý kazetový povrch,
beachvolejbalové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový
systém, projekt „Ovoce a zelenina do škol“
a „Mléko do škol“

21. základní škola Plzeň
Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: Mgr. Martin Prokop
Tel.: 378 028 441
E-mail: sekretariat@zs21.plzen-edu.cz
www.21zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu: „Brána jazyků otevřená“
Profilace: Škola je zaměřena na
rozšířenou výuku jazyků (hlavně na
AJ, NJ, FJ), formou nepovinného
předmětu se vyučuje i RJ. Škola je
zapojena do mezinárodního projektu Cambridge English School.
Počet žáků: 772, průměr na třídu 25,
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 6.–9.,
NJ 6.–9. , RJ 7. ročník
Vybavení školy: tělocvičny, 2 víceúčelová hřiště s umělou trávou, basketbalové hřiště s asfaltovým povrchem (basketbal, inline brusle),
atletický ovál s umělým povrchem
200 metrů a doskočištěm pro skok daleký, dětské hřiště, relaxační zahrada
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2–3 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“,
školní bufet

22. základní škola Plzeň
Na Dlouhých 49, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
Tel.: 378 028 731
E-mail:skola@zs22.plzen-edu.cz
www.22zsplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Radost z vědění, radost ze života“
Profilace: Škola se zaměřuje na výuku
cizích jazyků a od 6. ročníku má navíc
rozšířenou výuku informatiky a tělesné
výchovy se zaměřením především na atletiku. Ve škole je přípravná třída.
Počet žáků: 728, průměr na třídu 25, předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 6.–9. ročník,
RJ 7.–9.
Vybavení školy: tělocvična, 2 spojená hřiště
o rozměrech 16x28 merů a 13x24 metrů, umělý povrch na míčové hry, konkrétně na košíkovou, volejbal, nohejbal, tenis. Disponuje také
atletickým oválem, běžeckou dráhou, víceúčelovým hřištěm s umělou trávou s křemičitým
vsypem na softbal, malou kopanou, cvičnou
tenisovou stěnou, sektorem skoku do dálky,
sektorem vrhu koulí, pohybovou učebnou se
zrcadlovou stěnou a dětským hřištěm.
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, dietní stravo-

vání, objednávkový systém, projekty „Ovoce
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ a svačiny
pro žáky.

25. základní škola Plzeň
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Eliška Syřínková
Tel.: 378 028 471
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz
www.zs25plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola Fair Play – školní vzdělávací
program pro základní vzdělávání“
Profilace: Sportovní (v 6. – 9. ročníku je
vždy 1 třída s rozšířenou výukou tělesné
výchovy se zaměřením na badminton,
basketbal a golf). Umělecké (v 6. – 9. ročníku je vždy 1 třída s rozšířenou výukou
HV a VV). V 1.–5. ročníku jsou třídy se
zaměřením na TV, HV nebo VV
Počet žáků: 925, průměr na třídu 25,
předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9., RJ
7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, víceúčelové hřiště s umělým povrchem
pro tenis, basketbal, florbal, volejbal, horolezecká stěna
Provozní doba družiny: 6 až 17 hod.
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce a zelenina
do škol“ a „Mléko do škol“

26. základní škola Plzeň
Skupova 22, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Odloučené pracoviště: ZŠ Plzeň-Litice,
Přeučilova 12
Ředitelka: Mgr. Eva Švolbová
Tel.: 378 028 631
E-mail:skola@zs26.plzen-edu.cz
www.zs26plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Tvořivě pro život“
Profilace: Škola bez konkrétní specializace se všeobecným zaměřením. Zajišťuje bezplatnou přípravu výuky českého
jazyka pro žáky cizince ze zemí EU.
Počet žáků: 610, průměr na třídu 25, předpokládaný počet 1. tříd: 2 ve Skupově a 1 v Liticích
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., FJ 7.–9.,
NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny (v ZŠ Skupova
a v ZŠ v Liticích), víceúčelové hřiště s umělou
trávou s křemičitým vsypem na malou kopanou, volejbal, nohejbal, tenis, umělým povrchem na házenou, volejbal, nohejbal a univerzální sporty
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin, čipový
docházkový systém
Stravování: školní, závodní stravování a prodej svačin zajištuje 11. školní jídelna, projekt
„Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

28. základní škola Plzeň
Rodinná 39, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Bc. Pavla Jedličková
Tel.: 378 028 880
E-mail: skola@zs28.plzen-edu.cz
www.zs28plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Tvořivá škola pro všechny“
Profilace: Estetika a umění (předměty keramika, komunikativní výchova
a dramatická výchova na II. stupni).
Výuka ICT (informační a komunikační technologie), v 6. ročníku robotika,
v 8. ročníku počítačová grafika. Sport
– rozšířená výuka TV o pohybové
hry a sportovní hry, realizace projektu „Děti na startu“. Cizí jazyky –
v 8. a 9. ročníku volitelný předmět
anglická konverzace.
Počet žáků: 616 průměr na třídu 25,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce a zelenina
do škol“ a „Mléko do škol“

31. základní škola Plzeň
E. Krásnohorské 10, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Václav Fišer
Tel.: 378 028 762
E-mail: skola@zs31.plzen-edu.cz
www.zs31.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro 21. století“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením
(na I. stupni třídy se všeobecným sportovním zaměřením, na II. stupni sportovní
třídy zaměřeny na házenou, judo, gymnastiku, lední hokej a lehkou atletiku). Škola
úspěšně integruje tělesně postižené žáky.
Počet žáků: 827, průměr na třídu 24, předpokládaný počet 1. tříd: 4
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9., RJ 7.–9.
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, gymnastický
sál, sportovní hala pro házenou, futsal, florbal,
košíkovou, odbíjenou, tenis, posilovna, kurt
s hledištěm pro celkem 300 diváků, 3 hřiště
s umělým povrchem, 2 pro házenou, 1 pro
basketbal, atletický ovál s umělým povrchem,
sektor pro skok do dálky a výšky s umělým povrchem, dětské hřiště s in-line dráhou, herními
prvky a výukovým altánem
Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekt „Ovoce a zelenina do
škol“ a „Mléko do škol“

33. základní škola Plzeň
T. Brzkové 31, 318 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Ředitel: Mgr. Radek Růžička
Tel.: 378 027 411
E-mail: zs33@zs33.plzen-edu.cz
www.zs33plzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 33. ZŠ Plzeň“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením, vedle běžných tříd se všeobecným
zaměřením jsou i sportovní třídy převážně se zaměřením na fotbal (Regionální
fotbalová akademie Plzeň), florbal, plavání a aerobní pohybové formy. Mohou
být zastoupeny i další sporty.
Počet žáků: 619, průměr na třídu 24,
předpokládaný počet 1. tříd: 3
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., NJ 8.–9.,
RJ 8.–9. ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, fotbalové
hřiště (součást fotbalového stadionu)
s umělou trávou a EPDM granulátem,
fotbalové minihřiště s UMT a mantinely, atletická dráha s umělým povrchem,
víceúčelové hřiště na tenis a volejbal
s umělým povrchem, hřiště na streetball,
plavecký bazén, dopravní hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 17 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednávkový systém, svačiny pro žáky,
projekt „Ovoce a zelenina do škol“
a „Mléko do škol“

34. základní škola Plzeň
Gerská 32, 323 23 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitel: Mgr. Václav Křivohlavý
Tel.: 378 028 801
E-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz
www.zs34.plzen-edu.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro Vaše děti“
Profilace: Škola se všeobecným zaměřením,
v některých ročnících je rozšířená TV, možnost
výběru z mnoha zájmových činností prostřednictvím školní družiny „Sluníčka“ pro žáky
I. stupně a školního klubu „Klub mladých“ pro
žáky II. stupně (zejména basketbal a pozemní
hokej, hra na flétnu, pěvecký sbor „Jiřičky“).
Počet žáků: 431, průměr na třídu 22, předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 8.–9., RJ 8.–9.
ročník
Vybavení školy: 2 tělocvičny, 4 víceúčelová
hřiště s umělým povrchem EPDM určená pro
tenis, volejbal, házenou, basketbal a malou kopanou, streetbal, atletický ovál, 3 dráhy, sprinterská rovinka, 4 dráhy, hřiště na kopanou
s umělým trávníkem, sektor skoku dalekého,
skoku vysokého a vrhu koulí

Provozní doba družiny: 6 až 16. 30 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce a zelenina
do škol“ a „Mléko do škol“

Benešova základní škola
a mateřská škola Plzeň
Doudlevecká 35, 301 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 3
Stat. zástupce: PaedDr. Marie Šollová
Tel.: 378 028 562
E-mail:skola@benesovazs.plzen-edu.cz
www.benesovaskola.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola nejen hokejová“
Profilace: Škola se sportovním zaměřením na lední hokej (v těchto třídách mají
žáci navýšeny hodiny tělesné výchovy),
škola spolupracuje s HC Plzeň 1929
a s FBŠ Plzeň. Škola nabízí vzdělávání
i žákům bez sportovního zaměření. Anglický jazyk a sportovní aktivity se vyučují
na škole od 1. ročníku.
Počet žáků: 359, průměr na třídu 20,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., FJ 7.–9., NJ
7.–9., RJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, posilovna,
2 víceúčelová hřiště s umělým povrchem
na házenou, volejbal, malou kopanou,
florbal, tenis a basketbal
Provozní doba družiny: 6 až17 hodin
Stravování: nabídka ze 2 jídel, objednávkový systém, projekty „Ovoce a zelenina
do škol“ a „Mléko do škol“, bufet zajišťuje
Café Restaurant Kačaba

Bolevecká základní
škola Plzeň
nám. Odboje 18, 323 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 1
Ředitelka: Mgr. Helena Brunclíková
Tel.: 378 028 915
E-mail: brunclikovahe@bzs.plzen-edu.cz
www.boleveckazs.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Školní vzdělávací program Bolevecké základní školy Plzeň pro základní vzdělávání“
Profilace: Škola má sportovní zaměření (házená, volejbal), v rámci doplňkové činnosti nabízí
jazykové kurzy (AJ, NJ, FJ, RJ) a keramiku pro
žáky i dospělé zájemce. Každoročně je na škole
otevřen kurz pro získání základního vzdělání
dálkovou formou. Ve škole jsou zřízeny 2 přípravné třídy.
Počet žáků: 371, průměr na třídu 22, předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 3.–9., NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: 3 tělocvičny, baletní sál,
nafukovací hala pro házenou, malou kopanou, 4 víceúčelová hřiště s umělým povrchem na tenis, futsal, házenou, malou
kopanou, volejbal, nohejbal, streetbal,
běžecká dráha se sektorem pro skok do
dálky, tenisová stěna, asfaltové hřiště
Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: nabídka ze 3 jídel, objednávkový
systém, svačiny pro žáky, zapojení do nadačního fondu „Obědy pro děti“, projekty „Ovoce
a zelenina do škol“, „Mléko do škol“ a „Solme
s rozumem“

Masarykova základní
škola Plzeň
Jiráskovo náměstí 10, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitel: PaedDr. Antonín Herrmann
Tel.: 378 028 683
E-mail: herrmannan@mzs.plzen-edu.cz
www.masarykovazs.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro Evropu“
Profilace: Škola přispívá k rozvoji informační gramotnosti a technického
vzdělávání formou rozšíření výuky
informatiky od 4. r. a zavedením předmětu základy robotiky 1.–5. r. a 6.–9. r.
Počet žáků: 386, průměr na třídu 23,
předpokládaný počet 1. tříd: 2
Jazyky: hlavní AJ 1.–9., FJ 7.–9.,
NJ 7.–9. ročník
Vybavení školy: tělocvična, PC učebny,
učebna robotiky

Provozní doba družiny: 6 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava,
projekty „Ovoce a zelenina do škol“
a „Mléko do škol“

Tyršova základní škola
a mateřská škola Plzeň
U Školy 7, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Věra Šimečková
Tel.: 378 027 000
E-mail: simeckovav@tzs.plzen-edu.cz
www.tyrsovazsams.plzen.eu
Název školního vzdělávacího programu:
„Začít spolu od začátku“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky
I. stupně (1. až 5. ročník) se vzdělávacím
programem „Začít spolu“, který využívá
moderní pedagogické směry (Hejného
matematika, čtení genetickou metodou,
centra aktivit a týmové práce). Do 3. ročníku slovní hodnocení, důraz kladen na
sebehodnocení žáků a spolupráci s rodiči.
Počet žáků: 144, průměr na třídu 24,
předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična
Provozní doba družiny: 6. 30 až 16.30 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava, svačiny pro žáky, projekt „Ovoce a zelenina do
škol“ a „Mléko do škol“

Základní škola a mateřská
škola Plzeň-Božkov
Vřesinská 17, 326 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 2
Ředitelka: Mgr. Bc. Hana Stýblová
Tel.: 378 027 021
E-mail: styblovaha@zsbozkov.plzen-edu.cz
www.zsplzenbozkov.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro všechny“
Profilace: Jedná se o školu pouze
pro žáky I. stupně (1. až 5. ročník) se
zaměřením na všeobecný rozvoj, pro
nadané žáky je v rámci daných vzdělávacích oblastí připravena čtenářská
a matematická dílna. Výuka anglického jazyka od 1.ročníku navazuje
na výuku v mateřské škole.
Počet žáků: 101, průměr na třídu 20,
předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, běžecká
dráha (2 dráhy), umělý povrch, sektor skoku do dálky, umělý povrch,
menší univerzální hřiště (volejbal,
nohejbal, házená), tráva, písek,
školní dvůr pro učení a volné hry
Provozní doba družiny: 6.30 až 16 hodin
Stravování: zdravá a pestrá strava bez
výběru z jídel pro ZŠ a MŠ, svačiny pro
žáky, projekty „Ovoce a zelenina do škol“
a „Mléko do škol“

Základní škola Plzeň-Újezd
Národní 1, 312 00 Plzeň
Školský obvod Plzeň 4
Ředitelka: Mgr. Helena Fenclová
Tel.: 378 027 040
E-mail:fenclovahe@zsujezd.plzen-edu.cz
www.zsujezdplzen.cz
Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pro Tebe“
Profilace: Jedná se o školu pouze pro žáky
I. stupně (1. až 5. ročník) se všeobecným zaměřením. Škola využívá různých metod práce,
prvků Tvořivé školy a Hejného metody.
Počet žáků: 123, průměr na třídu 21, předpokládaný počet 1. tříd: 1
Jazyky: hlavní AJ 1.–5. ročník
Vybavení školy: tělocvična, hřiště s umělou trávou s křemičitým vsypem na míčové hry (odbíjená, nohejbal, volejbal)
Provozní doba družiny: 6.30 až 16.30 hodin
Stravování: školní a závodní stravování
zajišťuje 22. základní škola Plzeň, projekt
„Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do
škol“
(red)

S T R ANA 4 / B Ř E Z E N 2018

Akademie pomáhá mladým tenistům

Jsou v ní naděje tenisu z celého plzeňského regionu a otevřená je i dalším zájemcům

Osmiletý Kubík Beneš patří podle šéftrenéra Jana Havla mezi nadějné mladé tenisty, kterým plzeňská tenisová akademie
pomáhá.
Foto: archiv rodiny

Andrea Sestini Hlaváčková se mladým tenistům často a ráda věnuje.

Na dvou kurtech trénují hráči s trenéry
a na třetím tři dívky jako sparing partneři. Mezitím je jim k dipozici kondiční
trenér a další služby. Tak to vypadá při
tří až čtyřhodinových trénincích v Regionální tenisové akademii pro Plzeňský kraj, kterou podporuje město Plzeň
a záštitu nad ní převzala olympijská medailistka a reprezentantka České republiky Andrea Sestini Hlaváčková.
Na akademii se podílí Český tenisový
svaz, Plzeňský kraj a Tenisový klub Slavia
Plzeň, který vychoval množství kvalitních
hráčů a reprezentantů České republiky
a právě díky akademii se mu podařilo

stáhnout téměř všechny nadějné mladé
hráce do svých řad. „Máme tady špičky
tenisu z celého regionu. Velice nadějní
jsou například hráči ročníku 2008. A nad
nimi ční naše Klára Nováková, která je
v republikovém výběru do 16 let,“ říká
šéftrenér akademie Jan Havel. Dodává,
že tenis patří mezi nejdražší sporty a je
pro rodiče malých nadějí velice finančně
náročný, proto má pomoc prostřednictvím akademie veliký význam. „Není to
kolektivní sport, takže na jednoho hráče
je jeden trenér, zaberou na několik hodin
kurt sami a to všechno tenis proti ostatním sportům výrazně prodražuje. Navíc

Foto: TK Slavia

jenom jeden turnaj o víkendu vyjde rodinu na šest tisíc korun. Akademie tak
může těm nejtalentovanějším podstatně
finančně ulevit,“ zdůrazňuje šéftrenér.
Rodiče osmiletého Kubíka Beneše velmi
těší, že jejich syn byl vybrán do tenisové
akademie. „Přineslo mu to lepší možnosti treninků a také úspory v rodinném
rozpočtu. Snažíme se být přítomni na
každém treninku, a proto vidíme, s jakou
péčí a trpělivostí přistupují trenéři k rozvoji mladých tenistů,“ pochvaluje si Kubíkův otec Marek Beneš.
Tenisová akademie je určena pro děti
ve věku od pěti let. Celá příprava je za-

měřena především na celkový rozvoj
pohybových dovedností a schopností.
Zahrnuje také postupné zdokonalování
tenisové techniky, taktiky a psychické
přípravy, což vede až k závodnímu, tedy
vrcholovému tenisu. V současnosti je
v akademii zhruba 170 dětí, které jsou
rozděleny do dvou skupin, od pěti do
sedmi let se věnuje předzávodním tenistům, od osmi do 18 let závodním tenistům. Pod vedením zkušených trenérů
se připravují v areálu tenisového klubu, kde mají k dispozici 17 venkovních
i šest krytých dvorců.
Regionální plzeňská tenisová akademie je otevřena pro zájemce nejen z Plzně, ale i z celého plzeňského regionu.
Předzávodní trénink zahajuje vždy první
pondělí v říjnu každého roku. Děti se
připravují celou zimu a v březnu dalšího
roku projdou užším výběrem pro pokračování v tréninku v letní sezóně. Pro závodní tenisty je vstup do tenisové akademie podmíněn umístěním na turnajích,
výběrem z předzávodního tenisu nebo
tenisových talentů z jiných regionů. (an)

Den otevřených dveří
s Andreou Hlaváčkovou
Akademie se představí na Dni otevřených dveří 20. dubna od 16 hodin na
dvorcích TJ Slavia VŠ Plzeň, U Borského parku 19.
Na akci přijede i světoznámá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. Každé
z dětí, které se Dne otevřených dveří
zúčastní, dostane malou pozornost
a autogram od Andrey Sestini Hlaváčkové.

Plzeňský
badminton má
mistra republiky

Badmintonista Jan Louda (na snímku) z Doubravky, je mistrem České
republiky ve dvouhře v kategorii
dospělých. Hráč USK Plzeň dokázal šampionát ovládnout v necelých
devatenácti letech. „Je to obrovský
úspěch, ještě nikdy nikdo z našeho
kraje Mistrovství České republiky
dospělých ve dvouhře nevyhrál,“
raduje se předseda Západočeského badmintonového svazu Tomáš
Knopp. Cílem hráče je účast na olympiádě a tomu podřizuje sportovní
i soukromý život. Jan Louda je řadu
let účastníkem vyhlášení nejlepších
sportovců Plzně, je dvojnásobným
držitelem titulu Sportovec Plzně v letech 2012 a 2014 v kategorii staršího
žactva.
(an)

Atleti slavili
historický úspěch
Terezy Petržilkové

Indiáni získali Prezidentský pohár a jsou v play-off
Základní část Tipsport extraligy 2017/18
je u konce a Západočeši posbírali 107 bodů, což je jejich klubové maximum. Nyní
čekají na svého soupeře, který vzejde
z trojice Zlín, Olomouc či Sparta. Indiáni
tak nebudou chybět pošesté v první šestce, dvakrát základní část vyhráli, jednou
byli druzí a dvakrát třetí. Mezi čtyři nejlepší celky se modrobílí z deseti pokusů
dostali pětkrát.
Dařilo se i na půdě individuálních úspěchů, nejlepším střelcem se stal s třiceti góly
Tomáš Mertl. Kanadské bodování soutěže
zase ovládl Milan Gulaš, který posbíral jednašedesát bodů (23+38) a stal se nejlep-

Zleva Miroslav Svoboda a Tomáš Mertl.

Foto: archiv

ším asistentem základní části. Druhý byl
Tomáš Mertl, nejlepší extraligový kanonýr
(30+26). Ve statistice +/- byl taktéž druhý v celé soutěži Michal Moravčík s +25.
Čtvrtý zase v úspěšnosti zákroků brankářů s hodnotou 92,57% extraligový nováček Miroslav Svoboda. Modrobílí měli po
Mountfieldu nejlepší přesilové hry, využili
prakticky každou pátou. Hra v oslabení
byla šestá, k tomu přidali Západočeši šest
branek. Sedmá je pak celková suma posbíraných trestných minut, třetí největší
je pak u rozdaných hitů a čtvrtá u zablokovaných střel. Průměrná domácí návštěva
6550 fanoušků je v extralize pátá.
(red)

Mateřské školy bojovaly o kvalifikaci na sportovní hry

Na halovém mistrovství světa v atletice, které se konalo v anglickém
Birminghamu se zrodil jeden z nejlepších halových klubových výsledků historie. Tereza Petržilková (na
snímku) se kvalifikovala díky svému času z domácího šampionátu na
400 metrů do české štafety na
4x400 metrů společně s Marcelou
Pírkovou, Martinou Hofmanovou
a Ladou Vondrovou. „V tomto složení doběhly na skvělém sedmém místě
na mistroství světa. O jedno jediné
místo jim unikl dokonce postup do
šestičlenného finále, ale i tak není
důvod truchlit z první nepostupové
pozice do finále, protože být sedmá
na světě, je vynikající úspěch,“ řekl
Michal Černý z AK Škoda Plzeň,
v jehož barvách Tereza Petržilková
bojuje.
(red)

In-line dráha
by měla být delší
Děti se kvalifikovaly do Sportovních her mateřských škol, které jim umožňují poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P jsou
největší akcí pro děti předškolního věku v Plzni. Do finálového kola, které se uskuteční 15. května na Atletickém stadionu města Plzně, postoupily vždy čtyři nejlepší školky z každého
městského obvodu 1 až 4. Z prvního městského obvodu postupují družstva ze 7., 90., 87. a 91. mateřské školy. Z druhého obvodu se probojovala družstva 5., 51., 80. a 37. mateřské
školy. Centrální obvod budou reprezentovat družstva z 63., 27., 22., 24. a 70. mateřské školy a čtvrtý obvod budou zastupovat družstva z 54., 57., 64. a 33. mateřské školy. Přímo do
finále postoupily mateřské školy z městských obvodů Plzeň 5 až Plzeň 10.
Foto: Nadace sportující mládeže

Plzeň se pokusí získat dotaci na revitalizaci a prodloužení in-line dráhy ve Škoda sport parku v Doudlevcích. Podá žádost o dotaci ve výši
1,5 milionu korun. Celkové náklady
na stavbu se odhadují na 2,4 milionu korun.
(red)
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Začala výstavba přesmyku trati

Šikovné ruce
zvou opět na trhy

Stavba za více než miliardu korun bude dokončena příští rok na podzim

Foto: Martin Pecuch

Železniční trať na Domažlice, na které se buduje takzvaný přesmyk.
Na domažlické železniční trati v plzeňské
části Skvrňany začaly stavební práce na
takzvaném přesmyku. Na třech kilome-

Na veřejnou dopravu
dá město stamiliony
Plzeň si letos objedná u dopravních
podniků veřejnou dopravu za 869,316
milionu korun. Za ně Plzeňské městské dopravní podniky zajistí dopravní výkon v celkovém objemu 15,389
milionu kilometrů. Proti roku 2017 je
počet kilometrů mírně navýšen, což je
dáno větším počtem plánovaných výluk, který je způsoben zejména velkými
státními investičními akcemi, které se
na území města realizují.

trech úseku vznikne druhá kolej, nebezpečný úrovňový přejezd nahradí přeložka
silnice I/26 po mostě přes železnici v Do-

Katalog služeb je v elektronické podobě
Ocenění Zlatý erb dostal katalog sociálních
služeb, který má zcela nově veřejnost v elektronické podobě k dispozici na webových
stránkách magistrátního odboru sociálních služeb www.plzen.eu/socialnisluzby.
V tištěné podobě ho lidé využívají už od
října loňského roku. „Plníme tím slib
daný občanům města, kteří k vyhledávání
informací upřednostňují internet, a zároveň nabízíme webové stránky v novém
kabátě a se zdokonalenými funkcemi,“
říká Alena Hynková, vedoucí zmíněného odboru. Hlavním přínosem inovace,
realizované ve spolupráci se Správou
informačních technologií města Plzně,
je snadnější vyhledání sociální služby či
související aktivity.

Tramvaj, která směřuje z Lochotína
na Bory.
Foto: Martin Pecuch
Pro tramvajové linky město objednává 5,341 milionu kilometrů,
pro trolejbusové linky 4,480 milionu kilometrů a pro autobusové linky 5,568 milionu kilometrů. V roce
2017 byl objednaný počet kilometrů
15,329 milionu za 836,094 milionu
korun.
(red)

mažlické ulici. V oblasti zastávky Skvrňany bude trať přeložena do nové trasy.
Železnice bude připravená na plánova-

nou elektrifikaci trati Plzeň – Domažlice.
Vlaky tam budou jezdit rychlostí až 160
kilometrů za hodinu.
Správa železniční dopravní cesty společně s městem Plzeň, protože se stavba
dotkne i městského majetku, v loňském
roce vypsala zakázku na dodavatele
stavby, která si vyžádá celkem 1,09 miliardy korun a měla by být kompletně
hotova na podzim roku 2019.
Pokračuje tak rozsáhlá modernizace plzeňského železničního uzlu. Práce na železnici a silnici se budou dělat souběžně.
Nové bude trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení, rekonstrukce čeká
šest mostů i přilehlou vlečku. Opravu také
podstoupí sousední trať na Cheb v délce
1,5 kilometru. Přeložka silnice včetně
nového nadjezdu a cyklostezky by měla
být hotová už letos na podzim. Provoz na
Domažlické zůstane zachován, protože
stavební práce budou probíhat převážně
mimo současnou komunikaci, počítá se
maximálně pouze s krátkodobými uzavírkami.
(red)

Vedle možnosti vyhledávání podle cílových skupin, jako jsou například senioři
nebo osoby se zdravotním postižením,
jsou nyní k dispozici další vyhledávací
kritéria. Lidé mohou hledat podle formy
poskytované služby, tedy ambulantní,
terénní či pobytové, a podle konkrétního
druhu služby, například zadají do vyhledávače heslo domovy pro seniory. Výhodou elektronického katalogu je možnost

Webové stránky odboru v mobilním telefonu.
Foto: odbor sociálních služeb
kdykoli po žádosti příslušného poskytovatele aktualizovat údaje o poskytované
službě. „Za zmínku stojí i další provedené vylepšení, a to vytvoření takzvaného
responzivního web designu, který ocení
zejména uživatelé mobilů, notebooků,
netbooků, tabletů a jiných zařízení. Jedná se o způsob, který zaručí, že zobrazení

webové stránky bude optimalizováno pro
všechny druhy nejrůznějších zařízení,“
dodává Radek Kolářík, vedoucí oddělení
web aplikací správy informačních technologií.
Alena Hynková zdůrazňuje, že odbor se
snaží sledovat aktuální trendy v oblasti
zefektivnění informovanosti. „Oblast sociálních služeb je poměrně specifickým
prostředím. Více než design je nutno
v rámci úprav vždy zohlednit fakt, že
návštěvník stránek hledá v první řadě
pomoc či informace v obtížné životní situaci. Tomu musí být uzpůsobena grafika
i pojmosloví. Nosnou konstrukcí jsou zde
proto hlediska srozumitelnosti a přehlednosti, která vedou k rychlému nalezení
požadované informace,“ vysvětluje Alena
Hynková.
Webové stránky odbor administruje
od roku 2009, kdy zahájil svoji činnost.
Slouží jako prostředek těsné spolupráce města Plzně s neziskovým sektorem
a zároveň jsou vyhledávaným zdrojem
informací pro širokou plzeňskou veřejnost. Zejména proto, že zde návštěvníci
naleznou komplexní přehled veškerých
městem garantovaných sociálních služeb, včetně aktivit a projektů souvisejících.
(red)

Zboží vyrobené v chráněných dílnách
loni. Foto: odbor sociálních služeb
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně zve na už tradiční akci nazvanou Šikovné ruce, která se bude konat 29. března v rámci Velikonočních
trhů na náměstí Republiky. Klienti
chráněných dílen a organizace pracující se zdravotně postiženými nabídnou
tematicky laděné výrobky, velikonoční
dekorace, pro mlsné jazýčky budou
připraveny koláčky, tyčinky, mazance,
chléb, minipizzy, muffiny a jiné dobroty z chráněné pekárny U mlsného
anděla. Chybět nebude ani dopolední
kulturní program.
(red)

Zastávka ve Skvrňanech
se přejmenuje
Školy Vejprnická, takový název bude
mít od 1. července zastávka městské
hromadné dopravy ve Skvrňanech,
kterou Plzeňané do srpna 2017 znali
jako zastávku Internáty a která byla
od září 2017 přejmenována na název
Sportovní gymnázium.
(red)

Povodí Vltavy
se otevírá veřejnosti
Den otevřených dveří pořádá 24. března státní podnik Povodí Vltavy na Denisově nábřeží 14. Už tradiční akce
se koná při příležitosti Světového
dne vody, který slaví vodohospodáři
každoročně k připomenutí významu
vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla
zahájena v roce 1993, kdy byl Valným
shromážděním Organizace spojených
národů 22. březen vyhlášen Světovým
dnem vody. Zájemci mohou v rámci
Dne otevřených dveří nahlédnout od
9 do 14 hodin do moderních vodohospodářských laboratoří, poslechnout
si přednášky či se seznámit s činností
vodohospodářského dispečinku. Pro
nejmenší návštěvníky bude připraven
dětský koutek se soutěžemi. Více na
www.pvl.cz nebo @povodivltavy. (red)

SERIÁL O MĚSTSKÉ POLICII PLZEŇ

Strážníci mají nové vozidlo pro odchycená zvířata
Městští policisté využívají nově od února
k převozu zvířat speciálně upravené vozidlo
tovární značky VW T6 ROCKTON. Po dopravní skupině je skupina pro odchyt zvířat
nejvytíženější složkou Městské policie Plzeň
a zajišťuje odchyt zatoulaných zvířat také
v Chotíkově, Třemošné a ve Starém Plzenci.
Nový vůz je už čtvrtým vozidlem, které je
speciálně upraveno pro potřeby odchytu
zvířat. Je vybaven klecí, kterou lze rozdělit
na dvě části, jedna slouží odchyceným zvířatům, druhá uhynulým. „Vestavbu vozu si
strážníci navrhli sami podle praxe v terénu
tak, aby plně odpovídala požadavkům na
jejich činnost. Pořízení nového vozidla bylo
nutné vzhledem k opotřebovanosti předchozího automobilu,“ říká Karel Mach, velitel Městské policie Plzeň.
Nové vozidlo má také lepší průchodnost
terénem, což se osvědčí v odlehlých a hůře
přístupných místech. Vybavení a rozložení vnitřních prostor zůstalo stejné, oproti

Na snímku nový odchytový vůz a u něj je Petr Kokoška, který má s odchytem domácích
i cizokrajných zvířat dlouholeté zkušenosti.
Foto: Martin Pecuch

současným vozům má několik drobných
úprav a vylepšení, které by měly zlepšit
a usnadnit práci strážníků. Službu pro odchyt zvířat strážníci poskytují nepřetržitě
24 hodin, ročně se postarají až o osm stovek
zvířat. Samotný odchyt provádějí vyškolení
strážníci, kteří absolvovali týdenní odborný
kurz zaměřený na odchyt toulavých zvířat,
zacházení s nimi, složili závěrečnou zkoušku a získali osvědčení z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V Plzni je takto
vyškoleno 20 strážníků. „V loňském roce
provedla skupina 765 úspěšných odchytů,
nejčastěji se jednalo o psy, a to ve více než
450 případech, dále kočky a výjimkou nebyla domácí a exotická zvířata, mezi nimiž
byli zastoupeni hadi, ještěři, kozel, morčata
a mnohá jiná,“ uvádí Tomáš Petřík, velitel
služebny Bory, kam odchytová skupina patří. Psi jsou umístěni v Útulku pro zvířata
v nouzi, exotická zvířata jsou převážena do
zoologické zahrady. Strážníci spolupracují

také se Záchrannou stanicí živočichů DESOP v Plzni. Informace o odchycených zvířatech jsou zveřejněny na městském webu
https://odchytzvirat.plzen.eu. Veřejnost
může kontaktovat strážníky s informací
o nálezu zatoulaného zvířete buď přímo na
telefonním čísle služebny Městské policie
Plzeň Bory 378 036 940, nebo je možné využít linku tísňového volání 156.
(an)

Odchytová skupina
• 2015 – 836 odchytů, z toho více než
570 psů
• 2016 – 837 odchytů, z toho téměř
530 psů
• 2017 – 756 odchytů, z toho zhruba
450 psů, uhynulých zvířat sesbírala
skupina 306 kusů, které celkem vážily 1 175 kilogramů
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O Ledňáčka bude bojovat 51 filmů

Festival Finále uvede také němou Extasi, Bílou nemoc a legendární Kinoautomat
Filmový festival Finále Plzeň letos vstupuje do svého již 31. ročníku. Od 19. do
24. dubna budou milovníci kinematografie vybírat mezi desítkami nových i zajímavých archivních snímků.
Zároveň se jim naskytne příležitost
potkat hvězdy filmového světa a tipovat,
kdo z nich si z Plzně odveze hlavní ocenění
Zlatého ledňáčka. Ucházet se o něj bude
celkem 51 nominovaných ze 112 přihlášených zástupců filmové, dokumentární, televizní a internetové tvorby, kteří
se zapojí do pěti soutěžních kategorií.
O Zlatého ledňáčka se budou letos nově
ucházet i krátké studentské filmy do
40 minut.

Pražský filmový orchestr pod vedením dirigenta Jiřího Korynty.
„Finále Plzeň je tradičně přehlídkou
české a slovenské filmové, televizní a internetové tvorby uplynulého roku. Navíc
se každý rok snažíme divákům připomenout i klenoty filmového umění v archivní sekci a ta letos oslaví nejen sto let od
založení republiky, ale také plzeňského
rodáka Miroslava Horníčka,“ láká na do-

Městská knihovna
ocení nejmladšího
čtenáře
Jako kampaň S knížkou do života
(Bookstart) pojali letos knihovníci
soutěž zaštítěnou Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
V průběhu března 2018 budou vybráni nejmladší čtenáři knihovny se zajímavým čtenářským příběhem nejen z
jednotlivých knihoven, ale také všech
krajů a celostátní vítěz se představí
4. dubna v přímém přenosu České
televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2018. Knihovna města
Plzně své nejmladší čtenáře představí
v rámci slavnostního předávání cen
17. března v hlavní budově v ulici
B. Smetany 13 za přítomnosti čestných hostů a představitelů magistrátu.
Vyhlášení oceněných dětských Čtenářů roku v Polanově síni doplní také
divadelní představení pro všechny
zúčastněné malé čtenáře a jejich doprovod.
(red)

provodný program ředitelka festivalu Eva
Veruňková Košařová.
V sekci Ať žije republika! uvede Finále
Plzeň formou silent kina Extasi Gustava
Machatého, němý historický velkofilm Svatý Václav a hvězdně obsazené
podobenství nastupujícího fašismu podle
předlohy Karla Čapka Bílá nemoc. První

Foto: Finále Plzeň

dvě z uvedených projekcí se uskuteční ve
venkovních prostorách před Měšťanskou
besedou. Bude to zajímavá forma projekce
němých filmů, ke kterým se speciálně pro
tuto příležitost vytváří hudba, již si diváci
poslechnou z poskytnutých sluchátek. Miroslava Horníčka a jeho sté výročí narození
si Finále Plzeň připomene projekcí snímků

O Plzni vážně a nevážně a Lidé za kamerou. Na sobotu 21. dubna je v plzeňském
pivovaru od 17 hodin připraven legendární
Kinoautomat – filmový projekt, který se
představil v roce 1967 na EXPO v Montrealu. Jeho autorem byl Radúz Činčera a scénáristou Jaroslav Juráček. Miroslav Horníček zde ztvárnil hlavní postavu v zřejmě
historicky prvním interaktivním snímku na
světě Člověk a jeho dům a zároveň provázel
diváky jejich rozhodováním. Na Finále se
této úlohy zhostí Josef Polášek.
Mimo hlavní festivalové centrum v Měšťanské besedě se bude festival odehrávat
již tradičně i v prostorách DEPO2015
nebo Papírny. Právě depo se stane v neděli 22. dubna od 19 hodin místem konání
velkolepého koncertu Pražského filmového orchestru.
Festival tradičně nabídne i další sekce,
jako jsou Na vlně, což jsou filmy uvedené
do kin v roce 2018, ZOOM, tedy vítěze
zahraničních filmových přehlídek, a nezapomíná ani na děti, tradičně promítne některé premiéry a předpremiéry
snímků a podobně. Speciální projekce
se uskuteční také ve venkovních prostorách před Měšťanskou besedou a na
dalších zajímavých místech, o nichž se
návštěvníci festivalu včas dozvědí. Více na
www.festivalfinale.cz.
(red)

Lobezský park čeká rozsáhlá obnova
Lobezský park na území Městského obvodu
Plzeň 4 čeká na jaře revitalizace. Začne prořezávkou problematických dřevin, pěstební
zásahy v korunách stromů se budou provádět až do srpna. Náklady na revitalizaci
budou činit celkem 15,7 milionu korun bez
DPH, státní dotace představuje 4,7 milionu
korun. Obnovu parku zajistí Správa veřejného statku města Plzně.
„Je nutné provést řadu opatření, abychom zajistili stabilitu jednotlivých dřevin
i skupin porostu. V parku totiž převládly
nepůvodní akáty, které vytěsňují domácí
dřeviny. Návštěvníky tak ohrožují usychající větve nebo i celé stromy. Pěšiny zarůstají
a průchod parkem se stává nepříjemným,“
uvádí Hana Hrdličková ze Správy veřejného
statku města Plzně. Do konce června budou
v parku opraveny cesty, vyměněny a doplněny lavičky, odpadkové koše, stojany na kola.
Instalovány budou trampolíny, kolotoč,
skluzavky i prolézačky, ale i workoutové
protahovací a posilovací prvky. K jezírku
bude vybudováno vyhlídkové molo. Projekt
financuje Městský obvod Plzeň 4. Ze Státního fondu životního prostředí získal dotaci
na pěstební zásahy na dřevinách.
(red)

Miroslava Horníčka tak připomene celoroční osmidílný cyklus „Hovory o H“, který
připravila Knihovna města Plzně. V jeho
rámci budou představeny vždy dvě Horníčkovy knihy a uvedou je zajímavé osobnosti.
Série pořadů vyvrcholí podzimní výstavou děl Miroslava Horníčka z knihovního
fondu ve foyer Polanovy síně. V dubnu se

Na archivním snímku s Miroslavem Horníčkem plzeňská herečka Monika Švábová, pro
kterou Miroslav Horníček napsal Setkání
s Veronikou. Spolu pak toto představení pro
dva herce hráli.
Foto: archiv DJKT

Plzeň bude mít záhon v Itálii, letos
na téma sport. Akce Cervia – město
květin 2018 se koná v přímořském
italském letovisku ve správní oblasti
Ravenna, jižně od Benátek. Výstava je
přehlídkou umění zahradníků z měst
celé Evropy a Plzeň se na ní prezentuje
pravidelně již od roku 2000. Náklady na prezentaci budou činit zhruba
200 tisíc korun. Letos bude společným
tématem letní sezony v Cervii sport,
proto bude expozice Plzně vytvořena
v tomto duchu. Zároveň však návštěvníkům italského turistického letoviska
přiblíží význam stého výročí vzniku
samostatného československého státu. Expozice využije jako dominantní
prvek lavici, která se proplétá jako řeka
mezi stromy a květinami. Slavnostní
otevření výstavy se koná 25. a 26. května. Záhon vytvoří pracovníci Správy
veřejného statku města Plzně. (red)

Treffpunkt ukázal
rozmanitost

Česko-bavorský festival Treffpunkt,
který se odehrál v říjnu v Plzni a pokračoval v březnu v hornofalcké
metropoli Regensburg, ukázal rozmanitost kulturního života obou
regionů. Na programu se podíleli
plzeňští i němečtí umělci a zahrnoval nejrůznější žánry od hudby, přes
výtvarné umění, tanec, literaturu,
filmy a řemesla, až po netradiční
procházku městem. Oslava vzájemných sousedských vztahů a kulturního propojení se bude opakovat
opět letos v DEPO2015 od 19. do
21. října. Plzeň slaví už 25. výročí
partnerství s Regensburgem. Více je
na www.treffpunkt.cz.
(mr)

Na Kouzlo Vánoc
naváže Díky dětem

Lobezský park.

Foto: Správa veřejného statku města Plzně

Jubileum Miroslava Horníčka připomene řada akcí
Řadou akcí si letos připomene krajská metropole sto let od narození významného
plzeňského rodáka Miroslava Horníčka,
českého herce, spisovatele, dramatika, režiséra, výtvarníka a divadelního teoretika.
„Tato mimořádná renesanční osobnost se
10. listopadu 1918 narodila v Plzni,“ říká
Květuše Sokolová, vedoucí městského odboru kultury, který se na akcích spolupodílí
a koordinuje je.

Zahradníci vytvoří
záhon v Cervii

v rámci Filmového festivalu Finále Plzeň
může veřejnost těšit na speciální sekci věnovanou osobnosti Miroslava Horníčka,
na Kinoautomat, řadu dokumentů a dobových záznamů.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje připravila na měsíc září
Literární festival, kde vedle literární
tvorby, včetně open air maratonu čtení
Horníčkových děl, bude pro veřejnost
připravena i filmová sekce. Literární pořady, promítání nikdy nezveřejněných
dokumentů o této osobnosti a výstavu
originálních koláží připravila Západočeská galerie v Plzni.
V mázhauzu radnice bude 5. listopadu
zahájena výstava pod názvem „Tak už jsem
zase doma, Plzeňáci“, kterou organizuje
odbor kultury. Na výstavě bude představena publikace „Miroslav Horníček a Plzeň“
z edice Významné plzeňské kulturní osobnosti.

Divadlo Josefa Kajetána Tyla připravilo
dvě zajímavé akce, v den výročí umělcova
narození bude v 17 hodin v Novém divadle
slavnostně pojmenováno foyer Malé scény
jako Foyer Miroslava Horníčka, přitom
bude také odhalena jeho bronzová busta.
Následovat bude od 19 hodin Galavečer
k poctě Miroslava Horníčka v režii Antonína Procházky, tedy vzpomínkový večer
se známými osobnostmi a Horníčkovými
přáteli.
Od 5. do 11. listopadu se v Divadle Pluto
odehraje festival „A co divadlo, pane Horníčku?“. Zahájí ho Horníčkova komedie
Dva muži v šachu, následovat budou další
hry, besedy, projekce, výstava fotografií
a veřejná čtení. „Jak říkával pan Horníček,
napsané zůstává, ale zůstává jen potud, pokud se čte, proto zveme širokou veřejnost
na čtení i další akce v rámci Plzeňského
roku Miroslava Horníčka 2018,“ uzavírá
Květuše Sokolová.
(red)

Na Kouzlo Vánoc, benefiční galavečer
Storm Ballet Plzeň, který pomáhá už
od roku 2013, navazuje nový projekt
Díky dětem. Dárcům umožňuje přispívat celoročně na transparentní účet
2801316725/2010, poputují tam také
peníze z nejrůznějších akcí. Jako první
loni přispěla dvěma tisíci korun ZUŠ
Plzeň, Chválenická díky koncertu
kytarové třídy. Přispět lze i nákupem
prostřednictvím portálu www.givt.
cz, stačí nakoupit pro Nadaci 700 let
města Plzně.

Nyní čeká na schválení žádost
o zřízení služby dárcovských SMS.
V Plzni budou umístěny i kasičky
veřejné sbírky. „Pro každý rok bude
vybrán jeden nebo více příjemců
z řad zdravotně, sociálně či jinak
znevýhodněných dětí. Každoročním
vrcholem sbírky se stane galavečer
Kouzlo Vánoc, kde bude výtěžek
předán. Letos se uskuteční 17. prosince v Parkhotelu Plzeň,“ říká Alena
Kozáková, ředitelka Nadace 700 let
města Plzně, která se na projektech
podílí.
(red)

kulturní dění 

Osmičková traumata
budou věnována
i Meditační zahradě
Osmičková traumata aneb Významná výročí v dějinách Československa
se jmenuje cyklus besed a setkání
zaměřených na autentické zážitky
lidí. Jedna z nich se koná 17. dubna od 18 hodin ve studiu Českého
rozhlasu Plzeň a bude se věnovat
Meditační zahradě Luboše Hrušky
jako místu naděje, pravdy, odpuštění a usmíření, místu ozdravění duše
člověka. Besedy se zúčastní Michal
Pometlo, kněz a duchovní otec meditační zahrady, Josef Švec, přítel
Luboše Hrušky a spoluzakladatel zahrady, a Jaroslav Cuhra, zakladatel nadace Památníku obětem zla.
(red)

Nadace 700 let
města Plzně slaví
Publikací 25 let pro vás (foto z publikace), která je na vyžádání v kanceláři nadace zdarma, a stejnojmenou výstavou
v mázhauzu plzeňské radnice ve dnech
4. až 22. června a 4. prosince až 2. ledna
2019 ve Studijní a vědecké knihovně
Plzeňského kraje v Plzni oslaví své
25. narozeniny Nadace 700 let města
Plzně. Takovou dobu už těší svými akcemi plzeňskou veřejnost. Na letošek
mimo jiné chystá na 19. května oblíbené Plzeňské dvorky nebo Historický
víkend, tentokrát v duchu první republiky. Uskuteční se od 8. do 10. června.
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Návštěvnost divadla je vyšší
Letošek přinese mnoho novinek včetně Turandot pod hvězdnou oblohou
Na svých třech scénách odehrálo loni Divadlo Josefa Kajetána Tyla 665 představení
v 63 titulech všech žánrů. Celkem je navštívilo více než 191 tisíc diváků, takže se
návštěvnost zvýšila o čtyři procenta, a tržby
dosáhly téměř 44 milionů korun. „Velmi si
vážíme také toho, že se nám podařilo udržet
si přízeň našich abonentů, kterých máme
více než 10 tisíc,“ říká ředitel divadla Martin
Otava. Dodává, že vrcholem letošní sezony
bude další, už čtvrtý ročník Noci s operou,
během níž bude uvedena světoznámá opera
Giacoma Pucciniho Turandot. Loni se na
divadelních scénách odehrálo 24 premiér,
světovou premiéru měla opera současného
českého skladatele Miroslava Kubičky Jakub
Jan Ryba, baletní zpracování slavné Manon,
vůbec poprvé byl v Plzni uveden legendární
muzikál West Side Story nebo historická
komedie, upravená přímo pro plzeňský divadelní soubor, Počestné paní plzeňské.
Letos diváky potěší například světoznámý muzikál DONAHA!, světová premiéra dramatizace románu Linie krásy,
balet Chaplin nebo jedno z nejstarších
operních děl vůbec Monteverdiho Orfeus.
S touto inscenací vyrazí také soubor opery na prestižní festival Musica Bayreuth

Na snímku je představitelka Annetty Zuzana Kopřivová v operetě Okouzlující
slečna.
Foto: DJKT
a otevře jí tamější barokní divadlo, které
je pod ochranou UNESCO a bylo šest let
v rekonstrukci. „Slouží jako muzeum a jen
jedenkrát do roka je tam ve dvou až třech
reprízách uvedena operní inscenace, je to
tedy velká čest,“ upozorňuje Martin Otava.
Připomíná, že od prosince loňského roku
se budova Nového divadla může konečně
pochlubit pohodlným sedacím nábytkem
ve všech třech podlažích foyer. „Reagovali
jsme na připomínky diváků, kteří prostor
považovali za nehostinný,“ zdůrazňuje
Martin Otava. Abonenti si loni měli mož-

nost poprvé zakoupit předplatné on-line.
„Tento způsob by se mohl stát zajímavou
alternativou nákupu nejen vstupenek na
běžná představení, ale i předplatného,“
míní ředitel.
Osvědčily se také dárkové poukazy v různých nominálních hodnotách,
250, 300, 400 a 450 korun, do Vánoc se
jich prodalo 310 v celkové hodnotně více
než 103 tisíc korun. „Poukazy zůstanou
v naší nabídce celoročně jako vhodná
forma dárku,“ říká vedoucí obchodního
útvaru Edita Laštovková.
(red)

Smetanovské dny zahájila filharmonie Mou vlastí

Chaplin zatančí
v baletní inscenaci
Jiřího Pokorného
Legendární komik Charlie Chaplin
zaujal choreografa a šéfa baletu DJKT
Divadla Josefa Kajetána Tyla Jiřího
Pokorného. „Záměr v mé hlavě zrál
delší dobu. Myslím si, že Chaplin je
fenomén, který zná celý svět. A neměl
by být známý jen díky svým groteskám,
ale také díky svému životnímu příběhu
a cestě, která vedla k jeho úspěchu. Pro
diváky půjde snad o vítanou novinku,
pokud vím, tak balet o Chaplinovi vytvořil prozatím jen německý choreograf Mario Schröder a Ondrej Šoth
v Košicích,“ uvádí choreograf a zároveň umělecký šéf souboru baletu, který
k inscenci napsal i libreto.

Balet nebude přesnou autobiografií, ale bude jeho životem inspirovaný.
„Například v něm bude scéna, kdy pětiletý Chaplin zastoupí svou maminku,
která během pěveckého vystoupení
v kabaretu ztratí hlas. Nebo zachytíme moment, kdy se prostřednictvím
konkurzu dostal do první filmové společnosti. Ukážeme i jeho vztah k ženám, osudové setkání s tanečnicí Hetty
Kelly, kterou požádal o ruku v jejích
16 letech, i když se před tím ani nepolíbili. Hetty se mu sice vysmála, nikdy už
se nesetkali, ale stala se mu inspirací na
celý život,“ říká Jiří Pokorný.
(red)

Odbor zve na
jednání o kulturní
strategii
„Projdeme-li se centrem města,
všude nalezneme stopy její podpory,
první zvon pro katedrálu sv. Bartoloměje, Theatrum Mundi v Proluce
a řadu dalších aktivit,“ říká ředitelka nadace Alena Kozáková, jejímž
předchůdcem byl Miloslav Raboch.
Stál v čele Nadace 700 let města Plzně od jejího založení v roce 1993 až
do roku 2015.
(red)

Hudební část festivalu Smetanovské dny otevřela Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera symbolicky cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany.
Foto: Plzeňská filharmonie

Závěrečné veřejné setkání k návrhu
nové kulturní strategie Program rozvoje kultury města Plzně na období
2020–2030 se uskuteční 4. dubna
v DEPO2015 od 15 hodin. Na tuto akci
je zvána nejen odborná, ale i široká veřejnost. Zájemci z řad občanů si musí
kvůli kapacitě sálu zarezervovat místo
na e-mailu sokolova@plzen.eu. (red)

R ozhovor

Roman Černík: Chceme propojovat politickou situaci s uměním
Už dvacáté výročí vzniku oslaví letos
Johan centrum pro kulturní a sociální
projekty, které působí v Moving Station, v revitalizované bývalé nádražní
budově na Jižním Předměstí. Slouží
současnému umění, především tanci
a alternativnímu divadlu, vzdělávání,
zábavě i dalším především komunitním
projektům. Prostřednictvím dotačního systému podporuje činnost centra
i město Plzeň. „Je to inspirativní místo
a v září už tady budeme 18 let,“ vzpomíná Roman Černík, ředitel centra, performer, divadelník a pedagog v kavárně
v Moving Station. Během rozhovoru
stačí pozdravit několik umělců a vyřídit
i navrácení obrazu výtvarníkovi, který
v centru vystavoval a své dílo tam zapomněl.

Roman Černík s významnou českoamerickou performerkou Miřenkou Čechovou, která
se bude v Moving Station účastnit nového projektu.
Foto: Vít Štaif

Mám pocit, že v kavárně je proti minulým dobám docela plno. Platí to
i pro vaše akce?
Platí. V průběhu posledních tří let
se počet našich akcí trojnásobně zvýšil
a směřuje k nám stále více a více návštěvníků. Mám radost, že mezi ně patří
všechny generace, od dětí až po seniory.

Čím se vám je daří přilákat?
Například jsme rozšířili naší programovou nabídku o klubové filmové festivaly. Takové festivaly máme během roku
tři a k nim je možné přiřadit partnerský
Jeden svět a filmovou akci Animánii,
tedy festival animovaných filmů pořádaný našimi kolegy a kolegyněmi z centra

Animánie. Hodně lidí přišlo loni například na festival BE2CAN, který nabízí
aktuální vítězné a dramaturgicky výrazné
filmy z festivalů Berlinale, v Benátkách
a Cannes. A letos se u nás na podzim odehraje znovu. V návštěvnosti určitě sehrávají roli i ceny vstupenek, které jsou, řekněme, divácky vstřícné. Osobně mě ale

těší, že zájem a dobré ohlasy máme i na
diskusní pořady, kterým se v letošním
roce chceme věnovat opravdu hodně.
Lidé chtějí diskutovat a na veřejnosti?
Chtějí, ale potřebují k tomu vybrat
atraktivní téma s atraktivními hosty a zajímavě jej pojmout. Svými projekty se
snažíme zvyšovat zájem veřejnosti o dění
ve světě, o místo, v němž žijeme. Snažíme
se prostřednictvím pořadů propojovat
politickou situaci s uměním a usilujeme o to, aby lidé začali spolu více mluvit
a vzájemně se respektovali. Velký ohlas
třeba měl pořad s besedou na téma diskusí o prezidentských volbách.
Jaké pořady tedy ještě chystáte?
Třeba Plzeňský bublifuk, ve kterém
chceme takzvaně propichovat problematické bubliny. Ten chystáme s občanským
sekupením „pro)(hnutí“. Budeme se věnovat tématu komunálních voleb nebo
tématu, co s prostorem po zbouraném
Kulturním domu Inwest, kde mělo stát
multifunkční centrum Corso. V plánu
máme pořady s diskusemi o tom, co je
to veřejnoprávnost a s ní související postavení médií v současné společnosti,
o postavení církví, velkým tématem je

i vzdělávání. Nakonec jedním z cílů našeho centra je právě vzdělávání prostřednictvím uměleckých projektů.
Město a další plzeňské instituce chystají na letošek řadu akcí ke stému výročí
vzniku samostatného československého státu. Co k výročí připravujte vy?
Náš program nese pracovní název
„Česko-slovenský rok“. Každý měsíc se
tu bude konat pořad, ať už literární, divadelní, taneční nebo filmový, věnovaný
československé tematice s hostujícími
slovenskými umělci. Na Slovensko povezeme zase my naši inscenaci Internet
věcí. Připravujeme novou původní koprodukční inscenaci na téma vlastenectví, nacionalismus a nacismus, kterou
chceme představit v rámci Mezinárodního festivalu divadlo Plzeň 2018. Jejím
režisérem by měl být Jakub Čermák, který je duší pražského alternativního prostoru Venuše ve Švehlovce. A moc se těšíme na 28. říjen, oslav se zúčastňujeme
každý rok, ale tentokrát chystáme speciální inscenaci spojenou s netradiční
prohlídkou Moving Station. O podrobném programu se lidé dozvědí z webu
www.johancentrum.cz.
(an)
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STALO SE PŘED 100 LETY
Zásobování obyvatelstva se nadále zhoršovalo. Od počátku března
1918 mělo město Plzeň během
následujících 16 týdnů obdržet
1 076 580 kilogramů mouky. Skutečnost však činila necelých
70 procent, tedy pouhých 743 148 kilogramů.
Městská aprovizační kancelář
řešila zvláště před nadcházejícími velikonočními svátky vydávání
přídělů na chlebenky, cukřenky,
tučenky, kávenky, mýdlenky a petrolejové poukázky, rozdělování
takzvaného subvenčního masa
i příděly brambor či mouky.
20. března 1918 v Plzni vznikla spojením mladočechů, realistů
a strany státoprávní místní organizace České státoprávní demokracie. V souvislosti s přípravami vzniku nové strany byla již
19. března rozpuštěna organizace
Národní strany svobodomyslné
v Plzni.
Ve dnech 20. až 23. března se
do stávky plzeňských železničářů
postupně zapojili všichni dělníci
a zaměstnanci či vedoucí, tedy celkem 5 200 osob. Požadovali přiznání drahotních přídavků a obnovení původních přídělů mouky.
Několik účastníků bylo zatčeno,
stávkující si však slib zvýšení příplatků vynutili.
Byla vyhlášena branná povinnost k domobranecké službě pro
branecké ročníky 1894–1899.
Plzeňské divadlo si pro své publikum připravilo na březen premiéru
Kolárova Pražského žida (2. března), Smetanových Braniborů v Čechách (14. března) a Šormova Panice (17. března).
V plzeňských biografech běžely
filmy jako Svítání, Kavalír z puszty, Krásná Yvonna, Jako v onen
krásný den, Pohár jedu, Půjčený
život, Děvče ze sousedství či Starý
dluh.
Hudbymilovní Plzeňané mohli
navštívit například koncert tenoristy Národního divadla Maria
Romana s klavírní virtuoskou
Marií Krbovou (3. března) nebo
dva symfonické koncerty České filharmonie s dirigentem Vilémem Zemánkem (11. a 12. března).
21. března se uskutečnil z ledna
odložený koncert patnáctiletého
klavírního virtuosa Norberta Goldbauma.
Nakladatelství Českého deníku
vydalo sbírku V. Ocela (vlastním
jménem Emanuel Valenta) Písně
z galeje se 45 básněmi prodchnutými láskou k vlasti i úctou k práci
dělníků plzeňské Škodovky.
18. března opět pokračoval přerušený přednáškový cyklus Umělecko-průmyslového muzea v Plzni, a to přednáškou dr. Jindřicha
Čadíka O mistrech raného klasicismu. Tentýž den uspořádal přednášku Josefa Strnada Před scénou, na scéně, za scénou Spolek
přátel vědy a literatury české v Plzni.
14. března Vídeň oznámila, že
císař udělil správnímu radovi a bývalému náměstku generálního
ředitele Škodových závodů v Plzni Josefu Šimonkovi rakouský
šlechtický stav. Dále udělil císař
válečný kříž II., III., a IV. třídy za
občanské zásluhy četným zaměstnancům Škodových závodů
v Plzni.
(špf)

P R O V OL N Ý Č A S

Z historie Plzně - 23. část: Malířství

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM
Choreograf, tanečník a držitel Umělecké ceny města Plzně Richard Ševčík byl na snímku v minulém čísle
Radničních listů. Správně odpověděla Marie Dvořáková a vyhrává vstupenky do divadla a drobné dárky.

I tentokrát mohou zájemci hádat, kdo je
na fotografii. Na jeviště Velkého divadla
se v dubnu vrátí po dlouhé době Fibichova opera Nevěsta messinská, v níž
Beatrici ztvární plzeňskými diváky
oblíbená sopranistka (na snímku), jejíž jméno je zároveň soutěžní otázkou.
Odpověď je možné nalézt na webových stránkách www.djkt.eu. Lze ji
posílat do 29. března na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme s divadlem.
(red)

správný tip s alfou
Opona Velkého divadla od Augustina Němejce.
V průběhu 19. století se činnost malířů
v Plzni omezovala především na portrétní či náboženskou malbu, v menší
míře krajinomalbu či žánrové obrázky. Malíři se věnovali také restaurování starých děl, návrhům divadelních
dekorací či malování vývěsních štítů
a střeleckých terčů. Autorem mnoha
terčů pro ostrostřelecký sbor byl Jakub
Grimmer.
Ve druhém a třetím desetiletí 19. století působil v Plzni Vojtěch Staubmann,
autor portrétů, náboženských maleb
i střeleckých terčů. Jeho dcera Marie
vytvářela především portréty, miniatury, náboženské malby, žánry a zátiší.
Pro Schwarzenbergy a Waldsteiny namalovala řadu interiérů jejich zámků
a paláců.
V roce 1848 se do Plzně vrací Jan
Herzog, původem z Božkova. Maloval
oltářní obrazy především pro kostely
v okolí Plzně. V Plzni je jeho dílem křížová cesta z roku 1860 v kostele františkánského kláštera a oltářní obraz
sv. Aloise Gonzagy v kostele sv. Anny,

obrazy sv. Cyril a Metoděj a sv. Jan Nepomucký v kostele sv. Jiří a malby Pieta, sv. Josef a Panna Marie Karlovská
v kostele sv. Bartoloměje. Vedle nepříliš náročných náboženských kompozic
vynikaly jeho portréty, včetně vlastní
podobizny.
V letech 1862–1863 v Plzni pobýval
plzeňský rodák František Sequens. Je
autorem obrazu sv. Václava a obrazu
sv. Prokopa pro takzvaný hornický oltář pro kostel sv. Bartoloměje v Plzni.
Zabýval se i portrétováním, pro novou
oponu rekonstruovaného městského
divadla zvolil motiv Aurory podle fresky Guida Reniho v Římě. Na podzim
roku 1863 odjel na stipendijní pobyt do
Říma, kde vytvořil pro kostel sv. Bartoloměje obraz Narození Páně.
Významnou osobností byl Gottfried
Lindauer, který se na Novém Zélandu
proslavil portrétováním původních
maorských obyvatel. V Plzni je dochována jeho sbírka portrétů plzeňských
měšťanů z doby před jeho emigrací.
Augustin Němejc je autorem mnoha

Foto: Archiv města Plzně
národopisných studií, charakteristické
jsou jeho portréty výrazných selských
typů, maluje řemesla, práci na poli i scény ze života vesnice. Jeho největší kompozicí je opona v plzeňském divadle.
Plzeňský rodák Josef Mandl vytvářel
především alegorické a mystické obrazy, podílel se mj. na výzdobě foyeru
městského divadla, namaloval čtyři
oltářní obrazy pro kapli sv. Václava,
vitráž pro kostel sv. Bartoloměje a osm
reprezentačních portrétů plzeňských
purkmistrů pro zasedací síň radnice.
Stavební proměny města a architektonické památky na přelomu století
zachytil na 24 akvarelech Václav Jansa.
Plzeňské působení Mikoláše Alše,
jehož sgrafita zdobila fasády 19 plzeňských domů, je spjato s osobou stavitele Rudolfa Stecha, pro jehož stavby
s výjimkou jediné byla jeho sgrafita určena. V Plzni je na fasádách prováděli
architekt Josef Farkač a malíři Jindřich
Duchoslav Krajíček a Josef Bosáček.
Štěpánka Pflegerová,
Archiv města Plzně

Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny se jmenuje inscenace Divadla Alfa, z níž byl snímek v minulých
Radničních listech. To je správná odpověď na soutěžní otázku. Výherkyní
se stala Jaroslava Štemberová a získává dvě vstupenky do Divadla Alfa
a další odměnu. Stejnou cenu obdrží
také ten, kdo správně odpoví na novou
soutěžní otázku a bude vylosován.
Stačí jen napsat, ze které hry je uveřejněný snímek. Odpověď lze posílat
pod heslem Správný tip s Alfou do
29. března na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

NOVÁ SOUTĚŽ s FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLŮ?

Čtyři oranžové kužely v brance, hlava
Lionela Messiho místo hlavy Aleše Čermáka, chybějící znak na dresu téhož
hráče, krvavá rána na noze hráče upro-

střed a přebývající znak na trenýrkách
hráče zcela vlevo, to je pět rozdílů, kterými se lišily fotografie v minulém čísle
Radničních listů. Správně odpověděli

Magda Demeterová, Václav Kohout
a Michal Procházka. Získávají ceny od
fotbalového klubu. Odpověď na novou
soutěžní hádanku mohou zájemci po-

sílat pod heslem Najdete pět rozdílů?
do 29. března na adresu redakce Radničních listů či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
(an)
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