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Moderní tréninková hala
je součástí areálu Městské
sportovní haly na Slovanech
Plzeň má novou moderní víceúčelovou tréninkovou halu, nechala
ji postavit v areálu u své sportovní haly na Slovanech. Součástí třípodlažního objektu, jehož střešní
část i obvodovou konstrukci tvoří originální systém matno-mléčného žluto modrého zasklení, jsou
kromě tělocvičny také šatny, klubovny, zázemí, mobilní tribuna s
kapacitou 250 míst a velkoplošná
obrazovka. Novostavbu za zhruba 103 milionů korun bez DPH, jež
výrazně zlepší možnosti sportování ve městě, využijí házenkáři,
basketbalisté, volejbalisté, hráči
ﬂorbalu i další sportovci. Zhotovitelem byla ﬁrma Metrostav.
„Naší snahou je rozšířit plochy pro
sportování. Na území města nám
fungují tělocvičny škol, také naše
sportovní hala na Slovanech, nicméně ta kapacita pro celé město nestačí. Díky této nové hale budeme moci
navýšit hodiny pro tréninky mláde-
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VRBA PAVLA VRBY
OPĚT S CEDULKOU

že i dospělých sportovců. Vydělají na
tom všechny kluby, hala bude sloužit také veřejnosti a školám,“ řekl
primátor města Martin Zrzavecký,
který dnes za město halu slavnostně otevřel s náměstky Pavlem Šindelářem a Pavlem Kotasem.
Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře je zastavěná plocha nové haly 1986 metrů čtverečních. „Jedná se o třípodlažní objekt, kdy v prvním nadzemním podlaží se nachází tělocvična, šatny včetně sprch pro veřejnost, toalety, sklady
a spojovací chodba. V druhém podlaží je pak galerie, spojovací chodba a kompletní zázemí pro házenkářský klub Talent Plzeň fungující při Bolevecké základní škole, tedy šatny, kancelář, sklad a rehabilitace včetně vybavení. Na třetím podlaží se nachází kancelář, šatny, sprcha, toalety a technické zázemí,“ přiblížil Pavel Šindelář.
pokračování na str. 2

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
už jenom několik dnů nás dělí od rozhodnutí, jakým směrem se bude náš obvod Slovany ubírat v
příštích čtyřech letech. Jsem si jist tím, že všichni
jsme na vlastní kůži pocítili, co a kde se postupně
měnilo v různých částech Slovan, nebo jak se běžně říká – na dvojce.
Nechci na tomto místě upozorňovat na to, co jsme udělali nebo
co bychom ještě chtěli, myslím, že vy všichni, kteří tu s námi žijete, to víte nejlépe. Proto mi pouze dovolte jedno – přijďte k volbám,
abychom si pak nemuseli vyčítat, že kdyby … Děkuji vám za uplynulé čtyři roky skvělé spolupráce
Lumír Aschenbrenner,
váš starosta

Ve Chvojkových lomech byla v úterý 11. září opětovně „odhalena“ pamětní cedulka u „Vrby p. Pavla Vrby“, a to za účasti starosty Slovan Lumíra Aschenbrennera a trenéra plzeňské „Viktorky“ pana Pavla Vrby. Tento
originální dárek dostal kouč fotbalistů Viktorie od obvodu Slovany v roce
2013 k tehdejším 50. narozeninám.
A protože původní cedulka od té doby již několikrát nedobrovolně změnila majitele a Pavel Vrba získal pro Plzeň hned po svém návratu další titul,
obvod využil příležitosti, navíc došlo i k aktualizaci textu.
Pavel Vrba popřál sice cedulce, aby na svém místě tentokráte vydržela,
ale s případným dalším ligovým triumfem ji obvod rád opět obmění!
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Zprávy z jednání Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Jednání ZMO dne 11. 9. 2018
ZMO přijalo celkem 15 usnesení, z nichž vybírám:
- schválilo rozbor hospodaření
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2018;
- schválilo darování movitých
věcí, a to 150 ks židlí, 50 ks stolů a 2
ks informačních panelů, Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov;
- žádá Zastupitelstvo města Plzně
- o bezodkladné dokončení přípravy investiční akce „Odkanalizování Koterova“;
- o schválení potřebných ﬁnančních prostředků v rozpočtu města Plzně na její co nejrychlejší realizaci;
- vzalo na vědomí informativní zprávy:
- Činnost Finančního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období

07-09/2018;
- Činnost Kontrolního výboru
ZMO Plzeň 2 – Slovany za období
07-09/2018;

Plzeňské oslavy 100. výročí
založení samostatné republiky
Oslavy vzniku samostatného Československa mají v Plzni silnou tradici. Desítky tisíc lidí využily v minulých letech 28. října unikátní příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení a historických památek za symbolické vstupné 28 korun.
Letos budou brány zajímavých
míst otevřeny dva dny 27. a 28.
října. Po celou dobu oslav bude v
prostorách radnice mimořádně zpřístupněn originál rukopisu hry
Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834 s textem písně Kde
domov můj.
Jedním z center dění 28. října je
náměstí T. G. Masaryka. Letos poprvé ožije už dopoledne, kdy se stane místem hudebně duchovního zastavení s modlitbou díků a
proseb za naši
vlast. V podvečer se zde bude
tradičně konat

vzpomínkové setkání u Památníku
T. G. Masaryka s následným lampionovým Průvodem světel, který projde ve slavnostnějším uspořádání trasou po Klatovské třídě až na
náměstí Republiky, kde dojde ke společnému zpěvu původní československé hymny.
Závěr slavnostního setkání bude patřit ohňostroji v národních
barvách.
Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé hudební zážitky. Sobotní večer
bude v DEPO2015 patřit ojedinělému projektu pro více než 50 hudebníků. Václava Marka a jeho Blue
Star spojí s Plzeňskou ﬁlharmonií jazz a swing. Společné koncertní
vystoupení nese název Děkuji, bylo
to krásné! a hostem bude herec Petr Rychlý.

www.plzen2018.eu

Otevření turistických cílů, sportovišť a jiných zajímavých
a běžně nedostupných míst za symbolických 28 korun
nebo zdarma
Vystavení originálu Fidlovačky z roku 1834 s textem písně
Kde domov můj
Komentované prohlídky – plzeňská radnice, kostely,
biskupství, Loosovy interiéry, Divadlo J. K. Tyla, vodárna,
BOHEMIA SEKT ve Starém Plzenci, Letiště Líně, spalovna
v Chotíkově

27. a 28. října 2018

Děkuji, bylo to krásné!
jedinečný koncert Václava Marka a jeho Blue Star
s Plzeňskou ﬁlharmonií
DEPO2015, 27. října v 19 hodin
Výstava 100PY: Sto let republiky očima pěti generací
DEPO2015
Jízdy historickými vozy MHD
Hudební program U Branky s česko-slovenskou tržnicí

www.plzen2018.eu

28. 10. slavnostní shromáždění na náměstí T. G. Masaryka,
dopoledne modlitba za republiku s Františkem Radkovským
Lampionový průvod v doprovodu historických postav,
ohňostroj, společný zpěv původní československé hymny
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Bezohledné poškozování stromů
V ulici Suvorovova a přilehlém vnitrobloku dochází k poškozování stromů, které mají pravděpodobně na svědomí psi.
Jedná se o jeden strom zničený a dalších sedm poškozených, které již nepotřebovali každodenní péči. Jedná se totiž o stromy živé, funkční, přinášející
prospěch všem, kdo v ulici bydlí, nebo
jí procházejí.
Bezohledným chováním majitele
psa, který toto dopouští, nebo ho možná k tomuto i směruje, dochází k jejich ničení.
Zničené stromy musí být ošetřeny nebo dokonce nahrazeny, protože v místech poškození dochází k průniku infekce do dřeva, stromy jsou pak v místě neperspektivní, jejich zhoršený zdravotní stav může způsobit nebezpečí pro
ostatní – ať už pádem větve nebo zlomením stromu.

Náklady na výměnu stromu jsou vysoké, protože strom potřebuje v prvních
letech života velkou péči, která je nákladná, a to obzvlášť v době, kdy přibývá suchých dní a slunečního úpalu.
Přitom peníze by mohly být investovány do nových, perspektivních výsadeb.
Proto znovu apelujeme na lidi, kterým
na zeleni záleží, aby stejně jako my dávali pozor na to, co se v jejich okolí děje
a snažili se předejít dalším poškozením
stromů, případně aby informovali městskou policii nebo odbor životního prostředí o zjištěných poškozeních.
Za účast na pomoci při zajišťování
pěkného veřejného prostoru předem
děkujeme.
Předali jsme podnět k trestnímu stíhání policii ČR.
Za OŽP Nina Myslíková

ÚŘEDNÍ HODINY ÚMO
PLZEŇ 2 – SLOVANY
Co je vlastně ten malý bílý čtvereček pokrytý mozaikou
černých bodů? Nazývá se QR kód a není žádnou novinkou, ale u nás se začíná objevovat až v poslední době a
poměrně pozvolna. V tomto iZ QR kód obsahuje úřední
hodiny našeho úřadu. Tento kód se rychle načte nejčastěji pomocí „chytrého“ mobilního telefonu s fotoaparátem,
který jej pak pomocí čtečky dekóduje a předá Vám tak větší množství informací, které pak už nemusíte přepisovat
např. do počítače.

Plzeňští senioři se „Nedali“
Po úspěšném loňském ročníku
bezpečnostně-sociálním projektu „Nedám se!“, který je zaměřen
na plzeňskou populaci 60+, se obec
Prášily na Šumavě opět proměnila v základnu třídenního intenzivního praktického výcviku. Hlavní
ambicí se stalo - zlepšit informovanost seniorů, schopnost adekvátně
reagovat v nepředvídatelných situacích a zvýšit jejich sebevědomí.
„To byl hlavní záměr a na výsledku se to skutečně odrazilo. Nasazení je obdivuhodné a spokojenost účastníků maximální,“ ujišťuje místostarosta městského obvodu MO P 2 Slovany - Roman Andrlík, který se společně s místostarostou Pavlem Janouškovcem zú-

Místostarosta Roman Andrlík a zástupce velitele MP Plzeň Pavel Beránek si
pro seniory připravili společný hudební kulturní program
častnil slavnostního galavečera,
předávání pamětních listů a dekorování absolventů letošního prášilského kurzu.

Foto zahony

IZS:

112

Policie:

158

alternativní spojení ve formě SMS : 603 111 158

Zdravotnická záchranná služba:
Hasiči:

155
150

Městská policie:

156

alternativní spojení ve formě SMS : 737 489 778

Místostarostové Roman Andrlík a Pavel Janouškovec předávají úspěšným absolventům diplomy a ceny

S problémy se můžete obracet na Zelenou linku
Vážení spoluobčané, v minulých číslech iZ vám byl představen projekt,
jehož cílem je zvýšit bezpečnost našeho města. V rámci tohoto projektu
Komise bezpečnosti a městský obvod Plzeň 2 – Slovany pro vás zřídily
bezplatnou telefonní linku Bezpečné Slovany 800 100 802, prostřednictvím
které můžete sdělovat svoje problémy, náměty a připomínky. Odpovědi
na takto získané podněty naleznete v pravidelné rubrice informačního
Zpravodaje a na webu městského obvodu http://umo2.plzen.eu.

únor
2012
říjen
2018

4
2

Moderní tréninková hala...

dokončení ze str. 1
Součástí projektu byla i úprava
venkovního prostoru a parkoviště,
kdy vzniklo 46 nových parkovacích
stání, z toho tři pro zdravotně postižené, pět stání je pro motocykly a
nechybí ani 12 stojanů na kola.
Nová hala, jejíž stavbu město zahájilo v září 2017, je součástí městského sportovního areálu. Ten tvoří
hlavní městská sportovní hala z roku 1974 včetně hlediště pro zhruba
1800 diváků, jedna tréninková hala,
squashové kurty, bowling se čtyřmi
drahami, malá tělocvična, rozvičovna, zápasovna, lezecká stěna, kompletní zázemí šaten a sociální zařízení, restaurace, tenisová hala, venkovní hřiště.
Městská sportovní hala na Slovanech byla uvedena do provozu v ro-

ce 1974, v majetku města je od roku
2001, kdy došlo k bezplatnému převodu z majetku TJ Lokomotiva Plzeň. Město poté nechalo zpracovat
studii postupných úprav celého areálu, jež zvýšily komfort sportovního využití pro veřejnost i sportovce. Do rozsáhlé přestavby investovalo město zhruba 255 milionů korun bez DPH (bez investice do třetí
tréninkové haly).
„Součástí celého sportovního areálu jsou také sportoviště v majetku TJ Lokomotiva Plzeň, a to především tenisový a beachvolejbalový
areál. V průběhu podzimu zde bude postavena nová nafukovací hala pro 3 beachvolejbalové kurty. Na
této investici se významně podílí poskytnutou dotací i město Plzeň. Výstavbou další tréninkové haly se celý sportovní areál stává jedním z nej-

větších a nejmodernějších sportovních areálů v Plzeňském kraji a celé ČR,“ přiblížil Pavel Froněk, jednatel TJ Lokomotiva Plzeň. Ta bude provozovatelem nové sportovní
haly a stejně tak se stará již o haly

stávající. Od roku 2016 také TJ Lokomotiva Plzeň provozuje městský
sportovní areál Prokopávka, jenž
čeká v první etapě rozsáhlá rekonstrukce a přestavba za zhruba 180
milionů korun bez DPH.

Cyklostezka z Koterova do Starého Plzence je hotová!
Už v únorovém čísle našeho Zpravodaje jsme informovali o přípravě cyklostezky z Koterova do Starého Plzence.
Stavba se v těchto dnech už blíží do ﬁnále a její oﬁciální otevření
je naplánováno na první polovinu
října 2018. Vznikne tak zcela nová
trasa, po které se budou moci cyklisté z Plzně pohodlně dostat nejen
do Starého Plzence, ale výhledově
i mnohem dále. Cyklostezka je totiž součástí delší trasy, která má v
budoucnu propojit Plzeň a nedávno
vzniklou novou CHKO Brdy.
Stavba, která bude tedy teď dokončena, je vlastně i první etapou
této delší cyklistické trasy. Příprava projektu probíhala během posledních tří let, a to v úzké spolupráci MO Plzeň 2 – Slovany a zástupců města Starý Plzenec.
Místostarosta Slovan Jan Fluxa
k tomu uvádí: „Před třemi lety jsme
disponovali projektem cyklostezky,
která vedla z Koterova a končila pod
dálničním mostem na hranici Plzně. Připadlo nám ale nesmyslné stavět jen takové torzo, a proto jsme začali intenzivně jednat se Starým Pl-

zencem o společné přípravě celé trasy, která by obě města propojila.“
Společná projektová dokumentace byla následně připravena během
jednoho roku. Poté bylo rozhodnuto i o společném postupu při podání žádosti o ﬁnanční prostředky z
Evropské unie a z Plzeňského kraje. Celkové náklady na stavbu totiž činily celkem 14,096 mil. Kč. Po
zdárném obdržení dotací z EU i z
Plzeňského kraje se tak náklady
slovanského obvodu i Starého Plzence smrskly na naprosté minimum. Tyto finanční prostředky
pokryly totiž 100 % ceny celé stavby. I když jsme si na novou cyklostezku museli tedy počkat takřka
tři roky, výsledek se vyplatil i po
této stránce.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
počítá s rozvojem cyklostezek na
svém území i do budoucna. V brzké
době je v plánu například rozšíření
cyklostezky podél Radbuzy ve směru od doudlevecké lávky směrem
ke Škoda sport parku. Ale třeba i u
bývalé papírny. Tady je však potřeba ještě vyřešit vše majetkoprávně,
jelikož potřebné pozemky stále ne-

jsou ve vlastnictví města.
„Cyklostezky na území Slovan
stavíme již řadu let a rozhodně jde
o prioritu, kterou se chceme zabývat
i nadále,“ doplňuje starosta Slovan
Lumír Aschenbrenner.
Nyní už tedy zbývá jen popřát

cyklistům šťastnou cestu. A také
věřit, že i ostatní obce na plánované trase do Brd zdárně a brzy dokončí další etapy této významné
cyklostezky. Pak už bude výlet z
Plzně například k Padrťským rybníkům opravdovým zážitkem.
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Zrekonstruovaná klíčová Mikulášská ulice je opět průjezdná
Po 1,5 roce se v Plzni v noci z
31. srpna na 1. září se otevřela
kompletně zrekonstruovaná Mikulášská ulice pod novými železničními mosty hlavního nádraží,
klíčová spojnice mezi městským
obvodem Slovany a centrem města. Skončila tak úplná uzavírka,
která komplikovala dopravu v
západočeské metropoli. Díky investici města přesahující 80 milionů korun získají lidé lepší přístup k vlakovému nádraží, nové jízdní pruhy zlepší průjezdnost. Před hlavním vchodem do
nádražní budovy nově může zaparkovat přes 60 osobních aut na
parkovišti, které v případě výluk
poslouží i vozům náhradní autobusové dopravy.
To, že byla Mikulášská ulice otevřena už na konci prázdnin, je také
zásluhou obvodu Slovany, jeho vedení od počátku prosazovalo, aby byla
rekonstrukce co nejdříve hotová a
provoz pod mosty obnoven do konce srpna 2018. Zprůjezdněním Mikulášské ulice a dokončením rekonstrukcí železničních mostů vedoucích nad ní se přiblížila závěrečná
fáze projektu Správy železniční dopravní cesty nazvaná „Uzel Plzeň, 2.
stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská.
Rekonstrukcí železničních mostů
a úpravou chodníků a jízdních pruhů na Mikulášské ulici se podstatně
zlepšil přístup k nádraží, ať již pro
pěší, pro cyklisty, auta i autobusy.
Dříve nebylo možné levé odbočení
k nádraží při cestě z centra. „Nově
je možné pod jižním mostem, jenž se
nachází blíže ke Slovanům, jezdit
od centra ve dvou jízdních pruzích,

přičemž při jízdě od Americké bude
jeden pruh sloužit pro přímý směr a
jeden pro pravé odbočení z centra na
most Milénia,“ vysvětlil Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí. Ve
směru od Slovan je pod jižním mostem vybudován samostatný jízdní
pruh umístěný mimo tramvajové
těleso. „Na rozdíl od minulosti budou auta v obou směrech jezdit mimo
tramvajové těleso, čímž se podstatně
zvýší průjezdnost,“ dodal Petr Náhlík. Až do ledna 2017 jezdily po Mikulášské ulici do centra
v jedné řadě jak tramvaje obou linek, tak trolejbusy, tak autobusy příměstských linek a osobní i nákladní auta.
Prostor pod severním
mostem, blíže k Americké ulici, je ve směru
na Slovany rozšířen na
tři jízdní pruhy, kdy dva
slouží pro přímý směr a
jeden pro levé odbočení k hlavnímu vchodu
do nádražní budovy. Ve
směru do centra budou
rovněž tři jízdní pruhy,
z toho jeden připojovací
z přednádražního prostoru. Rozšířený prostor
pod mosty rovněž umožnil vybudovat samostatnou cyklostezku podél
chodníku ve směru z centra na Slovany.
Obousměrným zprůjezdněním Mikulášské
ulice pro automobilovou
a tramvajovou dopravu
se přiblížila závěrečná
fáze projektu „Uzel Pl-

zeň, 2. stavba, přestavba
osobního nádraží včetně
mostů Mikulášská“, kterou má na starost státní
organizace Správa železniční dopravní cesty.
Jeho cílem je maximálně zvýšit průjezdnou
rychlost uzlem Plzeň až
na 80 km/h, vybudovat
bezbariérová nástupiště a zajistit tak komfort
pro všechny cestující.
Nová nástupiště získají
výtahy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba
přinese dokončení 4.
nástupiště a kompletní modernizaci 5. a 6.
nástupiště. Dále bude
komplexně přestavěno
kolejové rozvětvení na
Cheb a navazující části kolejí.

Příprava I/20 se dotýká i našeho obvodu Slovany
Součástí městského okruhu je silnicí 1. třídy značená jako silnice
I/20. Trasa městského okruhu je
zakotvena v územním plánu města.
Prochází Košutkou, Bolevcem, Severním předměstím, podél Roudné
a středu města, následně pokračuje
na Slovany a na Bručnou a za Olympií město opouští. Protože její současná trasa vede hustou zástavbou
po Slovanské a Nepomucké ulici až
k ulici K Dráze, odtud pak ulicí U
Seřadiště ven z města, je z hlediska
dopravní zátěže nevyhovující. Proto se připravuje trasa nová, která
bude kapacitně vyhovovat neustále
narůstajícímu provozu.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, jehož záležitostí tento projekt je, v
současné době dokončilo studii celé trasy. Našeho obvodu se týká úsek
Jasmínová - Jateční (Rokycanská).
Silnice je zde vedena údolím řeky
Úslavy od Rokycanské kolem mos-

tu do Lobez, v prostoru mostu nad
tratí na Sušické ulici přechází trať
a dále pokračuje Velenickou ulicí až
za koterovské nádraží, kde se napojuje na již provedený úsek zmíněné
ulice U Seřadiště. Odlehčí tak Slovanské, Koterovské a Lobezské ulici
a jak je z výše uvedeného zřejmé, je
vedena podél železniční trati.
V tomto roce bude ŘSD vyhlašovat
veřejnou zakázku na výběr zpracovatele projektové dokumentace pro
územní řízení, která by měla být dokončena do konce roku 2019. Souběžně s touto studií je řešena technická studie „Okolí Petřína a Barákova ulice“, přičemž do její výsledné podoby se aktivně zapojují místní občané. Nyní se zpracovává architektonický návrh od zahradního
architekta na úpravy mezi panelovými domy, dětské hřiště, parkovací plochy – to vše v Barákově ulici
a jejím okolí. Součástí studie jsou i

protihlukové stěny a celková úpravy okolí. Její výsledky budou následně zapracovány do již zmíněné
dokumentace pro územní řízení.
Tak velký projekt vyvolal pochopitelně další investice. Na území našeho obvodu je v návaznosti na tento
projekt připravena studie napojení
Koterovské na městský okruh ulicí Na Růžku, dále je na základě studie vybráno řešení parkoviště P+R
u Libušínské ulice (zde přibyde 400
nových parkovacích míst), přičemž
prvně jmenovaná dozná ještě aktualizace, protože je již zastaralá. Zpracování první zajišťovala Správa veřejného statku města Plzně, druhé
pak Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. Kromě toho se budou řešit navazující komunikace svádějící dopravu ze Slovan na novou trasu, mimo jiné z Černic do Písecké
ulice, z Čechurova do ulice K Dráze, z oblasti kasáren na Slovanech

do Jasmínové ulice, z oblasti Světovaru a náměstí Milady Horákové do
ulice Na Růžku a z centrální části
Slovan do Částkovy ulice.
Jelikož se našeho obvodu stavba přeložky I/20 dotýká velmi významně, bedlivě sledujeme její přípravu a zástupci městského obvodu
se účastní všech klíčových jednání
a připomínkují navrhovaná řešení
v rámci studie. Aktuálně se například jednalo o protihluková opatření a sadové a terénní úpravy v okolí Barákovy ulice. Obvod je také v
kontaktu s obyvateli dotčených oblastí. Jedná se o velmi významnou
dopravní stavbu, která po svém dokončení omezí dopravní zátěž centrální části obvodu. Zároveň je však
nutné přípravu celé akce pravidelně projednávat s občany, kteří v blízkosti plánované přeložky I/20 bydlí
a kterých se tak tato stavba bezprostředně dotýká.
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Slavnosti Slovan byly rekordní

Maxim Turbulenc, Kroky Michala Davida, Jakub Smolík - to je jen stručný
výčet zábavy, která byla k vidění během letošního roku: Slavnosti Slovan,
které se letos v září uskutečnily ve Škoda Sport Parku v Plzni. Účast byla
oproti předešlým ročníkům doslova rekordní, díky novému formátu slavností, během dne akci navštívily tisíce lidí.
„Jsme rádi, že se lidé dobře bavili a nový koncept našich slavností se setkal s tak velkým ohlasem, účast i samotná atmosféra předčila veškerá naše očekávání, “ uvedl místostarosta MO Plzeň 2-Slovany Roman Andrlík.
„Děkujeme především koterovským hasičům a všem, kdo se na akci organizačně podíleli,“ poděkoval na závěr.

Obnova vnitrobloku pomohla
vzniku nových parkovacích míst
K rekonstrukci vnitrobloku vymezeným ulicemi Chválenická –
U Školky – Nepomucká – náměstí
Milady Horákové slovanský obvod
přistoupil z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího stavu. Jedním z hlavních nedostatků byla nedostatečná
kapacita plochy pro parkování. Cílem rekonstrukce se proto stalo navržení nového dopravního řešení s
maximálním možným navýšením
počtu parkovacích míst. Nutná byla
dále oprava nefunkčního odkanalizování zpevněných ploch a obměna
veřejného osvětlení.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
zahájil přípravy na rekonstrukci
vnitrobloku již v roce 2015, kdy zadal
zpracování projektové dokumentace. Stavební povolení bylo vydáno o
rok později. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno na jaře roku 2018.
„Stavbu jsme zahájili v dubnu
letošního roku. Došlo k opravě nefunkčního odkanalizování zpevněných ploch a instalaci nového veřej-

ného osvětlení. Ve vnitrobloku byla
dále navýšena kapacita parkovacích míst, což ocení zejména motoristé z okolních bytů,“ uvedl místostarosta druhého plzeňského obvodu
Jan Fluxa.
„Výstavba nových parkovacích
míst byla jedním z hlavních požadavků rekonstrukce. Celkem jich tam
vzniklo dvacet, z toho jedno je vyhrazeno zdravotně postiženým občanům,“ upřesnil starosta MO Plzeň 2
– Slovany Lumír Aschenbrenner.
Důraz byl při rekonstrukci kladen
také na obnovu zeleně. Původní nevyhovující hřiště na míčové hry bylo zrušeno, neboť zabíralo velkou
plochu už tak malého vnitrobloku.
Tím se uvolnilo místo pro výsadbu
nových vzrostlých stromů.
„Rekonstrukci vnitrobloku hradil
obvod plně ze svého rozpočtu. Náklady na stavbu vyšly na 3,6 milionů korun vč. DPH. Hotové dílo převzal obvod dne 10. 9. 2018. Rekonstrukce trvala celkem pět měsíců,“ doplnil starosta Aschenbrenner.
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S architekty o zeleni a vodě na Jiráskově náměstí

Převládajícím tématem, které již
několik měsíců zajímá obyvatele
Slovan v souvislosti s plánovanou
obnovou Jiráskova náměstí, je řešení zeleně. Dokládá to i petice „NE
KÁCENÍ! 93 ze 136 stromů na Jiráskově náměstí v Plzni“, kterou v září odevzdala do rukou starosty slovanského obvodu jménem petičního výboru Hana Borova. Při obnově zeleně se ale v návrhu od počátku počítá i s novými opatřeními
pro zadržování dešťové vody a se
zajištěním kvalitních podmínek
pro vegetaci, která v současných
městských podmínkách často trpí. Architekti zároveň prvotní rozsah kácení, představený veřejnosti na veřejném debatním setkání v
květnu, revidovali a hledali řešení, která by umožnila plánovanou
výměnu stromů redukovat, aniž
by narušili vazby na další potřebné funkce, jež má projekt oživení
náměstí přinést.
Způsob, jakým se jim podařilo řešení v dokumentaci posunout, pak
představili na dalším setkání 13. září přímo v parku na Jiráskově náměstí, kam s nimi přišlo diskutovat
zhruba pět desítek obyvatel. Zatím-

Co se úpravou Jiráskova náměstí změní?
- Vytvoří se nový ucelený prostor pro odpočinek, setkávání a vyžití lidí všech
generací i pro příležitostné společenské události.
- Zvýší se počet stromů až na 184 a zlepší se podmínky pro jejich rozvoj, zajistí se budoucnost náměstí i pro další generace.
- Zklidní se a zpřehlední doprava, vzniknou nová legální parkovací místa,
pohyb pěších i cyklistů po náměstí bude bezpečnější.
- Opraví se rozbité povrchy a na náměstí se vrátí kvalitní materiály – různé
typy dlažeb, mlat, intenzivně udržované trávníky.
- Veřejnost získá unikátní možnost pravidelně využívat klášterní zahradu.
co jedni se na revitalizaci těší, jiní
mají obavy. Akci společně zaštítili technický náměstek primátora
města Plzně Pavel Šindelář, starosta Slovan Lumír Aschenbrenner a
místostarosta Jan Fluxa.
Projekt si klade za cíl vytvořit
kvalitní parkové náměstí, které
obyvatelům poskytne všechny důležité funkce, vycházející z úvodních plánovacích setkání realizovaných s jejich účastí. Stromům
je přitom věnována péče jak z hlediska arboristických posudků,
tak z hlediska architektonického

návrhu, který na základě doplňujících dat zpřesňuje projektovou
dokumentaci. Zatímco ve studii se
předpokládané množství kácených
stromů pohybovalo kolem tří čtvrtin z celkového množství (93 jedinců), v dokumentaci pro územní řízení se tento počet podařilo snížit
zhruba na polovinu (69 stromů z
celkového množství 136). Aktualizovaný stav je však mezní možností, kam lze v návrhu jít. Zachování většího počtu stávajících stromů by znamenalo zhoršení podmínek pro ostatní stromy, pro uží-

Velký pohár Sokola Petřín
Uplynulou sobotu proběhl na
půdě tělovýchovné jednoty Sokol
Plzeň-Petřín v pořadí již 4. ročník šermířského turnaje pro nižší výkonnostní třídy Velký pohár
Sokola Plzeň-Petřín. Své síly sem
přijeli změřit šermíři z Prahy, Brna, Zlína nebo Třebíče, nechyběli
ani zástupci pořadatelského oddílu a plzeňské Lokomotivy. Dvoukolový systém soutěže a následné
eliminace vynesly v kategorii mužů na první místo plzeňského Pet-

ra Skrovného, který ve ﬁnálovém
duelu porazil brněnského Petra
Kříže. V souboji o třetí místo byl
úspěšnější Michal Keder z Prahy.
I v kategorii žen zůstal nejcennější kov v Plzni, odvezla si ho Plzeňanka Eva Habrychová, na druhém místě skončila rovněž plzeňská Tereza Michalcová a bronzovou příčku obsadila Veronika Polehlová z Třebíče, když v utkání o
třetí místo porazila Markétu Frdlíkovou z Prahy.

Text a foto: Pavel Michalec,
trenér oddílu

vání náměstí lidmi i pro parkovací kapacity.
Obavy ze zhoršení mikroklimatu
na náměstí, k nimž podle zastánců
petice proti kácení dojde, se autoři
návrhu snaží rozptýlit pomocí výsledků speciální analýzy, tzv. indexu modrozelené infrastruktury.
Z něho vyplývá, že mikroklimatická funkce Jiráskova náměstí se do
budoucna naopak zlepší.
Index modrozelené infrastruktury (MZI) je souhrnným vyjádřením toho, jak v dané lokalitě naplňuje zeleň své funkce, které vedou
ke zvyšování kvality života obyvatel i životního prostředí, a jak
opatření pro vsakování a zadržování vody podporují dobré fungování této zeleně. Porovnání současných funkcí Jiráskova náměstí
s funkcemi po jeho revitalizaci vyjádřené indexem MZI předpokládá
posun ze stávající hodnoty 0,49 indexu na 0,65 (po ujmutí a zahájení
růstu nových stromů, tj. cca po 5-8
letech, v dalších letech bude hodnota ještě výrazně stoupat). Analýza
MZI se běžně využívá v zahraničí
(např. pod názvem Biotop Area Factor), odkud jsou čerpány poznatky
pro pilotní českou metodiku zpracovanou předními českými odborníky ze Sdružení pro modrozelenou infrastrukturu.
Projekt obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady v Plzni
se realizuje od roku 2015 v partnerské spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, města Plzně, Nadace Proměny Karla Komárka, spolku Pěstuj Prostor,
Kláštera dominikánů Plzeň a
Masarykovy základní školy Plzeň. Celkové náklady, odhadované
až na 160 milionů korun, pokryjí ze svého rozpočtu Městský obvod
Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň,
25 milionů korun bude uvolněno z
nadačního grantu. V souvislosti s
projektem se každoročně koná celá
řada akcí a aktivit, jejichž smyslem
je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí
nový život a ukázat nové možnosti
využití tohoto místa.
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Malá zpověď vedení Slovan: Pořád je u nás co
Každý je úplně z jiného těsta.
Přesto spolu čtyři roky tvořili
jeden tým a starali se o bezpečný chod druhého městského obvodu. Starosta Lumír Aschenbrenner (ODS), první místostarosta Roman Andrlík (ČSSD) a
další dva místostarostové: Jan
Fluxa (TOP 09) a Pavel Janouškovec (KDU-ČSL) zrekapitulovali svoje uplynulé volební období
na slovanské radnici.

.

Na začátek by bylo vhodné říci, čeho jste za tu dobu docílili?
Lumír Achenbrenner: Nejsnazší
asi bude, zmínit se o některé z mnoha
investičních akcí, které se v průběhu
končícího volebního období podařilo na Slovanech realizovat v celkové částce 73,3 mil. Kč. Nejdražší jednotlivou akcí byla výstavba nové MŠ

vybudovat například i cyklostezku
z Koterova do Starého Plzence.

.

Bylo by asi nenormální tvrdit, že se vám všechno povedlo.
Neříkejte, že není něco, co jste
občanům zůstali dlužni...
Lumír Aschenbrenner: Už jenom i s ohledem na ﬁnanční možnosti jsme bohužel nemohli zrealizovat
vše, co bychom chtěli a co by si naši
občané určitě zasloužili. Příkladem
může být již léta chystaná rekonstrukce hasičárny pro koterovské
hasiče. Speciální oblastí, kterou je
třeba řešit, je pak situace s parkováním. Zde ale nelze dál postoupit bez
úzké spolupráce s městem.
Roman Andrlík: Samozřejmě,
těch věcí, které je třeba zlepšovat, je
spousta a spousta. Musíme výrazněji přidat v oblasti bezpečnosti na-

sport parkem. Pevně věřím, že se to
povede v dalším období, už jen proto,
že ten nápad je mé dítě. (smích)

.

Zmiňujete se o problémech s
parkováním. Co tedy pro zlepšení situace můžete udělat?
Lumír Aschenbrenner: Nedostatek parkovacích míst je problém
celoměstský a nevyhýbá se bohužel
ani našemu obvodu. V příštím volebním období by měl být realizován
parkovací objekt u slovanského bazénu s kapacitou přes 200 aut. Další
nárůst zhruba 100 parkovacích míst
přinese rekonstrukce Lobezské a ulice Mezi Stadiony.
Jan Fluxa: Obvod jedná s městem o dočasném využití části plochy
v bývalých kasárnách Světovar. Velmi důležitou stavbou je potom vybudování záchytného parkoviště na ro-

někde ta první jiskra a ten tlak,
aby se balvany pohnuly a valily
správným směrem, musí vzejít, a
to je - neskromně tvrdím - většinou
od nás…

.

Vedení slovanské radnice
je složeno z politiků z různých
stran, shodli jste se na všech investicích?
Lumír Aschenbrenner: Shodli
jsme se nejen na potřebnosti jednotlivých investic, ale i na naprosté většině dalších záležitostí, které se týkají
chodu obvodu. Za svoji osobu mohu
říci, že se jednalo o jedno z nejlépe
ﬁngujících složení za mého 20 letého
působení ve vedení obvodu.
Roman Andrlík: Z toho mám asi
největší radost, že naše spolupráce,
když vnímám problémy jinde – byla
a je naprosto bezproblémová.
Jan Fluxa: Souhlasím, naše spolupráce byla velmi konstruktivní,
vždy jsme se dokázali domluvit.
Pavel Janouškovec: Myslím, že
nikdo z nás nesleduje vlastní zájmy
a jedná ve prospěch našeho obvodu
a jeho obyvatel. Proto je spolupráce velmi dobrá.

.

Z parlamentu jsme zvyklí, že
si i v koalici partneři okopávají kotníky ... Nastalo za ty čtyři
roky něco podobného i u vás?
Lumír Aschenbrenner: Nestalo. Na komunální úrovni se k sobě
koaliční i opoziční partneři chovají
s daleko větším respektem, než jak
často vídáme v poslanecké sněmovně. Na Slovanech jsou například v
komisích a výborech zastoupeny i
politické subjekty, které se ani nedostaly do obvodního zastupitelstva.
Ze své osobní zkušenosti mohu však
říci, že i v Senátu je prostředí také
korektní.
Roman Andrlík: Při této otázce se musím usmát, zaplaťpánbůh,
že na Slovanech jsme toho názoru,
abychom si svá ega neléčili v politice,
ale třeba doma při pěstování rajčat.
Proto chodíme do práce s úsměvem a
dobrou náladou, a to doslova.

„Vlnka“ v Úslavské ulici u Bazénu
Slovany za více než 21 mil. Kč.
Roman Andrlík: Nejvíce peněz
bylo v součtu nainvestováno do
Kulturního domu Šeříkova. Jednalo se o rekonstrukci sálu a přísálí,
zázemí pro účinkující a v letošním
roce ještě o přístavbu vstupu, rozšíření šaten, zázemí pro správce, zřízení dalšího baru - výčepního místa pro koncerty a v plánu je i nová
čelní fasáda.
Jan Fluxa: Celková investovaná
částka do Šeříkovky se blíží 27,5 mil.
Kč. Pomohlo nám však také město.
Do Škoda sport parku bylo celkem
v posledních letech investováno 14,6
mil. Kč. Vedle Šeříkovky a Škoda
sport parku se nám také podařilo

šich obyvatel, to samozřejmě souvisí i s hlukem ve večerních a nočních hodinách v okoli NonStopů a
večerek, ale i to je vázáno na kapacitu a stav strážníků na Slovanech.
Nedávno se konal nový nábor, ale
podle mých informací je situace
stejná u nás jako standardně všude
jinde – tedy ne dobrá. Nepovedlo se
vybrat příliš kvalitních lidí do stavu. Bohužel. Snad se to zlepší. Zkušený politik by měl dělat i i nepopulární věci jako zjišťovat dojezdové
časy policie na místo po oznámení
i to, zda byl daný problém vyřešen.
Víc nám nepřísluší. Samozřejmě,
jsou i další záležitosti, které se nepovedly, namátkou projekt koupacích
Malostranských jezírek pod Škoda

hu Koterovské a Libušínské, které by
mělo pojmout přibližně 450 vozidel.
Slovanským ulicím, které jsou často automobily doslova zahlcené, tak
výrazně uleví. Nutno ale poznamenat, že paralelně s výstavbou parkovacích objektů musí dojít i k rozšíření rezidenčních parkovacích zón,
které poskytnou parkování především místním občanům. Další možností je zintenzivnit odstraňování
autovraků.
Roman Andrlík: Politik je vlastně nadneseně takový žadatel, prosebník - nebo lobbista, vyberte si.
Samozřejmě, parkovací místa, parkovací domy nebo zóny musí být
projektovány v rámci celkové koncepce územního rozvoje města, ale

.

Jaká akce ve vašem obvodu
vám nejvíce přirostla k srdci?
Lumír Aschenbrenner: Pro ty,
kteří mne alespoň trochu blíže znají, to nebude žádným překvapením.
Je to „Hradišťské letní kino“, které
se letos dožilo dospělého věku 18 let
a „Milník bigbítu“ ve Chvojkových
lomech, který se letos konal podeváté. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u
zrodu obou akcí.
Roman Andrlík: Vzhledem k tomu, že se o mně ví, že působím v
hudební skupině a celkem dost se
angažuji v kultuře obecně, tak je to
celkově skvěle vydařená rekonstrukce Kulturního domu Šeříkovka a v
jejích dalších etapách zkvalitňování jeho služeb.
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zlepšovat, na všechno čtyři roky nestačí...

Lumír Aschenbrenner, starosta
MO Plzeň 2-Slovany

Roman Andrlík, místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

PhDr. Jan Fluxa, místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Mgr. Pavel Janouškovec, místostarosta
MO Plzeň 2-Slovany

Jan Fluxa: Těžko hodnotit, která
nejvíce. Všechny akce, které se na
Slovanech v minulosti konaly či stále konají, jsou svým způsobem zajímavé. Rád ale vzpomínám třeba na
oslavy 70. výročí osvobození Plzně
americkou armádou, které se konaly v Koterově.
Pavel Janouškovec: Chodím se
dívat na řadu akcí, které probíhají
na Slovanech, které mám rád a kde
žiji celý svůj život. Velmi dobře se
cítím třeba na Medovém jarmarku v Koterově.

se o Strom dobré vůle Olgy Havlové.
Konkrétně o červenolistý buk.

suchu, které nás teď trápí prakticky každé léto, nesmíme zapomínat
i na kvalitní údržbu zeleně, novou
výsadbu, ale i lepší hospodaření s
dešťovou vodou. Na celou problematiku bude potřeba se také do budoucna více zaměřit.

si srdeční záležitost.
Roman Andrlík: No, nevím, jestli má či nemá politik snít… Nejsem
ani zastáncem určitého „politického kecání“. Přišel jsem do politiky
ze soukromého sektoru a i politika
má být o práci a ne kecání o ní, ať
už česky nebo jakousi hatmatilkou… Říkáte sen? Snad dokončit
k Šeříkovce ještě daší sál připojený k tomu velkému, abychom ulevili plzeňským maturantům v cenách za nepřiměřeně drahé ostatní sály v Plzni.
Lumír Aschenbrenner: Sen je
i pro mě příliš vznešený pojem. Ale
byl bych rád, kdyby nám co největší počet našich občanů věřil, že pro
ně v rámci svých schopností a především kompetencí děláme, co je v
našich možnostech. V komplikovaném systému statutárního města to
opravdu není jednoduché.

.

Děláte si nějaké průzkumy, co
na Slovanech občany nejvíce trápí nebo soudíte podle vlastních
zkušeností?
Roman Andrlík: Byl bych asi
špatný politik, kdybych nebyl s občany v kontaktu a nevnímal a neřešil
jejich problémy, které sám ale vidím
a cítím, protože přece na Slovanech
žiji celý život a zde jsem doma!
Lumír Aschenbrenner: Na radnici nechodí lidé, aby nás plácali po
zádech, jak jsou spokojeni. A je to pochopitelné. Chodí ti nespokojení, to
je daleko rychlejší zpětná vazba než
případné průzkumy.

.

Před nedávnem došlo k nové
instalaci cedulky k Vrbě Pavla
Vrby, která se nachází ve Chvojkových lomech. O co se konkrétně jednalo?
Lumír Aschenbrenner: Původní cedulku obdržel Pavel Vrba k padesátým narozeninám v roce 2013. V
textu byly uvedeny i dva tituly, které
Viktoria Plzeň pod jeho působením
získala. Cedulka se někomu zalíbila tak, že si ji odnesl a místo osiřelo.
A protože se panu Vrbovi podařilo
hned po svém návratu do Plzně získat další titul, rozhodli jsme se text
na nové cedulce aktualizovat. Mimochodem, další „mimořádný“ strom
se nachází od letošního dubna přímo před slovanskou radnicí. Jedná

.

Pokud byste se měli zmínit o
nejpalčivějším problému, který
obyvatele Slovan momentálně
trápí nejvíce, který by to byl?
Lumír Aschenbrenner: Opakuji se opravdu nerad, ale musím zmínit několikráte komentovanou situaci s parkováním.
Roman Andrlík: Jednoznačně
vede nedostatek parkovacích míst,
ale samozřejmě hned v závěsu je to
bezpečnost obyvatel. Bojí se zahraničních leckdy nevychovaných dělníků plzeňských montoven na Borských polích.
Pavel Janouškovec: Kolegové
se o dvou hlavních problémech již
zmínili.
Jan Fluxa: Největším problémem
je parkování. Ovšem vzhledem k

.

Jaký máte do budoucna sen
nebo cíl?
Pavel Janouškovec: Dlouhá léta se angažuji v sociální oblasti a
jsem rád, že se i díky naší snaze v
blízké budoucnosti postaví Domov
pro seniory.
Jan Fluxa: Pokud mám být konkrétní, tak za jeden z mých hlavních
cílů považuji získání Papírenského parku do majetku města, jeho
zkultivování a otevření veřejnosti.
K místu mám navíc osobní vztah,
protože jsem v jeho blízkosti více
jak 25 let bydlel. Takže je to i jaká-
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Do Loosových interiérů
se vrací kulturní program
Po letní přestávce se můžete opět
vydat do Losových interiérů za kulturními zážitky. Pestrý tematický
kulturní program je součástí Plzeňských oslav stého výročí vzniku republiky.
Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé přednášky, divadelní představení, taneční kurzy i výstavu
fotograﬁí. U příležitosti Evropské
dne kulturního dědictví se zájemcům opět otevře také doposud nezrekonstruovaný interiér na Klatovské 19.
Kulturní program bude pokračovat až do konce roku. Milovníci Loosovy tvorby se mohou těšit hned na
dvě přednášky týkající se jeho osoby. V polovině října určitě zaujmou
přednášky o Františku Peroutkovi

nebo Semlerových a jejich rodinné
ﬁrmě na výrobu gramofonových jehel SEM. Nebude chybět ani další
přednáška o módě, divadelní představení či další taneční kurz.
Kulturní program v Losových interiérech je součástí Plzeňských
oslav stého výročí vzniku republiky s podtitulem Kde domov můj.
Projekt byl ﬁnančně podpořen Plzeňským kraje.
Aktuální informace a rezervace
vstupenek na www.adolﬂoosplzen.
cz či facebooku Adolf Loos Plzeň.

Obrazce mezi sochami připomínkou dávné
minulosti

Na Božkovském ostrově bude v
pondělí 1. 10. 2018 ve 14 hodin slavnostně odhalena instalace obrazce
mezi sochami, které připomínají
dávnou minulost.
V červnu 2017 byly na Božkovském
ostrově nainstalovány sochy, které
vznikly ze stromů vykácených na
ostrově v roce 2011. Tento projekt nese název MOŘE a odkazuje na doby,
kdy v české krajině bylo moře. Vypráví o vzniku života na Zemi v době, kdy byla všude jen voda. Potom
začaly vznikat ostrovy... Božkovský
ostrov tak může být jedním z nich.
Sochy jsou určeny především dě-

tem, které mohou
tady lézt a objevovat
souvislosti. A rozvíjet svou fantazii. I
proto byly v průběhu roku 2017 sochy
hojně navštěvovány
dětmi s rodiči.
V první fázi bylo
nainstalováno osm
soch v kruhu. Tyto
sochy jsou přesně
umístěny a orientovány podle světových stran. Uprostřed kruhu byl vytvořen obrazec, který zde má mnoho
významů a souvislostí. Sochy spojuje v jeden celek, iluzorně tak vzniká
ostrov v moři. Spojení cest a kruhů
je vhodné k procházení a hrám.
Na tomto hřišti je možné poukazovat a vyprávět o ročních obdobích,
koloběhu vody, fázích života, světových stranách, cyklech, historii Země a lidské kultuře. Orientace obrazce připomíná námořní kompas
a kormidlo. Souvislost s mořem a
ostrovem je tedy možné spatřovat
také v tomto.

Poseď te a promluvte si
u stromu Olgy Havlové

Ve spolupráci odboru životního prostředí a odboru investic a majetku se
v polovině září podařilo realizovat odpočinkové místo u stromu Olgy Havlové, který byl vysazen na jaře letošního roku. Na srdce ze špalíkové dlažby, které navrhl a realizoval řezbář pan Indra, byla umístěna dvě kovová
křesílka tak, aby lákala k vedení rozhovoru nebo jen tak k posezení. Toto
místo je důstojným doplněním stromu, který byl vysazen za účasti zástupců Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, představitelů našeho obvodu
a města Plzně i veřejnosti.
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Osvětlené schody Nového divadla
Město Plzeň vylepšilo osvětlení
schodiště v sále svého Nového divadla. Divákům tak již v nové sezoně
2018/2019 interiér nabízí přívětivější a komfortnější prostředí. Úprava
spočívala v přidání nového čela ke
každému schodu, který tak má osvícenu horní i spodní hranu.
„Osvětlení schodiště, ač bylo zhotoveno podle platných norem a bezpečnostních předpisů, bylo vnímáno jako nekomfortní. Proto jsme ke
každému schodu nechali přidat nové čelo. Celkem bylo upraveno 92 kusů schodů. Práce to nebyla jednoduchá. Vše se muselo zaměřit, protože
každý schod má jinou výšku z důvodu dosažení maximální viditelnosti
na jeviště ze všech řad hlediště. Navíc jsme museli splnit řadu bezpečnostních požadavků, protože schody jsou součástí nouzového osvětlení,
takže se navyšovala mimo jiné kapacita baterií záložního systému. Dal-

ším požadavkem byla možnost ovládat intenzitu osvětlení schodiště i během představení podle záměru režiséra představení,“ přiblížil změny
radní pro správu městských nemovitostí David Šlouf.
Podle ředitele Divadla J. K. Tyla
Martina Otavy instalace světelných
pásů na každém schodu zlepší orientaci při pohybu v průběhu představení a rovněž tak bezpečnost
návštěvníků.
„Jsem velmi rád, že celé zařízení
bylo realizováno s maximální precizností v detailu a podtrhuje tak exkluzivitu hlediště Nového divadla,“
uvedl Martin Otava.
Změn se dočkala i opona, která
vloni kvůli technické závadě spadla. Nová opona v krémové barvě již
byla instalována a kompletní práce
na opravě poničené techniky byly v
těchto dnech dokončeny a předány
správci divadla.

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“
v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
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jej poštou
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Zde odstihnout

Termíny slavnostních obřadů v roce 2012:
28. 2., 24. 4., 26. 6., 18. 9. a 20. 11. 2012

Souhlasím
s tím, aby
ÚMO Plze
2 – Slovany,
odborbudou
sociální,použity
použil níže
uvedená
data
Poskytnuté
informace
o osobních
údajích
pouze
k účelu
k osobnímu
na obad
„Vítání obánk
do do
života“.
pozvání
napozvání
slavnostní
uvítání
občánků
života.

Souhlasím
tím, aby ÚMO Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, použil níže
Jméno
a píjmení sdítte:
uvedená data k osobnímu pozvání na obřad „Vítání
občánků
do života“.
(hlkovým
písmem)
Datum narození:
Jméno
a příjmení dítěte:
(hůlkovým písmem)

............………………………………………

..............………………………………………

Trvalé bydlišt:

Jméno a příjmení rodičů:

..............………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu:
Kontaktní telefon*

Trvalé
Kontaktníbydliště:
e-mail*

Manželé Jan a Věra Jůzovi oslavili dne 22. 09. 2018 diamantovou svatbu.
K tomuto významnému životnímu jubileu jim hodně zdraví a štěstí na další společné cestě životem popřál Mgr. Pavel Janouškovec, místostarosta
MO Plzeň 2 – Slovany a zástupci odboru sociálního.
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předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list.
Zde odstihnout

Jméno a píjmení rodi:

Datum narození:

DIAMANTOVÁ SVATBA

...............……………………………………..

Souhlasíms tím,
s tím,
aby
ÚMO
Plzeň
- Slovany,
odbor
sociální,
použil
Souhlasím
aby
ÚMO
Plzeň
2 -2Slovany,
odbor
sociální,
použil
níníže
uvedená
datak k
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životže
uvedená
data
osobnímu
blahopřání
při
příležitosti
mého
životníního
jubilea
v místě
bydliště.
ho
jubilea
v místě
bydliště.
Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem na odvolání tohoto souJméno a příjmení:
........…………………………………………..
hlasu.
(hůlkovým písmem)
Jméno a příjmení:
........…………………………………………..
(hůlkovým
písmem)
Datum
narození:
………………………………………………....

..............………………………………………
Datumbydliště:
narození:
Trvalé

………………………………………………....
.....………………………………………………

Pozvánku zaslat na adresu: . ......................………………………………
Podpis rodie

Trvalé bydliště:
Zdržuji
se na adrese:

.....………………………………………………
……………………………………………........

*Nepovinný
údaj
Číslo
telefonu

Zdržuji
se na adrese:
Číslo
telefonu:

……………………………………………........
....................................................................

Číslo telefonu:

....................................................................
…………………………
Podpis
…………………………
Podpis

..................................................................

Upozornní:
....................................................
Žadatel bere na vdomí, že slavnostní
obady se konají v obadní místnosti ÚMO
Podpis
Podpis
Plze 2 – Slovany, tj. na veejném míst a že pi obadu
buderodiče
pítomen profesionální fotograf.
Vlastní zhotovení fotografií je na svobodném rozhodnutí zúastnných. Fotografie poízené
pi jednotlivých slavnostních obadech úad nezveejuje.
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Adventní zpívání a Vánoční charitativní trh v Koterově
Již šestnáctý ročník tradičního Adventního zpívání na Slovanech se blíží a zájemci o vystoupení už mohou začít zasílat přihlášky. Stejně jako v
minulém ročníku si pěvecké soubory mohou vybrat, zda chtějí účinkovat u rozsvíceného vánočního stromu u slovanské radnice, v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí nebo během Vánočního chari-

tativního trhu v Koterově dne 16.12. Podrobný rozpis si můžete prohlédnout na přihlášce.
Zájemci, kteří by rádi vystoupili na jedné či více z našich akcí, mohou
vyplněnou přihlášku poslat na adresu honzikovaiv@plzen.eu.
Přihlásit se můžete nejpozději do 15. 11. 2018.

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA SLOVANECH 2. 12. v 17:00
Pihláška k 16. Adventnímu zpívání 2018
Datum

Hodina

Soubor

Po 3.12.

16:30

Radnice

17:00

St 5.12.

16:00

Kostel

16:30

Po 10.12.

16:30

Radnice

17:00

St 12.12.

17:30

Církevní gymnázium

Radnice

18:00

Spolené zpívání koled

Vedoucí

Kontakt
(e-mail, telefon)

Poet
úinkujících

Zpívání s Ro
Po 17.12.

16:00

Kostel

16:30

St 19.12.

16:30

Radnice

17:00

Pihláška na vystoupení pi Vánoních charitativních trzích v Koterov v nedli 16.12. 2018
Hodina

Soubor

Vedoucí

Kontakt
(telefon,
e-mail)

Poet
úinkujících

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

Dobrý anděl pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Sto rodin z Plzně a dalších sedmdesát osm z Plzeňska již dostalo ﬁnanční podporu nadace Dobrý anděl,
která pomáhá také rodinám, v nichž
se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po ﬁnanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly ﬁnanční
podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato

informace co nejvíce rozšířila,“ říká
Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým
z nich se ale i přesto tato informace
nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těž-

ká kombinovaná postižení, svalovou
dystroﬁi Duchenne, cystickou ﬁbrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se
vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 548 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?

Pokud máte ve svém okolí rodinu s
takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte.
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Poradna správce
nemovitostí
Plzeňský
servis
s.r.o.
Poradna
správce
– Plzeňský
servis,
s.r.o.
Společenství vlastníků a roční odečty tepla a vody
Roční odečty tepla a vody se obvykle v bytových domech konají na
konci zúčtovacího období, kterým
se rozumí kalendářní rok. Začínají
zpravidla v listopadu a končí v lednu. Pokud uživatel bytu neumožní
vstup k provedení odečtů, může na
základě vyhlášky zaplatit za teplo
a teplou vodu až trojnásobek. Uživatelé bytů jsou o řádném termínu odečtů informováni v předstihu, zpravidla formou letáku, který
je vylepen ve společných prostorách domu. Ne vždy je jednoduché
být přítomen právě v době, kdy se
odečty provádějí, potom je možné
využít náhradní termín, nebo pokud to přístroj umožňuje, lze zvolit i samoodečet. K němu je vhodné použít k tomu určený formulář
s návodem, jak se která hodnota má
správně odečíst. Formulář bývá ke
stažení na webu ﬁrmy, která rozúčtování provádí.
Při odečtu bychom si také měli důkladně zkontrolovat odečtené hodnoty v protokolu, který podepisujeme. Odečitatel může udělat chybu,
která má potom za následek zbyteč-

né reklamační řízení.
Obyvatelé domů, kde se přešlo k
rádiové technologii měřicích přístrojů, už tento problém řešit nemusí. Měřicí přístroje vybavené obousměrným rádiovým modulem komunikují přes sběrnici dat a odečty

dat z přístrojů se zpracovávají automaticky a elektronicky. Odečty lze
potom provádět „na dálku“, kdy se
hodnoty měří z chodby domu, případně pomocí terminálu z vnějšku budovy. Naměřené hodnoty se v
tomto případě získávají bez naruše-

ní soukromí obyvatel bytů.
Instalace indikátorů či měřičů
spotřeby tepla s možností dálkového či rádiového odečtu vede podle
ﬁrem, které je využívají, ke změně
chování uživatelů bytů. V domech
se sledovanou spotřebou tepla se
lidé mnohem více zajímají o spotřebu a neplýtvají drahým teplem.
Je nesmyslné mít nastavené topení na maximum a přitom permanentně větrat, je dobré větrat krátce, ale efektivně „průvanem“, nikoliv dlouhodobě na mikroventilaci. Také je dobré zkontrolovat před
zahájením topné sezony funkčnost
termostatických hlavic na všech
tělesech.
Pro společenství vlastníků nabízíme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí, postaráme se o Vaši nemovitost po ekonomické, provozní i technické stránce.
Za Plzeňský servis s.r.o.
Michaela Emingerová
Klientské centrum Částkova 45, Plzeň
e-mail: emingerova@plzenskyservis.cz
tel.: 377 241 640, 377 457 435

Uzavela partnerskou smlouvu s Mstským obvodem Plze 2- Slovany a zajišuje

ZDARMA

EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAK
A VOZIDEL S UKONENOU ŽIVOTNOSTÍ
- osobní, užitková,nákladní vozidla, pívsy a návsy, moto, traktory a veškeré stroje,

V pípad požadavku zajistíme také odtah nepojízdného vozidla do našeho zpracovatelského zaízení .

Obané mají odtah autovraku ZDARMA.
Majiteli vozidla vystavíme potvrzení o pevzetí a zneškodnní autovraku.Podmínkou pro likvidaci zdarma je dodání
kompletního vozidla /obsahuje všechny hl. skupiny – motor, pevodovka, nápravy.... atd./ a jedná se o vozidlo
kategorie M1, N1 nebo O .

Píjem autovrak:
PO – T : 6.30- 15.30 , PÁ : 6.30- 14.00 HOD
Areál OSOH a.s. , Slovanská alej 32, Plze / u konené st. tramvaje . 2-Svtovar

Bližší informace:
Tel: 377 482 150 , mobilní tel: 724 359 529 - p. Lenc, e-mail: autovrakoviste@osona.cz
www.osona.cz
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SLAVNOSTNÍ ZASAZENÍ
STROMU SVOBODY


 
  

Dne 26.10.2018
od 10 hodin v Plzni
ve Chvojkových lomech

www.stromysvobody.cz
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VÝSADBA STROMU SVOBODY
Dne 28. října 1918 vznikl samostatný Československý stát, jehož
prvním prezidentem se stal Tomáš
Garrigue Masaryk. V letošním roce budeme slavit 100. výročí tohoto
významného aktu. Na počest vzniku Československa, ale i České republiky, byly vysazovány lípy, které jsou od 19. století naším národním symbolem. Lípy připomínají
naši národní svobodu a demokracii. V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili ve všech koutech republiky
tisíce. Vždy se jednalo o velkou slávu, ověšovali je stuhami, zpívala se
hymna. Tyto výsadby se opakovaly
i v dalších letech, kdy si lidé připo-

mínali důležitý význam svobody a
demokracie.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
se připojí k hromadné celorepublikové výsadbě lípy k příležitosti 100.
výročí vzniku republiky, kterou iniciuje Nadace Partnerství. Akce bude probíhat dne 26. 10. 2018 od 10 hodin ve Chvojkových lomech v Plzni.
Přijďte a oslavte s námi výročí vzniku samostatné republiky, přijďte si
připomenout důležité hodnoty jako
jsou svoboda a demokracie a v neposlední řadě přijďte vysadit lípu
na paměť této doby.
Za OŽP Nina Myslíková

Svačiny potřebným dětem
Plzeň se nově zapojí do unikátního
plzeňského projektu Svačiny dětem.
Ten vytipovává školáky ze sociálně
slabšího prostředí, kteří si nenosí
svačiny, a pak jim je zajišťuje. Západočeská metropole chce přispět na
svačiny pro další děti, spojila se proto se zoologickou zahradou.
Zapojení do projektu nabídla městu Plzeň obecně prospěšná společnost Možnosti tu jsou. „Projekt
jsme zahájili v září 2017 a podnětem

x
x
x
x

pro jeho spuštění byly rozhovory s
učiteli základních škol, kteří mají
zmapované děti, jež nenosí svačiny
z domova. Tyto děti jsou předmětem
našeho zájmu,“ uvedl ředitel společnosti Roman Hajšman. Celková
částka na jedno dítě a školní rok činí 5 tisíc korun (30 korun denně) a
peníze pro zajištění projektu hradí
organizace Možnosti tu jsou z darů
od dárců. Jedním z nich se tak stalo i město Plzeň.

Baví tě počítače?
Zajímáš se o programování?
Chceš zjistit, jak funguje elektronika?
Co se skrývá pod pojmem internet věcí?

Nová křesťanská pedagogickopsychologická poradna
Od nového školního roku bude v
Plzni na Slovanech otevřena nová
křesťanská pedagogicko-psychologická poradna (KPPP Plzeň).
Od září nabídne pomoc dětem i
rodičům v duchu křesťanského optimismu. Slavnostní otevření poradny proběhne ve čtvrtek 6. září 2018.
KPPP Plzeň svým působením přirozeně doplňuje systém církevního
školství v Plzeňské a Českobudějovické diecézi.
Primárně slouží církevním školám, ale služby jsou otevřeny také
pro klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem. Krédem poradny je jasná ochota pomoci s předkládanou těžkostí, otevřenost vůči
rodičům a dětem, klidné prostředí
a přátelská atmosféra v duchu křesťanského optimismu.
Zakladatelkou a ředitelkou poradny je speciální pedagožka Mgr. Eva
Zábrodská: „Začala jsem uvažovat
o změně, ve které bych zužitkovala
patnáct let poradenské praxe. Dozrála jsem tak k myšlence, že je potřeba podpořit poradenský systém i
na církevní úrovni a přidat tak pedagogicko-psychologickou poradnu do
mozaiky církevního školství v západních a jižních Čechách. Přeji si, abychom společně s kolegyněmi, kterým
chci tímto poděkovat za spolupráci
při vzniku poradny, dokázaly pomoci rodičům a dětem s jejich těžkostmi,
abychom dokázaly udržet odborně

kvaliﬁkované služby a ukázaly, že i
poradenství lze protknut pozitivním
křesťanským přístupem.“
KPPP Plzeň zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, a také pro školy a školská
zařízení informační, diagnostickou,
poradenskou a metodickou pomoc,
poskytuje odborné psychologické a
speciálně pedagogické služby, spolupracuje na preventivně výchovné péči, napomáhá žákům při volbě povolání.
Mezi nejčastější celoroční důvod
návštěvy poradny patří školní neúspěšnost u dětí na základní škole,
jedná se o žáky, u kterých je často
po komplexním vyšetření zjištěna
speciﬁcká porucha učení, či porucha aktivity a pozornosti.
Vyšetření úrovně školní zralosti
u předškolních dětí čeká poradenské pracovníky po novém roce, kdy
pomalu začínají zápisy do prvních
tříd. Po letních prázdninách až do
prosince jsou to naopak žáci, kteří
přichází se žádostí o pomoc při maturitní zkoušce. „Nově vyvstává zvýšená potřeba podpory rodičů s výchovou dětí, potřeba zdravého fungování vztahů v rodině. Rodinu tak máme i v logu naší poradny,“ doplňuje
Mgr. Zábrodská.
KPPP Plzeň sídlí na Jiráskově náměstí v Plzni na Slovanech v budově kláštera dominikánů. V celé ČR
jsou pouze tři taková poradenská
pracoviště.

www.trustnetwork.cz

SLOVANY

Elektrotechnika • Internet věcí • Informační technologie •
Technické lyceum.

www.spseplzen.cz
Neváhej a přijď se k nám podívat!
Školní veletrh Otevíráme dveře vzděláním:
čtvrtek 1. listopadu 2018 od 10 do 16 hodin
Den otevřených dveří:
sobota 24. listopadu 2018 od 9 do 16 hodin
Informační den:
úterý 29. ledna 2019 od 15 do 17 hodin

Připojíme Vás k Internetu
rychlostí až 50 Mbps
ceny již od 300,Mobil - 100 min za 99,Internet - Mobil - Televize
volejte 777 42 88 22

Ceník inzerce v informačním zpravodaji
rozměry inzerátu

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
elektrotechnická Plzeň
Koterovská 85, 326 00 Plzeň
e-mail: spse@spseplzen.cz

QR kódy do 1/16 strany
1
/8 strany
¼ strany
½ strany
celá strana

(cca š. 5 cm, v. 3,2cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 6,5cm)
(cca š. 9,8 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 13 cm)
(cca š. 20 cm, v. 26,3 cm)

cena inzerátu (bez DPH)

1.000,- Kč
1.500,- Kč
2.500,- Kč
5.000,- Kč
10.000,- Kč
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Současná sezóna v Divadle J. K. Tyla nabízí pro každého něco
Celkem 23 nových premiér, téměř sedmdesát repertoárových inscenací, řadu matiné,
koncertů a dalších mimořádných akcí v čele
s pátým ročníkem Noci s operou připraví Divadlo J. K. Tyla v sezóně 2018/2019. Důležitou novinkou nadcházející sezóny je založení Mecenášského klubu DJKT, který navazuje na dlouholetou tradici mecenášství a chce
vybrané peněžní částky použít na zvelebení
diváckých prostor ve Velkém divadle.
„Již od mého nástupu do funkce ředitele DJKT
jsme chtěli založit mecenášský klub. Stále jsme si
ale kladli otázku, proč by občan měl darovat divadlu byť jedinou korunu. Až se zrodila myšlenka: mecenáš bude obdarovávat v podstavě sám sebe i ostatní diváky a bude vědět, co se za jeho příspěvek pořídilo,“ objasňuje Martin Otava vznik
Mecenášského klubu DJKT. Prvním z projektů,
na který chtělo DJKT získat ﬁnanční podporu, je
renovace původního podstavce pod bustou Josefa Kajetána Tyla pro Foyer Vendelína Budila ve
Velkém divadle. „Pro nás představuje relikvii, která je sice silně poškozena, ale dnes již víme, že díky ﬁnančnímu daru jí restaurátoři dokáží vdechnout nový život,“ sděluje Martin Otava a dodává:
„Chtěl bych poděkovat plzeňským patriotům a milovníkům umění manželům Touschkovým, kteří
se stali prvními mecenáši našeho divadla a vzhledem k výši jejich daru jsou pro letošní rok platinovými mecenáši. Děkujeme a slibujeme, že do konce
sezóny instalujeme zmíněný podstavec.“
Balet
Soubor baletu v sezóně 2018/2019 přinese čtyři
premiéry, novinky, které se u nás objeví vůbec
poprvé. První polovina sezóny se ponese v odlehčeném tónu a v duchu českých inscenátorů.
„Hned 8. září bude mít premiéru nový interaktivní
titul pro všechny generace o vývoji a historii tance s názvem U nás to baLETÍ. Druhou premiérou
bude Zkrocení zlé ženy, choreografky Aleny Peškové, která bude s plzeňským baletem pracovat poněkolikáté. Na přelomu příštího roku zvážníme,
a to nejprve v komorním dramatu Dům Bernardy
Alby a podruhé v baletní vizi podle slavného Stendhalova románu Červený a černý v choreograﬁi
Youri Vámose,“ upřesňuje Jiří Pokorný. Soubor
bude i nadále nabízet Baletní ateliéry v prostorech baletního studia v Novém divadle.
Činohra
Činohra nabídne osm premiér, od komedie přes
drama až po velkou pohádku pro celou rodinu.
Jednotícím tématem je moc, její formy a podoby.
Dramaturg Vladimír Čepek vysvětluje: „Inspirovali jsme se Tartuffovou touhou po moci a po majetku, Modrovousem využívajícím moci svého hlasu a Králem Ubu, jenž je prototypem boje o moc
a jejího zneužití. Antigona vzdoruje moci svého
otce a Alenka v říši divů se setkává s mocí Srdcové královny.“ Dramaturgie pro Malou scénu bude věrná novinkám současné dramatiky. Na jaře uvede činohra DJKT s ústeckým Činoherním
studiem koprodukční inscenaci, psanou přímo
na herce obou souborů, o současné zkorumpované společnosti. „Zvolili jsme nekompromisní

a lehce kontroverzní název Kdo je větší kurva –
ne však pro kontroverzi samotnou, ale jednoduše
proto, že název je velmi výstižný pro všechny postavy příběhu,“ upřesňuje šéfka činohry Natália Deáková. S výraznými premiérami činohry
DJKT budou tematicky spjatá jednotlivá kola
projektu Literární kavárna.
Muzikál
Soubor muzikálu nastuduje během sezóny
2018/2019 pět skutečně výjimečných titulů světového i domácího repertoáru. V koprodukci s
Hudebním divadlem Karlín vzniká inscenace
Duch (Ghost The Musical), jež má premiéru na
konci září. Na plzeňský úspěch Koček Andrewa
Lloyda Webbera chce navázat předvánoční premiéra muzikálu stejného skladatele Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, kterou zároveň
oslavíme 50. výročí jeho vzniku. Skutečnou událostí na české muzikálové scéně bude květnová premiéra emotivního megahitu Billy Elliot.
„Po dlouhých jednáních se nám podařilo získat
licenční práva a já jsem patřičně hrdý, že se tento
jedinečný muzikál poprvé v České republice představí právě v Plzni na jevišti Nové scény,“ dodává šéf muzikálu Lumír Olšovský. Novinkou pro
tuto sezónu budou čtyři Muzikálová matiné, ve
kterých se postupně představí Jozef Hruškoci,
Soňa Hanzlíčková Borková, Pavel Režný a Stanislava Topinková Fořtová.
Opera
Opera DJKT pro diváky připravila výjimečnou
nabídku šesti nových titulů, které jsou zárukou
hlubokých uměleckých prožitků. Vedle tradičního zpracování slavné opery Nabucco a noblesní
podívané v duchu operety Veselá vdova, kterou
připravuje DJKT koprodukčně s Hudebním divadlem Karlín, chystá soubor premiéru Mozartovy mistrovské opery Idomeneo v režii známé
německé režisérky Arily Siegert. „Její rukopis je
velmi lehký, vzdušný, výsostně estetický a jsem velmi rád, že zde bude tato světoznámá umělkyně režírovat,“ komentuje hostování režisérky Tomáš
Pilař. Celou sezónu nesoucí se v duchu mimořádných zážitků doplní Nocturno Club. „Půjde o jedinečně strávené nedělní večery za doprovodu klenotů vážné hudby s ochutnávkami exkluzivních
drinků. Počet hostů bude limitovaný,“ přibližuje
akci šéf opery Tomáš Pilař.
Předplatné 2018
Divadlo J. K. Tyla zahajuje prodej předplatného na příští rok 1. října, a to jak v pokladně předprodeje, tak on-line. On-line prodej abonmá zavedlo DJKT minulou sezónu jako druhé divadlo
v republice. V předplatném na rok 2019 si mohou
diváci vybírat z 50 skupin, které jsou sestaveny
ze čtyř až osmi představení, a to tak, aby si každý divák mohl vybrat okruh podle svého vkusu

a časových možností. Vybírat lze z odpoledních
i večerních skupin, žánrově vyhraněných titulů
či skupin pro děti. Pro abonenty jsou opět připraveny mimořádné výhody jako nižší cena oproti
běžnému prodeji, stálé místo v hledišti a nabídky zvýhodněného vstupného na speciální akce,
např. baletní večer k příležitosti výročí republiky, Adventní koncert a Noc s operou.
„Letošní kampaň Najděte si svoji roli, která je
součástí ucelené koncepce na tři roky, vychází z
myšlenky diváci divákům, na jejímž základě stojí i náš Mecenášský klub. Cílem je přiblížit se divákům a oslovit publikum všech věkových kategorií. Při přípravě kampaně jsme spolupracovali s
návštěvníky našich scén a s lidmi, kteří se podíleli na projektech typu Noc s operou. V příštím roce
se zaměříme na věkově vyzrálejší skupinu z řad
našich abonentů a v dalším roce na děti,“ uvedl
Martin Otava. Tváře kampaně se budou objevovat průběžně po celou sezónu v různých propagačních materiálech DJKT.

Nejbližší mimořádné akce
Divadla J. K. Tyla
•

Prohlídky – v rámci oslav vzniku

republiky za symbolickou cenu 28 Kč, 28.
října v obou budovách DJKT
•

Libuše – slavnostní představení k

výročí vzniku republiky za symbolickou
cenu 28 Kč, 28. října na Nové scéně DJKT
•

Jak se dělá divadelní scéna – ver-

nisáž k výstavě 31. října od 16.30 ve foyer
Nové scény
•

Křest foyer Malé scény na Foyer

Miroslava Horníčka - 10. listopadu 2018
•

Miroslav Horníček – 100 let, vzpo-

mínkový večer k příležitosti 100. výročí
narození – 10. listopadu 2018 od 18.00 ve
Velkém divadle
•

Noc divadel – 17. listopadu 2018

•

Baletní večer k příležitosti výročí

republiky – 23. listopadu 2018 ve Velkém
divadle
•

Mezinárodní baletní soutěž – 6. až

9. prosince na Nové scéně DJKT
•

Adventní koncert – 21. prosince

2018 ve Velkém divadle
Pro děti a mládež
•

Baletní škola DJKT

•

Dětský sbor DJKT

•

Muzikálové studio DJKT

•

Literární kavárna DJKT
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