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Školáky ochrání nový systém
Město Plzeň zvyšuje bezpečnost v družinách při vyzvedávání dětí

Na snímku aplikace v mobilním telefonu a čip.
Nový systém, který je součástí konceptu Smart City Plzeň, zvýší bezpečnost při vyzvedávání dětí ze školních
družin. Skládá se ze čtečky čipových
karet s monitorem umístěné u vchodu
do budovy a aplikace, která zobrazuje
potřebné údaje.
„Každý, kdo bude chtít dítě vyzvednout, ať už jsou to rodiče, prarodiče
nebo sourozenci, dostane čipovou kartu, jež je svázaná se jménem. Po jejím
přiložení u vchodu do budovy se dotyč-

Foto: Adriana Jarošová

nému zobrazí, kde se dítě nachází, například v jaké učebně, na školních pozemcích, v jídelně a podobně. V tutéž
chvíli dostane vychovatelka, která má
dítě na starost, na mobil upozornění,
kdo a pro koho přišel. Podle věku dítěte ho pak doprovodí ke vchodu a předá rodičům, popřípadě vypraví dítě
k odchodu,“ vysvětluje vedoucí úseku
podpory uživatelů Správy informačních technologií města Plzně Bohuslav
Horais. Systém už například funguje na

26. základní škole v Plzni. Podle ředitelky
Evy Švolbové se jednoznačně osvědčil.
„Hodnotím jej na výbornou, a to z několika hledisek. Rodiče mají přehled o dítěti,
například pokud jde o jídelnu, do které
u nás žáci docházejí mimo objekt školy.
Po přiložení čipu a zobrazení jídelny jako
místa pobytu dítěte je jim jasné, že mu
příchod bude chvíli trvat, a v klidu tak počkají, neshánějí se po něm a nemusí to dělat ani personál. Na druhou stranu vychovatelky po přiložení čipu okamžitě vědí,
kdo čeká u dveří a koho vyzvedává, což
je obrovská pomoc a praktický nástroj
z hlediska přehledu o dětech, docházky
a bezpečnosti obecně,“ zdůrazňuje ředitelka. Aplikace umožňuje kromě jiného
vyblokovat hodiny, kdy se děti vyzvedávat nesmějí, a vychovatelky díky ní také
přesně vědí, kolik dětí ve třídách zbývá.
Mohou tak například v případě malého
počtu žáků třídy sloučit. Systém je hrazený z rozpočtu škol, město u dodavatele
dojednalo výhodné podmínky a vytvoří
na školách potřebné technické zázemí
pro jeho instalaci. Ředitelé sice nemají
povinnost jej zavést, ale zájem je veliký.
Předpokládá se, že se objeví na zhruba
20 školách, jež provozují školní družiny.

Čipovou kartu si zájemci mohou pořídit za 100 korun, což je vratná záloha, nebo mohou využít svou Plzeňskou
kartu. Registrování do programu stojí
50 korun.
(red)

svobody nebude chybět
Convoy of Liberty

Nový památník Díky, Ameriko!
bude odhalen při slavnostech
Plzeň se po dvou letech dočká obnoveného památníku Díky, Ameriko! Jeho
slavnostní odhalení bude 3. května
od 17 hodin na křižovatce U Práce
a 6. května se u něj uskuteční v rámci
Slavností svobody vzpomínkový akt.
Nový památník si vyžádal zhruba deset
milionů korun.
Více než 20tunové kamenné bloky nechalo město vytěžit ve známém
francouzském lomu Carrieres Plo asi
80 kilometrů od Toulouse, pak byly

převezeny do Vápenice na Příbramsku. V areálu české firmy byly zabroušeny, vyleštěny a kamenosochař
Michal Mašek do nich vyryl nápisy,
které byly následně vyčerněny a vyzlaceny.
„Součástí zakázky je také osazení
nových pylonů, úprava okolní dlažby,
nové nasvícení pomníku, výměny stožárů na vlajky a vysazení nové zeleně,“
říká vedoucí magistrátního investičního odboru Pavel Grisník.
(red)

Nápisy a znaky českého lva a americké orlice vysekává do dvou mohutných žulových kvádrů kamenosochař Michal Mašek.
Foto: Adriana Jarošová

ROZHOVOR

Ředitel zoo Jiří Trávníček: Naprosto unikátní je historická škola
Řada novinek čeká v letošním roce návštěvníky plzeňské zoologické a botanické zahrady. Pracuje se také na projektu nazvaném
Sloni na Mži, který zahrada ve spolupráci
s městem připravuje už přes osm let, a expozice by měla vzniknout směrem k řece Mži.
O tom, co nového se chystá, hovořil ředitel
zoo Jiří Trávníček.
Nač se tedy návštěvníci zoologické a botanické zahrady mohou těšit?
Hlavně na druhé pololetí, kdy otevřeme
dokončený pavilon Filipíny. Bude se nacházet v tropickém pavilonu Z, kde žili komodští varani a krokodýli. Tím se tolik oblíbení
krokodýli vrátí na stejné místo. Návštěvníci
tam uvidí jedny z nejvzácnějších krokodýlů
světa, krokodýly filipínské. Expozice bude
doplněna řadou menších druhů vymírajících plazů Filipín a bude zároveň sloužit
jako tropická hala pro exotické motýly.
A na první pololetí nechystáte nic?
Během jarních měsíců otevřeme návštěvníkům nově zrekonstruovanou voliéru drav-

Jiří Trávníček.

Foto: archiv

ců za restaurací Kiboko, kde momentálně
probíhají sadové, zahradnické úpravy. Naprosto unikátní je otevření staré historické
školy v suterénu statku Lüftnerka v prostorách kovárny, kam se nám podařilo získat
unikátní vybavení historické třídy. I u nás
v zoo chceme nejen školám, ale i veřejnosti

přiblížit chod školního vyučování na začátku vzniku naší republiky v rámci projektu
města Kde domov můj.
V čem bude expozice unikátní?
Jsou tam například k dispozici křídové
tabulky, kalamáře, pera, k nahlédnutí dobové knihy či možnost vyzkoušet si psaní do
starých písanek. Expozice byla do zoo převezena z Národopisného muzea Plzeňska.
Za celým původním nápadem stála a stojí
vedoucí Muzea loutek v Plzni Markéta Fomanová. Několik měsíců sháněla dobové
předměty, lavice, obrazy, aby škola byla
co nejvěrohodnější. Některé z dobových
předmětů jsou podle originálů vyrobeny
na zakázku. Školy mají možnost objednat
si dobový výukový program, který potrvá
45 minut. Pro veřejnost je expozice otevřena každý den od 10 do 15.30 hodin mimo
úterní dopoledne.
Počítáte mimo nových expozic také s nějakými stavebními úpravami?
Vybudujeme dva nové úseky asfaltových
cest, tolik důležité pro pohodu návštěvníků

hlavně při dešti. Bude to dlouhý úsek štěrkové cesty mezi expozicí pum a dikobrazů.
Druhá část bude v okolí tropického pavilonu Z, kde jsou cesty nevyhovující.
Co je nového v projektu Sloni na Mži?
Zatím máme vykoupené pozemky,
změnu územního plánu i dokumentaci
k územnímu rozhodnutí. Rada města Plzně
schválila revizi Generelu rozvoje Zoologické a botanické zahrady města Plzně, generel nově zahrnuje Slony na Mži. Pro slony
chce zoo zhruba čtrnáctihektarovou plochu
v údolí řeky Mže. Projekční práce potrvají
zhruba 1,5 roku.
Jak velkou plochu budou obývat sloni?
Měli by mít areál o zhruba 3,5 hektarech. Celá 14 hektarová plocha by měla být
rozdělena na tři expozice, které budou
představovat zeměpisné oblasti Velké
Sundy, jižní část Malajského poloostrova, Celebes, Malé Sundy (Wallacea), Filipíny, Novou Guineu a Austrálii. Expozice
bude tvořena ubikacemi ve stylu lidských
obydlí dané oblasti a výběhy.

Platí už zveřejněná informace, že v Plzni
by měli být sloni indičtí?
Stěžejním a zároveň i největším zvířetem
bude slon indický, tomu také bude věnována i prostorově největší část expozic, která
bude dělena ještě na prostor pro samce a samice, eventuálně i s mláďaty. Hlavní pavilon
pro slony, tapíry a hady naváže na volný
výběh pro slony s vnitřními a venkovními
vodními plochami.
A která další zvířata tam budou k vidění?
Kromě slonů tam budou tapíři čabrakoví,
z drobnějších zvířat například giboni a další.
V expozici věnované fauně Wallacei budou
chováni savci Celebesu (Sulawesi), Malých
Sund a Filipín. Novoguinejská expozice
bude tvořena zčásti výběhy klokanů a kasuárů, ptáci budou ve skleníku s voliérami na
okraji areálu a část bude interaktivní stezkou lesním biotopem se stromovými domky. Uvažuje se o vybudování restaurace,
ubikace a výběhů pro langury a jeleny. Tato
část bude propojena s nynějším areálem zoo
novým pěším mostem přes silnici.
(an)
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Krajská metropole chystá DronFest
Unikátní festival zaměřený na drony je jednou z největších akcí svého druhu na světě
Atraktivní show přinese i v letošním roce
DronFest, jedinečný festival bezpilotního
létání, který nemá v České republice obdoby.
V pořadí už třetí ročník této akce se uskuteční
1. a 2. června v areálu DEPO2015 v Plzni.
Přípravy festivalu zaberou organizátorům
několik měsíců, práce jsou tak v plném proudu. Na návštěvníky čeká nabitý program plný
oblíbených stanovišť i novinek.
„Moc si vážíme toho, že se DronFest dostal minulý rok mezi největší akce svého druhu na světě, a samozřejmě chceme tomuto
závazku dostát i do budoucna. I letos se tak
návštěvníci mohou těšit na atraktivní show,
na které nebudou chybět letecké ukázky, veletrh dronů, přednášky na nejrůznější témata
z oblasti bezpilotního leteckého průmyslu.
Velkým lákadlem budou určitě i populární
závody ve FPV létání, při kterých se do vzduchu vznesou malé, ale velmi rychlé závodní
drony. Při tvorbě programu samozřejmě nezapomínáme ani na nejmenší návštěvníky,
akce je tak vhodná nejen pro technické nadšence, ale i pro rodiny s dětmi,“ říká Luděk
Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně, městské organizace, jež
festival připravuje.
Jednotlivá stanoviště DronFestu zaberou
celý areál DEPO2015 a lidé se dostanou
i do sídla bývalé Reo Depony v Cukrovarské
ulici, kde vznikla první městská FPV aréna

Hřbitov U Všech
svatých se otevřel
veřejnosti

Kdysi zanedbaný hřbitov u kostela
Všech svatých na Roudné s cennými
hrobkami významných Plzeňanů (na
snímku) se otevřel pro veřejnost. Místo posledního odpočinku plzeňských
osobností, jehož historie sahá až do
13. století, bude přístupné do října
každou první středu v měsíci od 9 do
18 hodin. Hřbitov bude možné navštívit i v jiné dny, ale po předcházející telefonické domluvě se správcem na telefonu 378 037 111. Vstup je volný. (red)

Návštěvníci loňského festivalu obdivují dron v akci.
v republice. DronFest je dalším z důležitých
bodů naplnění vize města Plzně, tedy stát se
tuzemskou jedničkou v oblasti bezpilotního
leteckého průmyslu. „V západočeské metropoli se podařilo vytvořit velmi kvalitní zázemí
pro tyto technologie, které mají velkou budoucnost. Naším cílem je přiblížit tuto oblast
široké veřejnosti, představit, jaký má potenci-

Foto: SITmP

ál, ale třeba i v diskuzi s odborníky upozornit
na možná rizika. Chceme návštěvníkům
nabídnout na jednom místě atraktivní podívanou, zábavu a zároveň užitečné informace,
ke kterým by se jinak jen těžko dostávali. To
vše je DronFest,“ upozorňuje ředitel.
Organizátoři navíc u příležitosti konání
festivalu vyhlašují dvě soutěže. První s ná-

zvem DronApp byla vyhlášena pro studenty do 28 let, kteří dokážou naprogramovat
aplikaci schopnou ovládat dron. K dispozici
budou mít bezpilotní letadla, zázemí a zkušenosti odborníků Správy informačních technologií města Plzně. „Další soutěžní klání
jsme nazvali Fotka/Film a je určené všem,
kteří pomocí dronu pořizují zajímavé fotografie a videa. Během předchozích ročníků
se nám sešly stovky originálních snímků a vybrat z nich ty nejlepší nebylo vůbec snadné.
Pro obě soutěže platí, že ve hře jsou hodnotné
ceny, například drony, počítače, tablety, tiskárny a další,“ doplňuje Tomáš Cholinský,
projektový manažer Správy informačních
technologií města Plzně.
Vyhlášení soutěží se uskuteční v rámci
závěrečného večera DronFestu. Soutěž typu
DronApp má podle představitelů města velkou přidanou hodnotu. Už v minulých letech
se totiž mezi studenty, a to i velmi mladými,
ukázalo, že je řada těch, kteří potřebují jen
dostat příležitost a dokážou úžasné věci.
A právě pro ně město vytváří možnosti, které
je mohou posunout k vlastnímu podnikání
nebo k vysněnému zaměstnání.
Informace o festivalu i vyhlašovaných
soutěžích mohou zájemci najít na webových
stránkách www.dronfest.cz. Aktuality jsou
zveřejňovány také na facebookovém profilu
DronFest Plzeň.
(red)

Zápisy do mateřinek se uskuteční v květnu
Zápisy do mateřských škol se v Plzni uskuteční od 2. do 16. května. V aplikaci na
www.mszapis.plzen.eu (na snímku) jsou
všechny potřebné informace pro rodiče,
stejně jako na webech příslušných mateřských škol. Pro zápis bude v souladu s novelou školského zákona rozhodující trvalý
pobyt dítěte. K němu rodiče přinesou vyplněnou přihlášku, rodný list a průkaz zdravotního pojištění dítěte, svůj občanský
průkaz, případně doklad o trvalém pobytu
dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců – tak originál potvrzení
z ohlašovny pobytu.
„Celková kapacita našich městských
mateřských škol je 5 162 míst, volných
míst máme zhruba 1 500. Předpokládáme, že bychom měli mít místo pro všechny tříleté a starší děti s trvalým pobytem
v Plzni. Od roku 2013 zaznamenáváme
výraznější přesun silných ročníků dětí
z mateřinek do základních škol,“ uvádí
vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy plzeňského magistrátu Dagmar

Škubalová. Připomíná, že už druhým
rokem jsou zákonní zástupci dětí, které dosáhnou 5 let, povinni přihlásit dítě
k povinnému předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Povinný
předškolní rok je ve veřejných mateřských školách bezplatný a je možné jej
splnit v mateřských školách zapsaných
ve školském rejstříku nebo za určitých
podmínek individuálním „domácím“
vzděláváním či vzděláváním v přípravné třídě nebo vzděláváním v zahraniční

škole na území ČR. Povinné předškolní
vzdělávání se vztahuje na státní občany
ČR a cizince, kteří oprávněně pobývají
na území ČR déle než 90 dnů. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním
postižením a děti dlouhodobě pobývající v zahraničí.
Pokud zákonní zástupci nemají přístup
k internetu, s vyplněním přihlášky jim pomohou úředníci na kontaktních místech
na magistrátu i na úřadech městských obvodů nebo přímo v mateřské škole. (red)

Nejlepší pracovníci
škol získají
ocenění
Ocenění za celoživotní přínos školství „síň slávy“, Pedagog roku základní školy, Pedagog roku mateřské
školy, Provozní zaměstnanec roku,
Mecenáš plzeňského školství a Mimořádný počin plzeňského školství
jsou kategorie, do nichž lze navrhovat nominace na ocenění za rok
2017/2018. Je určeno jednotlivcům,
může být uděleno i in memoriam.
Návrhy mohou v otevřených kategoriích předkládat jak fyzické, tak
právnické osoby, v kategorii Mecenáš plzeňského školství ředitelé škol,
případně zřizovatel. Nominace na
cenu musí být podána do 10. května
písemnou formou na adresu Odbor
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně, Kopeckého
sady 11, 306 32 Plzeň nebo elektronicky na e-mail solcova@plzen.eu.
Informace a formuláře jsou na
www.plzenskeskoly.cz/Aktuality.
Slavnostní vyhlášení oceněných se
bude konat 19. června od 14 hodin na
25. základní škole Plzeň.
(red)

Město přispělo
hasičům, záchranářům
i policistům

Půl milionu korun poskytne město
Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje na nákup vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému.
Příspěvek záchranářům umožní, aby
pořídili vůz kategorie SUV s pohonem
všech kol a tažným zařízením s možností připojení přívěsu vybaveného
materiálem pro řešení mimořádných
událostí s hromadným postižením
osob. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, požární stanice Plzeň
– Střed má i díky příspěvku města ve
výši 2,8 milionu korun novou automobilovou stříkačku CAS 20 Scania (na
snímku). Plzeň také přispěje milionem
korun Městskému ředitelství Plzeň na
nákup vozidel, která jsou využívána
zejména při udržování veřejného pořádku.
(red)

ROZHOVOR

Manažer Dronetu Tomáš Cholinský: Puk jsem vyměnil za dron
Bývalý hokejový brankář, dnes trenér, šermíř a hlavně mladý muž nadšený pro nové
technologie Tomáš Cholinský má na starost
festival zaměřený na drony DronFest, který
se ve městě v rámci konceptu Smart City
Plzeň koná letos už potřetí. „Mám velkou
radost, že se dostal mezi největší akce svého
druhu na světě a že se o něj neustále zvyšuje
zájem,“ říká Tomáš Cholinský, projektový
manažer Centra Dronet, které je součástí
Správy informačních technologií města
Plzně a má mimo jiné za úkol přilákat do
města firmy zaměřené na bezpilotní létání
a technologie s tím spojené. Festival, který
se uskuteční v červnu, připravuje s kolegy už
od loňského prosince.
Jak se z hokejisty stane projektový manažer Centra Dronet?
Od malička mě zajímaly chytré věci.
Když se centrum zakládalo, přihlásil jsem
se do výběrového řízení a ono to klaplo.

Tomáš Cholinský.

Foto: archiv

Jsem tu od ledna 2016, tedy od zrodu
Dronetu, a moc mě to baví. Zvlášť, když

zájem o nové technologie i o náš festival
nejen v Plzni vzrůstá.
O kolik?
Poprvé přišlo zhruba čtyři tisíce lidí,
loni už sedm tisíc a letos bychom byli
rádi, kdyby jich bylo deset tisíc. Ozývají se
specializované firmy z celé České republiky i ze světa, některé už tady byly a DronFest je nadchl a další se o nás dozvěděly
a napsaly nám, že se chtějí zúčastnit.
Například?
Italové, rádi by se v letošním roce zúčastnili závodů a později by tady chtěli
mít i prezentaci své firmy. Zájem mají
i z Francie, Polska a pochopitelně z Česka, protože v Plzni pořádáme jediný festival svého druhu v rámci České republiky.
Takže tu budou specialisté od západních
Čech až po Moravu.
Co mohou nabídnout?
Firmy představí na veletrhu nejrůznější drony, k tomu některé z nich

předvedou v rámci leteckých ukázek
ve vzduchu. To vše bude doplněno o jejich komentář a lidé se mohou zeptat
na to, co je zajímá. Při přednáškách se
pak návštěvníci dozvědí velké množství
informací, ke kterým by se jinak těžko
dostávali – ať už se jedná o legislativu
či využití dronů, například ve spojitosti
s integrovaným záchranným systémem,
při různých inspekčních činnostech,
v zemědělství nebo třeba v rámci natáčení filmů. Velkým lákadlem jsou také
závody FPV, kterých se zúčastňuje stále
víc závodníků.

Jak takové závody vypadají?
Piloti mají brýle, do kterých se promítá
obraz z kamery na dronu, v rukou mají
ovladač a sledují pomocí brýlí reálnou

dráhu opatřenou brankami a vodícími
značkami. Cílem je proletět dráhu co nejrychleji. FPV je zkratka z angličtiny, tedy
First Person View.
Tohle asi nebude pro děti, ale budou si
moci zalétat i ony?
Pro děti je připravený doprovodný
program včetně dvou míst, kde si budou
moct zalétat s mini drony.
Bude letošní festival proti minulým
ročníkům v něčem jiný?
Rozhodně rozsahem, bude na něm více
firem, větší doprovodný program, uskuteční se ve větším prostoru, přibudou
velkoplošné obrazovky, na kterých bude
možné sledovat, co vidí pilot dronu při
FPV závodech, a další věci.
Vaším denním chlebem jsou drony,
máte nějaký vy sám?
Mám, dostal jsem ho od rodiny k třicátým narozeninám. Tak teď už jsem
„opravdový“ dronař.
(an)
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I smrt patří k životu, lze ji však ulehčit
V Plzni pomáhá s péčí další mobilní hospic, provozuje jej zkušená Domovinka
Sedm z deseti lidí by chtělo zemřít doma,
ale umírají převážně za zdmi nemocnic,
LDN či jiných podobných zařízení. Je to
dáno tím, že téma umírání je v české společnosti už desítky let tabuizované. Lidé
se bojí bolesti, bojí se ztráty důstojnosti,
bojí se závislosti na druhých. Naštěstí už
i v našem městě fungují první mobilní
hospice, které pomůžou umírajícím prožít zbývající část života doma, v prostředí,
kde se nemocný cítí v bezpečí a je obklopený milovanými a milujícími lidmi.

„Pracovníci hospice nezasahují do
chodu rodiny, ale citlivě informují nemocného i rodinu o všem, co je čeká.
Lékaři nastavují symptomatickou léčbu,
například léčbu bolesti, a sestřičky pravidelně nemocné navštěvují a věnují jim
veškerou péči, odbornou i lidskou. I sociální pracovník, psycholog a pracovník
v sociálních službách nachází v tomto
odborném týmu místo. Cesta na druhou
stranu je v životě člověka bezesporu tou
nejtěžší. Nikdo by po této cestě neměl
kráčet sám,“ říká Bohumila Hajšmanová,
ředitelka organizace Domovinka – sociální služby, která je aktuálně zapojena do

Paměť národa
sídlí už i v Plzni
Po stopách amerického vojáka Alana
Copea, který dojel z Plzně do Prahy
a do Velichovek s depeší pro německé velení, se mohou vydat turisté
i obyvatelé Plzně díky nové turistické
trase v aplikaci Místa Paměti národa.
Je jednou ze tří novinek, které připravila Paměť národa a s níž je možné se
seznámit po celý květen i díky výstavě v Riegrově ulici. Druhá nová trasa
připomíná plzeňskou revoltu proti
měnové reformě v roce 1953 a třetí
přibližuje pětici zajímavých osobností, které se v našem městě narodily.
(red)

Farmářské trhy jsou
každou sobotu
Plzeň posiluje podporu farmářských
trhů na centrálním náměstí Republiky.
Letošní už devátá sezona nabízí řadu
novinek. Největší změnou je, že se trhy
konají v týdenním, nikoliv dvoutýdenním intervalu.
(red)

V Plzni pomáhá další domácí hospicová péče.
pilotního projektu Všeobecné zdravotní
pojišťovny. Domovinka, která letos oslaví
20 let od svého vzniku, přidala specializovaný mobilní hospic ke svým službám,
tedy pečovatelské službě, dennímu a týdennímu stacionáři pro seniory, canisterapii a domácí péči. Ta zahrnuje obecně
paliativní péči od svého počátku. První
organizací, která v Plzni začala provo-

Ilustrační foto

zovat mobilní hospic, je Městská charita
Plzeň. Poskytuje hospicovou péči pacientům prakticky od roku 1991, kdy vznikla
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba. „Se získanými poznatky a odborností tuto službu stále zdokonalujeme.
Probíhá na základě indikace praktického
lékaře nebo ošetřujícího lékaře z nemocnice, je hrazena ze zdravotního pojiště-

ní pacienta. Péči začínáme v nejbližším
možném termínu, jak vyžaduje zdravotní
stav pacienta, většinou v den propuštění
z nemocnice,“ říká ředitel Městské charity Pavel Janouškovec.
Jeho slova potvrzuje ředitel Diecézní
charity Plzeň Jiří Lodr, který stál u zrodu
i prvního plzeňského kamenného Hospice sv. Lazara. „Veškerou zdravotní péči
předepisuje praktický lékař a spolupracuje i se specialisty různých oborů, u hospicových pacientů většinou s ambulancí
bolesti při Fakultní nemocnici Plzeň,
provádí návštěvy i v domácím prostředí
pacienta. V případě potřeby je k dispozici
telefonicky sestra a může přijet i mimo
ordinaci lékaře. I to hradí pojišťovna,
protože zdravotní péče se následně nechá
potvrdit lékařem. Důležitá je dobrá spolupráce s praktickým lékařem, který svého pacienta dlouhodobě zná, případně
s duchovním či psychologem. Zásadní je
aktivní spolupráce rodinných příslušníků
nemocného a není to běžné, neboť si lidé
odvykli přijímat umírání jako nedílnou
součást života. Tato zdravotní péče probíhá v rámci odbornosti 925. V současné
době zvažujeme podání žádosti o odbornost 926, o kterou mohou požádat domácí péče, které budou splňovat standardy
VZP,“ uvádí Jiří Lodr.
(red)

Teplárenská rozvodná síť měří 430 kilometrů
V současné době měří síť teplárenských
rozvodů v Plzni 430 kilometrů, po předpokládané fúzi s Plzeňskou energetikou
překročí 500 kilometrů. Horkovody vedou do všech čtvrtí s výjimkou těch „venkovských“ na periferii našeho města.
Zdálo by se, že rozšiřovat síť potrubí už
vlastně není kam. Jenže tak to není. Z pohledu teplofikace zůstávaly „periferií“
kupodivu některé části v centru Plzně.

Teplo míří do Hamburku
Samozřejmě do toho plzeňského, malé
čtvrti nedaleko centra města, které dominuje novorenezanční budova Okresního
soudu Plzeň-město z roku 1887. Původně sloužila jako škola, dlouho v ní sídlila
hvězdárna s planetáriem, teď je plná paragrafů.
Do lokality ohraničené ulicemi Šumavská – U Prazdroje – Nádražní položí Plzeňská teplárenská v letošním a příštím roce
600 metrů nového potrubí a umožní tak
napojení všech objektů na teplárenskou

Senioři pobaví seniory
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně už podeváté chystá tradiční květnový festival Senioři baví
(nejen) seniory. Letos se uskuteční
19. května ve Velkém sále Měšťanské
besedy.

„S každým dalším rokem s potěšením zjišťujeme, že přibývá seniorů
a invalidních důchodců, kteří žijí velmi
aktivně a intenzivně se věnují činnostem a zájmům na takové úrovni, že
by byla velká škoda, kdyby se se svým
umem nepochlubili veřejně. Je radost
sledovat jejich nadšení pro věc, s jakým přistupují ke svým koníčkům.
Komu nechybí chuť být mezi těmi, kteří v rámci letošního 9. ročníku seniorského kulturního maratonu budou bavit své vrstevníky, pak stačí, když se do
27. dubna přihlásí Jarmile Srbkové, telefon 378 033 357, 602 230 374 nebo
e-mail: srbkova@plzen.eu. Mohou za
ní zajít i osobně do Martinské ulice 2,“
říká vedoucí odboru sociálních služeb
Alena Hynková.
(red)

Výstava 100 let
republiky očima pěti
generací ukáže i hračky
Základní linií výstavy 100 let republiky
očima pěti generací bude návaznost na
úspěšný projekt z roku 2015 Plzeňské
rodinné fotoalbum, kdy se podařilo
nasbírat na 4500 fotografií, z nichž
vznikly dvě velké výstavy a jedna publikace. Výstava 100 let republiky očima
pěti generací, která se koná od 17. května do 31. října, tento koncept rozšiřuje
a doplňuje dobové rodinné fotografie
o předměty každodenní potřeby, jako
jsou nábytek, oblečení, hračky, kola či
auta, a to nejen výstavní, ale hravou
a interaktivní formou, typickou pro výstavy v prostoru DEPO2015.
(red)

Práce ve Františkánské ulici.
rozvodnou síť v Plzni. Tato investiční akce
přijde teplárnu na deset miliónů korun.
II.etapa ve Františkánské
Nyní pokračuje druhou etapou i pokládání potrubí ve Františkánské ulici
v historickém jádru Plzně (na snímku),
kde se k teplárenské síti připojí další čtyři
objekty. Akce proběhla v jedné polovině
ulice už vloni, letošní část směrem k ná-

Foto: Martin Pecuch
městí Republiky bude dokončena do
30. dubna. Celkové náklady jsou 7,5 milionu korun.
Plzeňská teplárenská tak vychází vstříc svým zákazníkům. Pokud se
k nim chcete připojit a zajistit si bezpečné a stabilní dodávky tepla za rozumné ceny, kontaktujte nás na internetu
inbox@plzenskateplarenska.cz nebo na
telefonech 377 180 417, 377 180 481. (PI)

Evropský den sousedů
bude v Plzni už popáté
I letos bude sousedům patřit poslední
květnový víkend, tedy 26. a 27. května. Pozvěte své sousedy ke společné
večeři a registrujte se do 11. května na
e-mailu sousede@plzen2015.cz. Více
na www.evropskydensousedu.cz. (red)

ROZHOVOR

Vlastníci nemovitostí v centru si musí popelnice odklízet
Na nepořádek kolem
přeplněných popelnic,
kontejnerů i odpadkových košů si často
stěžují obyvatelé Plzně. Zastupitelé města
proto schválili novelu obecně závazné
vyhlášky týkající se systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. „Úprava by měla pomoci udržovat
čistotu v centru města a jeho širším okolí, včetně snížení počtu černých skládek,“ říká obchodní náměstek městské
společnosti Čistá Plzeň Petr Baloun (na
snímku).

Co to znamená pro obyvatele města?
Vlastníci nemovitostí budou od 1. června moci dát popelnice nebo kontejnery na
chodník pouze v den svozu odpadu. A do
půlnoci téhož dne je budou muset uklidit
na chodby či dvory svých domů.

Bude se to týkat všech majitelů domů?
Pouze těch, kteří mají nemovitosti v lokalitě geograficky omezené řekami Mží
a Radbuzou, železniční tratí a areálem
Škoda, tedy ulicemi Anglické nábřeží, Tyršova, Borská a areálem Škodovky. Týká se
to tedy širšího centra města, konkrétně objektů v 75 ulicích.
Proč jenom v této lokalitě?
Území je vymezeno z důvodů vysoké
koncentrace lidí, kteří míří do centrální části
města za kulturními a společenskými akcemi, za návštěvou úřadů, bankovních domů
a podobně. Navíc se v centru pořádají velmi
často kulturní, sportovní a hudební akce,
takže by tato lokalita měla být upravená

a přitažlivá pro turisty i pro samotné Plzeňany. Navíc mnoho majitelů nemovitostí už
to dávno dělá, například je to běžné přímo
v centru v okolí náměstí a okrajových čtvrtích města. Odklízení nádob v urbanisticky
a společensky významných oblastech je zcela běžné i v jiných vyspělých městech.
Hlavním důvodem změny byl nepořádek
v centru, na který lidé upozorňovali?
Ano. Neudržitelná situace je například
v oblasti kolem Jižního Předměstí, ale i v dalších částech širšího centra. Je běžné, že za
několik hodin poté, co odpad odvezeme, se
popelnice rychle zaplní a kolem nich se povaluje obrovské množství odpadků. Příčinou
bývá nedostatečný objem nádob objednaný

vlastníky nemovitostí nebo často odkládání
odpadu lidmi, kteří za příslušné popelnice
neplatí a v nemovitostech ani nebydlí.
A bude možné ve všech vytipovaných místech nádoby na odpad odvézt mimo ulici?
Může se stát, že ne, třeba v případě zúžených domovních průjezdů, ale vyjdeme majitelům vstříc a vyměníme nádoby za menší.
A nabízíme i službu zanášky a vynášky odpadových nádob. Cena je odvislá od vzdálenosti od vchodu nemovitosti a počtu případných
schodů. K vlastníkům nemovitostí budeme
přistupovat individuálně, s každým jsme
připraveni se domluvit na tom, kam nádoby
nejlépe umístit, zohledněny budou technické možnosti i řešení jednotlivých budov. (an)
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Plzeňské dvorky předvedou sedm novinek
Nadace 700 let města Plzně zve už potřetí
do známých či méně známých zákoutí města i na zajímavý program, tedy na Plzeňské
dvorky, které se uskuteční 19. května od 10 do
18 hodin. „Návštěvníky zavedeme na bezmála dvacítku dvorků, z toho sedm bude otevřeno poprvé,“ slibuje ředitelka nadace Alena
Kozáková. Některá zpřístupněná zákoutí se
nacházejí až za hranicí nejužšího centra města. Zcela poprvé se pro zájemce otevřou dvorky na náměstí Republiky 9 a 12, v Prešovské
ulici 7 a Bezručově ulici 29. „Zajímavé a zcela odlišné pak budou dvorky a vnitrobloky
v Plachého 10, Tylově 33 a park Miroslava
Horníčka,“ říká ředitelka. Dvorky budou
celý den volně přístupné, na některých bude
doprovodný program. Projít si je budou
moci zájemci individuálně, ale i při komentované prohlídce s průvodcem. Na ni je
nutné předem zakoupit vstupenky v Muzeu
strašidel na náměstí Republiky v suterénu
Hotelu Central, denně od 10 do 18 hodin,
telefon 602 245 537. Budou připraveny
dva okruhy, velký centrem města za 100 korun na osobu a malý s parkem Miroslava
Horníčka a dvorky v Tylově 33 a Plachého
10 za 70 korun. Vstupenky budou v prodeji od 23. dubna. Počet průvodců, a tedy
i prohlídek je omezen. Podrobný program,
včetně fotografií bude zveřejněn do konce
dubna na www.plzenskedvorky.cz a facebookovém profilu Plzeňských dvorků.
Trasa není bezbariérová a není vhodné na
ni brát psy.
(red)

Park Miroslava Horníčka, který je v letošním roce součástí Plzeňských dvorků poprvé, stejně jako další dva dvorky na snímcích dole.

Dvorek v Bezručově ulici se zajímavým schodištěm a dalšími architektonickými prvky na prvním snímku a na druhém je dvorek na náměstí Republiky, kde se nachází Evropský dům.

Cyklomaraton
povede na Brno
Den plný sportu a zábavy pro celou
rodinu se uskuteční 16. června v Plzni Doubravce u sv. Jiří. AIMTEC
Open Race je sportovní akce určená
pro veřejnost v jakémkoli věku. Pro
cyklisty bude připraven Cyklomaraton Plzeň – Radeč – Plzeň, který
povede do Přírodního parku Radeč
na vrchol Brno s výškou 718 metrů
nad mořem. Trasy v délce 40 a 68 kilometrů budou převážně po lesních
a polních cestách v překrásné přírodě. Děti a mládež si mohou vyzkoušet
závod na okruhu v délce od jednoho
do tří kilometrů na louce u sv. Jiří.
Startovat se může už i na odrážedle.
Kdo nechce závodit, může se vydat na
kole nebo pěšky na rozhlednu Chlum.
Vstupné na rozhlednu je pro všechny registrované účastníky zdarma.
Připraven bude i bohatý doprovodný
program. Informace a přihlášky jsou
na http://www.aarcha.cz/ nebo
https://www.facebook.com/AimtecOpenRace/.
(red)

Foto 3x: Jiří Zahradník

ROZHOVOR

Nová tržnice v DEPO2015 plánuje obchod bez obalu i svět knihy
Nová tržnice vzniká v hale kreativní zóny
DEPO2015, která svým způsobem pokračuje v projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V bývalé vozovně městských
dopravních podniků už působí například
otevřená řemeslná dílna takzvaná Makerspace, konají se tam interaktivní výstavy, je
tam kavárna, komunitní zahrada, kanceláře k pronájmu, umělecké ateliéry, prostory
pro rezidenční umělce a sály pro koncerty,
výstavy, konference i divadlo a fungovat tam
ještě letos začne i tržnice. „Počítáme od září
s jejím stálým provozem, zpočátku pět dní
v týdnu a později až sedm dní v týdnu. Její
velkou výhodou bude, že lidé budou moci
nakupovat v teple pod střechou a že máme
k dispozici velké a dostupné parkoviště,“
říká ředitel DEPO 2015 Jiří Suchánek.
Co v nové tržnici budou moci pořídit?
Počítáme s farmářským obchodem, s obchodem bez obalu, což znamená, že návštěvníci si budou moci nakoupit různé
potraviny do svých vlastních přinesených
nádob. Bude tam květinářství, rámařství,
brašnářství, stánek s designovými věcmi,

Viuzalizace chystané tržnice v DEPO2015.
ale třeba i holičstvím, masážní salon a řada
dalších služeb. Jsme také ale otevřeni novým nápadům.
Nebudete tak trochu konkurovat už zavedeným farmářským trhům na náměstí
Republiky?
Určitě ne, ale budeme se vzájemně doplňovat. Navíc v DEPO2015 bude tržnice
fungovat po celý rok a chystáme se dělat ve
spolupráci s pronajímateli stánků také tematické akce dle sezonních surovin.

Zdroj: DEPO2015
Jaké?
Například v čase dýní budou dýňové trhy,
vinobraní, zabijačky, nakládané potraviny,
pouliční jídlo. O náš Street Food je vždycky
obrovský zájem a zúčastňují se ho tisíce lidí.
Ale v tržnici by měla být třeba také v rámci
oslav příchodu nového asijského roku asijská gastronomie. A všechny akce budou
doplněné o workshopy a dílny pro děti.
Součástí budou také přednášky. Chystáme
je ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor,

který u nás už provozuje komunitní zahradu s květníky ze sedmdesátých let nejen
z náměstí Republiky. Lidé si je pronajímají
a pěstují si v nich bylinky, rajčátka a další
zeleninu. Ale abych se vrátil k tržnici, také
bychom v ní rádi pořádali festivaly malých
pivovarů. Tržnici bychom chtěli otevírat
slavnostně Dožínkami. Od 21. do 23. září se
tady bude konat Knižní veletrh.
Odkud se vlastně vzal nápad udělat
v DEPO2015 tržnici?
Vzešel z veřejné diskuse, na toto téma se diskutovalo poslední tři roky. Město si nechalo
udělat i studii, ze které vyplynulo, že Plzeňané chtějí tržnici s pestrou nabídkou. A my na
základě těchto skutečností a s vědomím, že
máme zastřešený zajímavý architektonický
prostor, jsme tu hozenou rukavici zvedli.
Za jakých podmínek budete stánky pronajímat?
Nájmy jsou nastaveny a začínají na
2 500 korunách za měsíc bez energií.
Zájemcům ráda poradí a všechno domluví provozní Soňa Sýkorová na telefonu 702 153 996 nebo na e-mailu
sykorovas@depo2015.cz.
(an)
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Convoy of Liberty projede Plzní v sobotu
Slavnosti svobody se letos uskuteční od 3. do 6. května, budou mít bohatý program

Foto: archiv OPM MMP

Konvoj historických vozidel patří k nejoblíbenější podívané při Slavnostech svobody.
kovníka Charlese H. Nobla Hank Noble
a Luc Rensonnet, syn velitele 17. dělostřeleckého pluku. Pozvání přijali rovněž
tři českoslovenští vojenští veteráni Josef
Švarc, Alois Dubec a Viktor Wellemin.

Vojenské kempy

Události odehrávající se na začátku května roku 1945 si jako každý rok Plzeň
připomene Slavnostmi svobody, tradiční
akcí s bohatým vojensko-historickým
a kulturním programem. Oslavy osvobození americkou armádou se uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května,
kdy vyvrcholí vzpomínkovým setkáním
u památníku Díky, Ameriko!, kterému se
po dvou letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu programu bude 1. května
předcházet v lochotínském amfiteátru
koncert The Australian Pink Floyd Show
s nesmrtelnou hudbou legendární kapely
Pink Floyd v doprovodu nejmodernějších
světlených efektů a animací.

Convoy of Liberty
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka
vojenských historických vozidel s 200 kusy techniky, projede zhruba dvoukilo-

metrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě až do sadů Pětatřicátníků
letos mimořádně v sobotu 5. května. Ve
vzduchu ji přeletem doprovodí nejen současné vojenské letouny, ale i nejslavnější
a nejlepší stíhací letadlo britského královského letectva za druhé světové války
Spitfire a Harvard, letoun z roku 1943
sloužící k výcviku nových pilotů USAAF
v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů
s válečnými veterány bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí
Republiky, kde budou mít návštěvníci
příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat se s americkými
a belgickými veterány. Účast prozatím přislíbil George Thompson, James
Duncan, Earl Ingram z USA a Louis
Gihoul, Michel Gilain a Hubert Raw
z Belgie. Přijet by měl také vnuk generála
Pattona George Patton Waters, vnuk plu-

K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za
Obchodním centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize
a Československé samostatné obrněné
brigády. K vidění tady bude dvoumístné
průzkumné letadlo Piper L411 a tábor
RAF, britského královského letectva,
jehož 100. výročí založení si letos připomínáme a v němž za druhé světové
války sloužilo 2 402 Čechů a Slováků.
Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké sbory (WAAF) připomene kemp v prostoru U Zvonu, vedle
Křižíkových sadů a Proluky, kde je pravidelně při oslavách v rámci projektu
Plzeň 1945 představován život v táboře
2. pěší divize a taky civilistů.

Více o programu
na www.slavnostisvobody.cz
Camp Raiders s expozicí americké
pěchoty bude mít své stanoviště před
kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea
Patton Memorial Pilsen s jeho více než
tisíci exponáty a fotografiemi vztahují-

cími se k americké armádě a událostem
2. světové války.

Nenechte si ujít

Kulturní program

• Muži generála Pierce – výstava fotografií věnovaná 16. obrněné divizi
u příležitosti 75. výročí založení jednotky, 3.–20. 5. Smetanovy sady

Součástí oslav bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese zpět
do radosti z konce války a osvobození.
Hlavní program na náměstí Republiky zahájí v pátek 4. května nejlepší big
band všech dob s více než 80letou historií legendární americký The Count Basie
Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá
celkem 18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude hostit Nezmary a Big
Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz
nebo v poslední době oblíbenou kapelu
Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému
Big Bandu, kapele St. Johnny Blues
a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech
oživí vojenské ležení folklor, swing,
scénky s komentářem či ukázky módy
a na pódiu amfiteátru za Obchodním
centrem Plzeň Plaza se představí folkoví
a country muzikanti.

Vzpomínkové akty
Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, speciální akce, mezi nimi 3. května Plzeňské
rozhovory II na téma 100 let česko-amerických vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem
Muži generála Pierce připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která
v roce 1945 vstoupila do Plzně jako první
jednotka americké armády.
(red)

• Tábory RAF a WAAF
4.–6. 5. Křižíkovy sady, U Zvonu, park
za OC Plzeň Plaza
• Vyhlášení stipendia generála G. S.
Pattona
5. 5. od 18 hodin náměstí Republiky
• Back to 1945 Speciál – dobová hudební a taneční zábava ve stylu roku
1945 pod širým nebem
5. 5. od 18 hodin v Křižíkových sadech
• Rodinná soutěž „Nebeští jezdci“
na téma osudy československých letců
RAF
6. 5. od 10 do 17 hodin v centru města
• Muži i ženy bojující – prezentace
vojenských stejnokrojů ženských pomocných sborů spojeneckých armád
a příslušníků ozbrojených sil působících na jaře 1945 v Čechách, 6. 5. od
13.45 hodin v Křižíkových sadech
• Domácí odboj a povstání 5. května
1945 – výstava, 21. 4.–10. 5. v mázhauzu plzeňské radnice

Fotografie ve Velké synagoze představí Plzeň v době první republiky
Jak vypadala Plzeň před sto lety a v letech následujících, ukáže výstava Plzeň
a Republika československá, kterou ve
spolupráci s Národopisným oddělením
Západočeského muzea v Plzni a Židovskou obcí
Plzeň připravuje občanské
sdružení Pro
Photo.
„Prostřednictvím fotografií z archivu Národopisného oddělení Západočeského muzea připomeneme nejen
důležité události spojené se vznikem
samostatného Československa, ale
také, jak se v Plzni v prvních deká-

dách samostatnosti žilo,“ konstatuje Radovan Kodera ze sdružení Pro
Photo a dodává, že právě díky stovkám negativů a fotografií bude sestaven reprezentativní soubor zahrnující pestrou
obrazovou kolekci.
Fo t o g r a f i e
ukážou podstatné společenské, politické, kulturní
nebo sportovní události, důležité osobnosti společenského života, představitele města.
Představí také významné návštěvníky Plzně včetně prezidenta Tomáše

Na archivním snímku rozvoz pečiva na motorce pekaře Křivohlavého, vyfoceno kolem
roku 1925.
Foto: Národopisné muzeum Plzeňska – Západočeské muzeum v Plzni

Garrigua Masaryka. Doplní je snímky ze
života Plzeňanů, fotografie zajímavých
staveb, činností, zábavy či působivých
městských scenérií.
Výstava bude k vidění od 3. května do
konce letošního října ve Velké synagoze.
Umožní zároveň zpřístupnění této významné dominanty Plzně po celou hlavní sezonu.
Výtěžek ze vstupného bude využit na
údržbu a opravy obou plzeňských synagog i památníku obětem holocaustu Zahrada vzpomínek.
Výstava je věnována památce Rudolfa
Löwyho, od jehož narození v roce 2018
uplyne 100 let.
(red)
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SLAVNOSTI
SVOBODY
PLZEŇ
OSVOBOZENÍ AMERICKOU ARMÁDOU

3.–6. KVĚTNA 2018

www.slavnostisvobody.cz

Čtvrtek 3. května
Moving Station,
Jižní Předměstí
pořádá Americké
centrum US Point
Západočeské
univerzity v Plzni

13.30–20.30

Smetanovy sady

náměstí Míru

Neděle 6. května

park za OC Plzeň
Plaza

14.00

Vernisáž výstavy Muži generála Pierce – věnováno 16. obrněné divizi
armády USA u příležitosti 75. výročí založení jednotky. Výstava potrvá
do 20. 5.

Pobřežní ul. (u KD
Peklo)

9.00–18.00

15.00

Pietní akt u Památníku bojovníků a obětí světových válek, Památníku
padlých členů Západočeského aeroklubu ve 2. světové válce
a Památníku padlých Plzeňanů v květnovém povstání 1945

Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

Patton Memorial
Pilsen

9.00–18.00

radnice, náměstí
Republiky

10.30

Pietní akt u pamětních desek Bratrstva 17. praporu belgických střelců
a desky věnované 16. obrněné divizi americké armády

Americká třída

16.00

Hlavní vzpomínkový akt u památníku "Díky, Ameriko!"

KD Peklo
(Pobřežní ul.),
military kempy

10.00–17.00

Rodinná soutěž „Nebeští jezdci“ interaktivní formou přiblíží osudy
československých letců RAF

náměstí
Republiky

10.30–18.00

10.30 JUNIOR orchestr Plzeň – dechový orchestr při ZUŠ B. Smetany
Plzeň,
12.00 Hrádecký Big Band, 14.30 St. Johnny Blues and „SKP“ brass
section, 16.45 Mydy Rabycad

Pátek 4. května

park za
OC Plzeň Plaza

9.00–20.00

10.00–18.00
Pobřežní ul.
(KD Peklo)

Křižíkovy sady
Proluka

Patton Memorial
Pilsen

9.00–20.00

9.00–20.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový
tábor Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
15.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 17.00 Maxipes Fík,
18.30 SEMTEX, 20.00 Rock’n’Roll Party Time: THE SHOWER
Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové
jednotky, program pro děti
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké
pěchoty, tréninková dráha
Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF

9.00–13.30

Školní exkurze – komentované prohlídky tábora pro žáky, nutná
rezervace na www.plzen1945.cz

9.00–18.00

Doprovodný program muzea

9.00

Beseda s veterány z 2. světové války, autogramiáda

Chodské náměstí

16.00

Položení květin u Památníku 2. pěší divize

Husova ul.

17.00

Položení květin u Památníku 16. obrněné divize a Památníku čs.
vojákům bojujícím na západní frontě
18.00 The West Bohemian Jazz Connection

18.00–22.00

19.45 zdravice primátora města Plzně
20.00 The Count Basie Orchestra (USA)

Sobota 5. května

park za
OC Plzeň Plaza

Pobřežní ul.
(KD Peklo)

14.00–20.00

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový
tábor Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
12.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 14.00 The MayHems,
15.30 Black & White, 17.00 Big Boy Band, 18.30 NEŘEŽ, 20.00 CHUŤ

10.00–18.00

Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové
jednotky, program pro děti

9.00–20.00

Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké
pěchoty, tréninková dráha

9.00–20.00

16.00 Módní okénko – ukázka dobového odívání 30. a 40. let 20.
století
18.00 Back to 1945 Speciál – taneční zábava

Patton Memorial
Pilsen
Sukova ul. – Klatovská tř. – sady
Pětatřicátníků –
náměstí
Republiky

9.00–18.00

11.00

11.30

Doprovodný program muzea
CONVOY OF LIBERTY – přehlídka vojenských historických vozidel;
výjezd ze Sukovy ul. v 11.00, předpokládaný dojezd na náměstí
Republiky ve 12.30
Přelet historických i moderních vojenských letounů
Přivítání Convoy of Liberty na náměstí Republiky podle lidových tradic
Folkové odpoledne rádia Samson

náměstí
Republiky

Partneři projektu:

10.00–18.00

Prezentace Městské policie Plzeň – výstroj a výzbroj pořádkové
jednotky, program pro děti
Camp Raiders – ukázka tábora současné US Army, expozice americké
pěchoty, tréninková dráha
Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF
11.00 folklórní soubor, 13.45 Muži i ženy bojující – prezentace
vojenských stejnokrojů
Doprovodný program muzea

Doprovodný program
Smetanovy sady,
U Branky
pořádá Institut
terezínské
iniciativy

12. 4.
14.00

Jom ha-šoa – den vzpomínání na oběti holocaustu – veřejné čtení
jmen obětí holocaustu, do něhož se může zapojit každý návštěvník

městský obvod
Plzeň 4

17. 4.

Památka obětí náletu a padlých ve 2. světové válce
10.00 Sousedská ul.
16.00 Jateční ul.

21. 4.
13.00

Pietní akt u Památníku padlým americkým letcům a křimickým
občanům padlým v 1. a 2. světové válce

Plzeň-Křimice
mázhauz radnice
Plzeň-Litice

DEPO2015
pořádá DEPO2015

Tábor americké 2. pěší divize, projekt Plzeň 1945 představuje život
amerických vojáků v táboře a civilistů v roce 1945, tábor RAF a WAAF
Křižíkovy sady
Proluka

9.00–18.00

14.30 Pilsner Jazz Band, 16.45 lidové písně z jižních a západních Čech

Měšťanská
beseda

náměstí
Republiky

Tábor 16. obrněné divize US Army – dobový vojenský tábor, dobový
tábor Čs. samostatné obrněné brigády a RAF
12.00 Radio Dixie – reprodukovaná hudba, 14.00 Faux Pase Fonet,
15.30 Flashback, 17.00 Straw Hat

Plzeňské rozhovory II
100 let česko-amerických vztahů:
Co nás spojuje – diskuse o úloze člověka v 21. století s Thomasem
Dinem, Michaelem Žantovským, Renatou Fučíkovou, Michalem
Pěchoučkem

11.30

Nezmaři a Big Band Klatovy

13.00

Nezmaři

14.15

COP

15.45

Taxmeni

17.30

Udělení medailí KVV Plzeň

18.00

Vyhlášení stipendia generála Pattona

18.30

Nadoraz

20.30

Jelen

21. 4.–10. 5.

Výstava Domácí odboj a povstání 5. května 1945

26. 4.
16.30

Pietní akt na počest padlých čs. letců z Plzně-Doubravky a položení
květin u pamětní desky na budově bývalé konzervatoře

3. 5.
20.00

Představení „The Accidental Hero – Náhodný hrdina“

5. 5.
10.00–18.00

DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla

Loosovy interiéry
Klatovská 19

5. 5.
10.00–16.15

Prohlídky interiérů
www.plzenskavstupenka.cz

Český rozhlas
Plzeň
náměstí Míru 10

5. 5.
12.00–18.00

Den otevřených dveří Českého rozhlasu Plzeň – představení
rozhlasového týmu a profesí – hudební vystoupení, talkshow, pestrý
doprovodný program
Více na: www.plzen.rozhlas.cz

5. 5.
13.00

Mistrovské utkání Pilsen Patriots v nejvyšší České lize amerického
fotbalu – Bitters lize

hřiště 1. ZŠ
v Bolevci
Turistické
informační
centrum města
Plzně,
náměstí
Republiky 41

5. 5., 14.00
(čj)
5. 5., 16.00 (aj)
6. 5., 13.00 (čj)

TJ SLAVOJ –
MASNA, Plzeň
pořádá Box club
Ondřeje Stacha
z.s.

5.–6. 5.

Plzeň – Skryté
město
Sokolovna Karlov
Galerie Ladislava
Sutnara

6. 5.
10.00, 14.00
6. 5.
14.30
6. 5.–2. 6.
vernisáž
5. 5., 18.00

Velká synagoga

7. 5.
19.00

městský obvod
Plzeň 4

9. 5.

Změna programu vyhrazena

Plzeň v dobách osvobození
– komentované prohlídky; vstupenky v TIC MP nebo
na www.plzenskavstupenka.cz

Mezinárodní turnaj v boxu mládeže „Pohár osvobození Plzně 1945“

Sousedské procházky – poznejte město skrze osobní příběhy
a vzpomínky. www.plzenskavstupenka.cz
Odhalení pamětní desky čs. letcům RAF
Výstava Pilseñ – výstava mapuje historii české Plzně a chicagské
čtvrti Pilseñ
Když swing byl králem – koncert Big Bandu Konzervatoře Plzeň, řídí
Petr Mráz, předprodej vstupenek ve Velké synagoze
Položení květin k pomníkům
15.00 Újezd (nám. Karla Panušky)
15.30 Hřbitovní ul. (objekt hasičské zbrojnice)
16.00 střelnice Lobzy

kulturní dění 
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Plzeňské rozhovory se zaměří na vztahy mezi USA a ČR
V letošním roce přijede bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa v Praze Thomas A. Dine
Bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa
v Praze Thomas A. Dine, Michael Žantovský, velvyslanec v USA v letech 1992
až 1997 a nynější ředitel Knihovny Václava Havla, nebo významný kybernetik
Michal Pěchouček z ČVUT přijedou
debatovat do Plzně o tom, jak vypadají
česko-americké vztahy po sto letech od
navázání prvních kontaktů, kam až sahá
česko-americká vojenská spolupráce
a jak lze využít umělou inteligenci k prevenci bezpečnostních hrozeb. Témata
pro Plzeňské rozhovory II, které se konají
v rámci doprovodného programu Slavností svobody, zvolila organizující Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci
s Velvyslanectvím USA v České republice
a městem Plzeň v souvislosti se 100. výročím vzniku československého státu.
„Česko-americké vztahy prošly během uplynulých sta let velkými změnami
a dnes spolupracujeme v mnoha oblastech. Letos se s významnými odborníky
z obou zemí zaměříme na společenská
a bezpečnostní témata a celou akci ukon-

Bimbu
připomenou
unikátní výstavy
K letošnímu 100. výročí narození
malíře a ilustrátora plzeňského rodáka Bohumila Konečného - Bimby
připravuje Středoškolský klub v Plzni s kurátorem Janem Hosnedlem
vzpomínkové výstavy v místech úzce
spjatých se životem Konečného. Výstavu v refektáři v Mariánské Týnici
na Severním Plzeňsku, která se bude
konat od června do srpna, v Galerii
Villa Pellé v Praze od září do října,
a v Galerii Jiřího Trnky na náměstí
Republiky v Plzni od prosince do ledna. Výstava bude zahrnovat zhruba
150 originálů a dalších reprodukcí.
Například obálku Mladého hlasatele
s boxujícími chlapci či obálku Vpředu s Foglarovou povídkou „Nevzdávej se!“.
(red)

číme pohledem do budoucnosti s kybernetikem Michalem Pěchoučkem. Ten
se svým týmem pracuje na projektech
americké vlády, které využívají potenciál
umělé inteligence k prevenci bezpečnost-

ních hrozeb v realitě a kyberprostoru,“
přibližuje program Daniela Lukavská,
vedoucí Amerického centra US Point
při Západočeské univerzitě. Plzeňské
rozhovory II se uskuteční 3. května 2018

v kulturním prostoru Moving Station na
Jižním Předměstí.
Panelové diskuse, které jsou jejich součástí od 13.30 do 20.30 hodin, jsou otevřeny veřejnosti.
(red)

Drahomíra a její synové se chystají na scénu
Krvavé křtiny, nebo Drahomíra a její synové, název, pod kterým ho uvádí činohra
Divadla Josefa Kajetána Tyla, je jedna
z nejslavnějších Tylových historických
her. Divadlo ji uvede v premiéře 5. května
v režii Filipa Nuckolse.
„Kdysi dávno, v šeru dávnověku, se začala psát historie národa, který se právě
v tomto čase snaží definovat kým je, kým
byl a hlavně kam chce směřovat. Tak, jako
je v poslední době Česká republika rozdělena více než kdy jindy, jen málo her může
tak působivým způsobem a přitom z historického úhlu pohledu postihnout dvojí
povahu češství. Vyhrocený spor Drahomíry a Ludmily už možná zapadal prachem,
ale dosah jeho významu do dnešních dnů
a vliv na jeho další aktéry je pro naši státnost bez diskuze a často se k němu i nevědomky odvoláváme. Tylova hra nejen
přibližuje, ale zásadním způsobem odmytizuje legendární postavy svatého Václava
a jeho bratra Boleslava, stejně jako svaté
Ludmily a její krvavé snachy Drahomíry.

Na čtené zkoušce zleva Petr Konáš (Václav), Apolena Veldová (Drahomíra), Zuzana
Ščerbová (Světimíra).
Foto: DJKT
Dramatický konflikt sporu, kam má naše
země kráčet a proč věci občas zajdou tak
daleko, je odvážnou vizí slavného dramatika, který v bouřlivém roce 1848 promýšlel
tuto látku z českých dějin a v roce 1849 ji
dokončil,“ říká dramaturgyně inscenace
Klára Špičková.
Drahomíru ztvární Apolena Veldová,
jejího syna Boleslava Jan Maléř a do klíčové role Václava je obsazen Petr Konáš. Ten
je v souboru činohry od roku 2012 a letos
oslaví 35. narozeniny, ke kterým si s part-

nerkou, rovněž herečkou, Dianou Tonikovou nadělí potomka. „Je až neuvěřitelné,
jak extrémně široká škála typů je na jeho
kontě, potrhlý a sebestředný Maďar Törökös v Pygmalionu, zmanipulovaný a pokřivený Oberva ve hře Je třeba zabít Sekala,
laskavý dobrák Filip ve Flamendrovi či
Bořita v Počestných paní plzeňských. Jeho
doménou jsou ale postavy, kde může uplatnit kouzlo osobnosti, šarm a emocionální
náboj,“ uvádí dramaturgyně divadla Marie
Caltová.
(red)

Karla Erbová
a Hana Gerzanicová
slaví jubilea

Plzeňačka každým coulem Karla Erbová (na snímku), která v dubnu slaví
významné jubileum, byla za svoji literární činnost vyznamenána Cenou
města Plzně v roce 1995 a obdržela
řadu dalších ocenění. V letech 1951
až 1968 publikovala pod jménem Karla
Papežová a svoji básnickou prvotinu
Neklid vydala v roce 1964. Čtvrt století
psala víceméně pouze do šuplíku. Od
devadesátých let začala vydávat jednu
básnickou sbírku za druhou a zabrousila i do prózy a dalších oborů. V současné době vychází v plzeňském Pro
libris kniha básní Tíseň. Některé sbírky
vyšly také v překladech a Karla Erbová
vydala i velkou řadu bibliofilií.

Další plzeňská rodačka Hana Gerzanicová (na snímku) byla také za svou
tvorbu zvláště v zahraničí mnohokrát
oceněna, mimo jiné cenou Významná
česká žena ve světě. V roce 1949 emigrovala, je matkou šesti dětí, které stejně jako všechna její vnoučata žijí v Austrálii. Ona však od roku 1999 trvale žije
a píše v rodné Plzni. Její první básnická
sbírka vydaná v Plzni Ve stínu eukalyptů odráží roky australského pobytu, ty
následující Kam cesty vedou, Nová epocha, Otisky v mlze a další čerpají především z lásky k rodnému městu a kraji. Je
velkou plzeňskou mecenáškou a podpořila řadu spolků i organizací, přispěla
například na plzeňské zvony či opravu
kostelíka Všech svatých.
(red)

R ozhovor

Finále je soutěžní i v duchu oslav první republiky a Horníčka
31. ročník filmového festivalu Finále Plzeň zahájil ve čtvrtek 19. dubna festivalová premiéra režijního debutu Ondřeje
Havelky nazvaná Hastrman. Romantický thriller v hlavní roli s Karlem Dobrým
vznikl na motivy stejnojmenné knihy
Miloše Urbana. Premiér a předpremiér,
zajímavostí a filmových lahůdek však Finále Plzeň nabídne až do úterý 24. dubna
mnohem více. Nejvíce o nich ví ředitelka
festivalu Eva Veruňková Košařová ze společnosti FilmServis Plzeň, která festival
pořádá třetím rokem.

Finále Plzeň je tradičně přehlídkou filmové, internetové a televizní produkce
v Čechách a na Slovensku. Na kolik soutěžních snímků se můžeme těšit?
Do letošního ročníku se přihlásilo 112
audiovizuálních děl, nominovaných do
soutěže je 51 snímků. Novinkou letošního roku je soutěž studentských filmů do
40 minut. Cítíme, že i mezi nimi vzniká
mnoho kvalitních děl, která si zaslouží větší pozornost. Filmové lahůdky ale
chystáme i mimo soutěžní sekce. Kro-

Ředitelka Finále Plzeň Eva Veruňková Košařová na malém snímku, druhý je z Kinoautomatu.
Foto: Finále Plzeň
mě Hastrmana festival v předpremiéře
promítne snímky Bohu žel režiséra Saši
Dlouhého, Až přijde válka režiséra Jana
Geberta, Bůh s námi režiséra Zdeňka
Jiráského či Dukla 61 v režii Davida
Ondříčka. Festival má na každý den připravenou nějakou předpremiéru. Bude
jí i dokudrama o Alexandru Dubčekovi
nazvané Krátké jaro, dlouhá zima, jehož
režisérem je Laco Halama.
V minulosti se na Finále objevily takové
hvězdy jako producent Simpsonových
Mike Reiss či Vesna ze Samotářů Labina Mitevska. Kdo přijede letos?
Pozvání do „porotcovských křesel“
přijali Alexandra Borbély, která hrála ve
filmu O těle a duši, který byl nominován

na Oscara v kategorii Nejlepší neanglicky mluvený film. Je držitelkou Evropské
filmové ceny za nejlepší ženský herecký
výkon ve stejném filmu. Dále dorazí polský režisér, držitel například Stříbrného
medvěda z Berlinale Tomasz Wasilewski,
Monica Lãzurean-Gorgan, koproducentka filmu Touch me oceněného na letošním Berlinale či producent filmů režiséra
Srdana Goluboviče Alexander Ris. Jsou to
hvězdy ve svých oborech a já se těším na
jejich pohled na českou a slovenskou produkci. Jinak se návštěvníci setkají s řadou
českých a slovenských hvězd filmového
průmyslu. Potkat mohou například Ondřeje Havelku, Aňu Geislerovou, Jana Hřebejka, Marka Najbrta, úspěšný režisérský
tým Klusák – Remunda, přijede i delega-

ce k oceněnému filmu Bába z ledu – Pavel
Nový a režisér Bohdan Sláma, Olga Sommerová, Soňa Červená, Jakub Kohák,
režisér Václav Kadrnka a další.

Více informací
na www.festivalfinale.cz
Finále ale není jen soutěž. Jaká lákadla
letošní ročník festivalu přichystal?
Letošní ročník opět představí sekce, na
které jsou návštěvníci zvyklí. Například
sekci Na vlně, která představuje filmy
uvedené v roce 2018, festivalový ZOOM,
který přináší oceněné snímky z festivalů
ze zahraničí, České stopy v mezinárodních koprodukcích a další. Výjimečná je

opět archivní sekce, která se věnuje oslavám vzniku první republiky a 100. výročí
narození plzeňského rodáka, dramatika,
spisovatele, herce Miroslava Horníčka.
Návštěvníci budou mít možnost ovlivňovat vývoj filmu Člověk a jeho dům v prvním interaktivním filmovém projektu
Kinoautomat z roku 1967, který odehrajeme v pivovaru nebo promítneme další
Horníčkovy méně známé snímky. Před
Besedou vznikne takzvané silent kino.
Promítneme dva výjimečné němé snímky první republiky Sv. Václav a Erotikon.
Hudební doprovod k nim zajistí DJ přímo
na místě. Zvuk se pak k divákům dostane
skrze zapůjčená sluchátka.
Odehraje se festival tradičně v Měšťanské besedě?
Ano i ne. Centrem zůstává Beseda, ale
mnoho pořadů se koná i mimo ni. Jsem
ráda, že se festival stává akcí, která propojuje celou Plzeň. Koncerty a další akce
se konají v Papírně, v DEPO2015 promítáme dokumenty, festival tam zakončíme
a bude tam i koncert Pražského filmového
orchestru, v Café Regner budou studentské filmy, plátno bude i v sadech před
Besedou a v Anděl Music Bar odehraje
20. dubna koncert Klára Vytisková se svou
novou kapelou.
(red)

S T R ANA 8 / D UB EN 2018

STALO SE PŘED 100 LETY
Radikalizace dělnictva a růst jeho sebevědomí se projevovaly i ve Škodových
závodech, 5. dubna zde vypukla krátká stávka kvůli urážce několika dělníků
jejich vedoucím. Obdobná situace se
opakovala i o týden později. Ve dnech
30. dubna až 2. května celá Škodovka
stávkovala za mzdové požadavky.
Národní přísahy v pražském
Obecním domě dne 13. dubna, kdy
se představitelé českého kulturního
a politického života přihlásili k tříkrálové deklaraci a zavázali všechny
vrstvy národa k boji za samostatnost
až do konečného vítězství, se za Plzeň zúčastnili purkmistr M. Mandl, poslanec Fr. Lukavský, městský
tajemník Fr. Kříž a okresní starosta
Bernard Guldener z Lobez ml. Přítomni byli i plzeňští poslanci L. Pik,
G. Habrman a J. Hucl. Výtisky přísahy
se vzápětí šířily po Plzni.
3. a 4. dubna se konaly dva koncerty České filharmonie. 4. dubna byla
na pořadu Beethovenova 9. symfonie
a Dvořákovy Biblické písně a Stabat
mater Norberta Kubáta.
Od 6. do 18. dubna poprvé vystoupila v Plzni pěvkyně Ema Destinová, a to 6. a 8. dubna na dvou
koncertech a následně ve čtyřech
představeních v divadle (10. dubna
Dalibor, 12. dubna Prodaná nevěsta,
14. dubna Dalibor, 16. dubna Libuše). Z usnesení Společnosti Českého
divadla král. města Plzně, intendance
a městské rady plzeňské byla Ema Destinová jmenována čestným členem
plzeňského městského divadla.
Další vystoupení přislíbila v květnu
(koncert 10. května a Pucciniho Madame Butterfly) a v červnu (Smetanova Prodaná nevěsta na Zámečku).
V dubnu se diváci mohli na scéně
plzeňského divadla těšit na Tichého
operetu Triumf reklamy (5. dubna),
a Otwayeovu činohru Zachránění Benátek (11. dubna) a Gavaultovu Čokoládovou princeznu (20. dubna)
7. dubna oslavil 45 let své činnosti
Spolek akademiků kraje plzeňského
Radbuza.
8. dubna 1918 zemřel náměstek
starosty král. města Plzně Josef Schulz.
14. dubna začala vycházet Česká
demokracie, která byla následně od
25. října 1919 jako deník Československé strany národně socialistické přejmenovaná na Český směr. Hájila především zájmy živnostníků a středních
vrstev.
(špf)

P R O V OL N Ý Č A S

Z historie Plzně - 24. část: Fotografie
Nový fenomén 19. století pronikl do Plzně velmi záhy. Plzeň patří spolu s Prahou,
Brnem a Litomyšlí ke kolébce používání
první fotografické techniky – daguerrotypie – hlavně zásluhou profesora plzeňského
gymnázia, premonstráta Josefa Františka
Smetany, který vydal první odborný popis
daguerrotypického procesu v češtině. První
daguerrotypisté Plzní většinou procházeli.
Například v roce 1855 se zde nakrátko usadil Francouz Edmont Paygnot, který nabízel
portréty, snímky pomníků, krajiny, maleb
a jiných uměleckých předmětů, které dle
přání zasazoval v rámečcích do pouzder, peněženek, zápisníků apod.
Nejstarší snímky města pořídil zřejmě
Vídeňan Andreas Groll v roce 1856. Groll
je znám jako autor prvního většího souboru fotografií z Prahy a nejstarších snímků
několika českých měst včetně Plzně. Fotografoval většinou objekty, nejčastěji středověké památky, a to nejen v Čechách a rakouské monarchii, ale i na dalších místech
Evropy a snad i Egypta. První stálý plzeňský
fotoateliér otevřel naproti kasárnám pětatřicátníků Michal Šašek. Významným fotografem Plzeňska té doby byl Otto Bielfeld.
Pravděpodobně on byl autorem známých
historických zobrazení městské zbrojnice či
prachárny, zbouraných roku 1864.
Nejvýznamnějším fotografem 19. století
v Plzni byl Josef Böttinger. Do Plzně přišel
z Příbrami v roce 1867 a stal se společníkem
J. M. Zýky (v někdejším Bielfeldově ateliéru). Po několika měsících si ale otevírá vlastní salon. Uvedl sem techniku chromografie.
Kromě fotografie portrétní i architektury se
zabýval také kresbou, ilustrací a karikaturou, často spojenou se společenským živo-

tem. Fotografoval měšťanské domy, veřejné
budovy, průmyslové podniky i panoramata
města. Po roce 1870 se začal zabývat světlotiskem, od roku 1877 fotolitografií. Roku
1882 z Plzně odchází do Prahy, kde se pokusil v roce 1885 zřídit vlastní ateliér. Po
nezdaru odchází na dva roky do Milwaukee.
Roku 1891 byl jmenován instalačním inženýrem Jubilejní výstavy v Praze a začal pracovat jako inženýr v Ústřední hospodářské
společnosti pro Království české. Tím jeho
kariéra fotografa končí. Po Böttingerově odchodu z Plzně lze za jeho nástupce označit
Čeňka Hrbka, absolventa pražské malířské

Foto: Archiv města Plzně
akademie. Věnoval se fotografování pamětihodností, ale i stavebního ruchu či života
města. Fotografie se tak stala jedinečným
dokumentačním zdrojem poznání původní
tváře města (např. městských hradeb, dominikánského kláštera, Bezděkovského domu
atd.), ale i společenských aktivit Plzeňanů.
V roce 1894 byl v Plzni založen druhý nejstarší Klub fotografů amatérů v Čechách,
který mj. pořádal výstavy prací svých členů.
Počátek 20. století přinesl fotodokumentaci
výrobních prostor i vznik reklamní fotografie.
Štěpánka Pflegerová,
Archiv města Plzně

Ivana Veberová v roli Medey byla na
snímku v minulém čísle Radničních
listů. Správně odpověděla Eliška Blumentritová a vyhrává vstupenky do
divadla a drobné dárky.

I tentokrát mohou zájemci hádat,
kdo je na snímku. V nové inscenaci
Drahomíra a její synové účinkuje v roli
Boleslava herec, jehož jméno je soutěžní otázkou. V Divadle Josefa Kajetána Tyla ztvárnil mimo jiné roli Erika
Larsena v Enigmatických variacích,
Ivana Sekala v inscenaci Je třeba zabít
Sekala nebo hostinského Brighellu ve
Sluhovi dvou pánů. V současnosti hraje
také psychologa Marka v dokumentární inscenaci 50 odstínů (České porno),
která otevřeně reflektuje negativní vliv
pornoprůmyslu na společnost.
Odpověď je možné nalézt na webových stránkách www.djkt.eu. Lze ji
posílat do 27. dubna na adresu
redakce. K dispozici je také e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.
Nezapomeňte připsat heslo Soutěžíme s divadlem.
(red)

správný tip s alfou

Starosta Luděk Pik se zasloužil o rozkvět města

Přesně 70 let uplynulo 18. dubna od úmrtí
Luďka Pika, plzeňského prvorepublikového starosty, novináře, politika, poslance

Národního shromáždění a sociálního demokrata. Narodil se jako Ludvík Bohuslav
Pick 18. května 1876 v Praze hostinskému
Eduardu Pickovi a jeho manželce Anně.
Vyučil se sice jako holič, ale již v dubnu
roku 1901 nastoupil jako redaktor plzeňské sociálně demokratické Nové doby. Této
redakci zůstal věrný až do roku 1936, kdy
odešel do důchodu. Od mládí inklinoval
k politickému dění a již v roce 1895 se stal
členem Českoslovanské sociálně demokratické strany.
V letech 1907 až 1918 působil jako
poslanec vídeňské Říšské rady, v letech
1918 až 1939 vykonával poslanecký
mandát jako člen Národního shromáždění. Výrazně se angažoval v regionální
politice a ve volbách 5. července 1919

se stal starostou města. Na tento post
rezignoval počátkem prosince 1938. Byl
členem správní rady Škodových závodů
a výraznou měrou se zasloužil o rozkvět
Plzně v meziválečném období. V době
války žil v ústraní, byl dokonce několikrát
zatčen a vyslýchán gestapem. Po válce se
sice pokusil o návrat do politiky, ale narážel na odpor a nepochopení.
Zemřel 18. dubna 1948 v plzeňské nemocnici. V roce 2002 byly jeho ostatky přeneseny do čestného hrobu na Ústředním
hřbitově v Plzni. Jeho jménem byla pojmenována ulice v plzeňské čtvrti Doudlevce
a gymnázium v Doubravce. V roce 2016 mu
byla prezidentem Milošem Zemanem udělena in memoriam Medaile Za zásluhy (na
snímku).
(špf)

Kosprd a Telecí se jmenuje inscenace
Divadla Alfa, z níž byl snímek v minulých Radničních listech. To je správná
odpověď na soutěžní otázku. Výherkyní se stala Zdeňka Poláková 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 ktreré hry je uveřejněný snímek. Odpověď lze posílat
pod heslem Správný tip s Alfou do
27. dubna na adresu redakce či e-mail
soutez.RadnicniListy@plzen.eu. (an)

NOVÁ SOUTĚŽ s FC VIKTORIA PLZEŇ: NAJDETE PĚT ROZDÍLŮ?

Oslavy Miroslava
Horníčka začaly

První z kulturních akcí připomínajících
letošní 100. výročí narození Miroslava
Horníčka se konala v rámci festivalu
Smetanovské dny 14. března v budově
Českého rozhlasu Plzeň. Plzeňský dětský sbor ve spolupráci s dalšími umělci
připravil komponovaný pořad Když
už člověk jednou je .... aneb Když jsem
kytici vázala, ve kterém vedle forbín
Miroslava Horníčka s Janem Werichem v podání Jiřího Hlobila a Antonína Kašky zazněly skladby Jiřího Ježka
v podání Plzeňského dětského sboru
a sólistů ZUŠ B. Smetany.
(špf)

Městská zbrojnice.

SOUTĚŽÍME S DIVADLEM

Daniel Kolář jako šestý hráč v dolní
řadě, Martin Zeman se zelenými vlasy, Michael Krmenčík s vyčesanými
vlasy, Jan Kopic s vousy a Lukáš Hejda

se dvěma logy Doosanu na dresu, to je
pět rozdílů, kterými se lišily fotografie v minulém čísle Radničních listů.
Správně odpověděli Michal Kolena,

Václav Živný a Petra Hanžlíková Získávají ceny od fotbalového klubu.
Odpověď na novou soutěžní hádanku mohou zájemci posílat pod

obvyklým heslem Najdete pět rozdílů? do 27. dubna na adresu redakce
Radničních listů či e-mailové adrese
soutez.RadnicniListy@plzen.eu.(an)
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