Zastupitelstvo města Plzně dne:
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NámB/2

NA STŮL!
INFORM ATI VN Í ZPRÁVA
Ve věci:

Slavnostního zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury
2015, provedeného ve dnech 16. – 18. 1. 2015

Touto zprávou jsou členům Zastupitelstva města Plzně poskytnuty informace o
slavnostním zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, které se
uskutečnilo ve dnech 16. – 18. 1. 2015. Součástí této informativní zprávy je příloha č. 1)
program slavnostního zahájení a příloha č. 2) monitoring českého a zahraničního tisku týkající
se tohoto zahájení.

1. Program
O víkendu 16. až 18. ledna se Plzeň otevřela jako Evropské hlavní město kultury pro rok
2015. Slavnostní zahájení v režii uměleckého ředitele projektu Petra Formana sledovalo v
sobotu na náměstí Republiky a přilehlých ulicích a sadech i přes nepřízeň počasí 25.000
návštěvníků. Další program probíhal již v pátek po celý den a v sobotu večer a v noci, kdy
desítky klubů, restaurací, kaváren ožily pestrým programem. Akce se setkaly s velkým
zájmem návštěvníků, například procházek po městě s výkladem se zúčastnilo 500 lidí,
varhanní koncert Adama Viktory zcela zaplnil katedrálu sv. Bartoloměje a taneční večery v
Měšťanské besedě a KD Peklo byly vyprodané. Mimo jiné byl otevřen jeden z vlajkových
projektů Plzně 2015 – výstava Ateliér Jiřího Trnky v Galerii města Plzně (náklady cca 4
mil.Kč), kterou navštívilo za první víkend přes 1000 návštěvníků.
Podrobný program pro veřejnost naleznete v příloze č. 1 tohoto dokumentu. Kromě
programu pro veřejnost se uskutečnily 3 akce určené pouze pro hosty zahájení.
1. V pátek 16. 1. od 19:00 se uskutečnila Welcome, Meet & Greet Party na Fakultě
designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro cca 600 osob,
kde byli přivítáni především zahraniční hosté, představitelé dalších evropských měst
kultury, primátoři, velvyslanci, programoví partneři z Plzně i Plzeňského kraje,
obchodní partneři a další hosté.
2. V sobotu 17. 1. probíhaly od 12:00 do 16:00 paralelně 2 společenské akce
v Plzeňském pivovaru. Jednak setkání pro cca 70 osob – oběd pro vrcholné
představitele města, velvyslance, generálního partnera a hlavní partnery projektu.
Zároveň se v restauraci Na Spilce uskutečnilo setkání cca 500 významných partnerů a
přátel projektu.
3. Hlavní protokolární akcí celého víkendu byla Recepce primátora, která se konala
v sobotu 17. 1. od 20:00 v Novém divadle. Této akce se zúčastnila řada osobností
politického života - například předseda senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, předseda
1

vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury ČR Daniel Herman, komisařka Evropské
komise Věra Jourová, hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs, řada velvyslanců,
zástupci sponzorů a další hosté.
Na realizaci slavnostního zahájení se aktivně podíleli všichni zaměstnanci Plzeň 2015, o.p.s.
ve spolupráci se zaměstnanci Magistrátu města Plzně – Kancelář primátora, Plzeň – Turismus,
p.o., Odbor prezentace a marketingu, Odbor kultury a další.

2. Symfonie zvonů
Hlavní program slavnostního zahájení probíhal v sobotu. Otevírací ceremoniál začal
příchodem čtyř průvodů, který připravovaly tisíce lidí přes půl roku. Pokračoval unikátní
podívanou “namíchanou” z největšího videomappingu u nás, který kombinoval motivy z
historie Plzně i současný design, přechodu švýcarského provazochodce Davida Dimitriho po
240 metrů dlouhém laně nad náměstím, dále z akrobacie a tance na molu uprostřed náměstí,
obrovské loutky, původní hudby a prvního zvonění nových zvonů na katedrále sv.
Bartoloměje. Emotivní představení v závěru přešlo do koncertu Davida Kollera s bandem,
kdy na úvod vystoupili Jiří Suchý a Dan Bárta. Tato část slavnostního zahájení byla přenášena
s cca 30 minutovým zpožděním na ČT2 od 18:10 v délce 100 minut. Zvony zněly v 18:00
nejen v Plzni, ale i v dalších místech v Evropě a v České republice viz:
Hlavní evropská města kultury: Paříž 1989, Glasgow 1990, Stockholm 1998, Helsinki
2000, Graz 2003, Linz 2009, Essen 2010, Pécs 2010, Marseille 2013, Košice 2013, Riga
2014, Praha 2000
Katedrály v ČR: Hradec Králové, České Budějovice, Litoměřice, Brno, Olomouc, Ostrava,
další desítky kostelů v celé ČR
Do realizace slavnostního zahájení byly aktivně zapojené místní instituce, organizace, spolky,
sdružení a školy z Plzně a Plzeňského kraje. Účastnily se především průvodů a akce otevřené
město. Aktivní spolupráce probíhala také s místními jednotlivci působícími na poli umělecké
tvorby. Ti se účastnili programu na náměstí Republiky. Zahájení se také aktivně zúčastnilo
202 dobrovolníků – členů tzv. Klubu strážných andělů, kteří celkově odpracovali cca 1300
hodin během 360 směn, při nichž rozdali 8000 výtisků Knihy 3 a 6000 programů zahájení a
zodpověděli mnoho dotazů.
Realizační tým Symfonie zvonů:
Producent: Plzeň 2015 o.p.s.
Vedení: Jiří Suchánek, Jiří Sulženko
Manažerka slavnostního zahájení: Pavla Kormošová
Produkce: Klára Doubravová, Veronika Kreysová
Technická produkce: Martin Kejklíček, Pavel Kulhavý, Jiří Kučera, Petr Burian, Martin
Marčan
Pomocná produkce: Hana Plassová, Jana Lábrová Rabenhauptová, Olga Plchová, Jaroslav
Fiřt, David Brabec, Jan Hrdlička - 3dsense
Spolupráce na realizaci loutky: Strojírny Podzimek, Podzimek & synové
Zapůjčení kostýmů: Filmové studio Barrandov
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Technická realizace - dodavatelé: ZL Production Plzeň (podium, zvuk, světla na náměstí),
3Dsense (videoprojekce - obsah), AV Media a Black Pencil (dodávka videoprojektorů),
Ateliér Soukup (projekt ukotvení lana), Boels (dodávka strojů, plotů, toalet – částečně
sponzorsky), Čechymen (bezpečnostní agentura), Elektro Stříbrný(elektroinstalace), Janák
Bros(dodávka cateringu pro personál - sponzorsky), Ledvision(dodávka LED obrazovek),
Metrostav(dodavatel jeřábu - sponzorsky), Podiumzvuk.cz (dodavatel podií mimo náměstí),
Replast(přechodové pásy), Správa informačních technologií města Plzně(IT), Starworks,
Torion, VOPR, spol. s.r.o., Výškové práce Plzeň,
Námět: Petr Forman
Scénář: Ivan Arsenjev, Petr Forman
Hudba: Marko Ivanović
Výtvarník videoprojekcí: Josef Lepša - 3dsense
Choreografie: Roberto Magro
Asistenti choreografie: Milan Herich, Fabio Nicolini
Kostýmy: Jan Pištěk
Světla: Dáda Němeček
Zvuk: Radek Lesa, Jiří Novotný, Petr Kaláb
Střih: Jakub Voves
Loutka: Petr Píša, Adam Štumar, Oliver Krejčí, Tomáš Janovec, Josef Sodomka
Výtvarník: Josef Sodomka
Režie: Petr Forman
Účinkovali:
Sbor: Nová česká píseň - sbormistr Zdeněk Vimr
Hudbu nahrála: Plzeňská filharmonie ve studiu Českého rozhlasu Plzeň
Provazochodec: David Dimitri
Tanečníci: Michael Vodenka, Marta Vodenková, Miroslav Kochánek, Andrea Rodriguez,
Jitka Štecová, Petra Pellarová, Nikol Fryšová, Martina Hajdyla Lacová, Radim Klásek,
Valentina Cortese, Lucie Plachá, Adéla Petáková, Lenka Kniha Bartůňková, Anežka Hessová,
Emílie Formanová
Powertrack: Kristýna Opočenská, Eliška Schenková, Jindřich Panský, Matyáš Ramba, Vítek
Ramba, Matouš Brichcín, Kryštof Baümelt, Michal Boltnar, Štěpán Pecka
Trampolíny: Petr Dufek, Naim Ashhab, Lukáš Majer, Adam Sült
Trampolíny, kolo: Jacques Laganache, Benoit Charpes
Dívka: Jana Vránová
Obraz dívky: Tereza Žaloudíková
Zpěváci: Jiří Suchý, Dan Bárta, Tereza Hálová, David Koller
Dvojče: Matěj Forman
Hudebníci: Petr Mráz, Jaroslav Suchan, Ondřej Michalec, Pavel Čížek, Jan Candra, Martin
Rejšek, Martin Šašek, studenti Konzervatoře Plzeň, žáci ZUŠ v Plzni, žáci ZUŠ ve Starém
Plzenci
Dudáci: Martin Berka, Vojtěch Kouba, Vladimír Kovařík, Jindřich Janeček, Jan Talaga,
Bára Holakovská, Petr Štěpánek, Jan Brož, Daniel Dřímal, Martin Cisler, Tomáš Kozák,
Tereza Paráková, Tibor Parák, Michal Karpíšek, Vojtěch Kordík
Varhany: Adam Viktora
Vodiči loutky: Petr Píša, Adam Štumar, Oliver Krejčí, Tomáš Janovec, Josef Sodomka, Jan
Bárta, Jan Morkus, Petr Horký
Spolupráce na obrazovém materiálu: Jan Malíř, Martin Šácha
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3. Média
Víkendový program se setkal s velkým zájmem médií, do Plzně dorazilo přes 240 domácích i
zahraničních novinářů, Česká televize nabídla z Plzně například celé Studio 6, tematické
bloky, přímé vstupy a především přenos celého zahajovacího ceremoniálu. Z mobilního studia
na náměstí Republiky vysílal také České rozhlas.
Během tiskové konference k zahájení projektu, která se uskutečnila v neděli 18. 1. od 11:00
hod. v prostoru DEPO2015, byla oficiálně podepsána spolupráce vládní agentury
CzechTourism a městské příspěvkové organizace Plzeň – TURISMUS. Smlouva prohlubuje
dosavadní kooperaci a reaguje na vysoký turistický potenciál projektu EHMK. CzechTourism
tak oficiálně deklaruje, že se Plzeň jako Evropské hlavní město kultury v roce 2015 stane
jedním z hlavních komunikačních témat v rámci marketingových aktivit České republiky jako
turistické destinace, a to především v zahraničí. Při té příležitosti byla také představena
speciální mince věnovaná projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Na minci
jsou ztvárněny významné plzeňské atributy – podobizna andělíčka z mřížoví kostela Sv.
Bartoloměje v Plzni na náměstí Republiky.
Výstupy ze slavnostního zahájení byly hlavním tématem českých médií a výstupy v zahraničí
mají velmi dobrý dosah v hodnotě desítek milionů korun. Monitoring českých a
zahraničních médií tvoří přílohu č. 2. Celkově bylo o zahájení uvedeno v České republice
365 článků, reportáží, rozhovorů apod.
4. Bezpečnost a logistika
Centrum města bylo podrobeno výrazné dopravní uzavírce a také omezení parkování. Pro
residenty bylo vyhrazeno náhradní parkování v areálu Depo Cukrovarská. Již od měsíce
listopadu probíhaly pravidelné informační schůzky s provozovateli restaurací a obchodů.
Veřejnost byla o uzavírkách a bezpečnostních opatřeních masivně informována pomocí
osobních rozhovorů (800 dopisů rezidentům) i médií (TV ZAK, Plzeňská jednička, speciální
příloha Deníku v nákladu 30.000 ks, radia…).
Z bezpečnostního hlediska se celá akce obešla bez větších problémů. Po celou dobu
zdravotníci ošetřili mobilní hlídkou osm lehčích zranění, dalších pět na místě ošetřených osob
bylo následně převezeno vozy zdravotnické záchranné služby do zdravotnických zařízení.
Podle informací Policie České republiky nebyla zaznamenána žádná závažná protiprávní
činnost. Policie asistovala společně se strážníky při koordinaci dopravy pro průjezd sanitek,
konkrétně ve Františkánské ulici a předala zástupcům Městské charity Plzeň
osmadevadesátiletou obyvatelku domova seniorů v Hlavanově ulici. Policie řešila jeden
přestupek v dopravě, který program akce neohrozil. V průběhu večera se ztratilo jedno dítě,
které bylo vzápětí předáno rodiči.
Na zajištění bezpečnosti a logistiky slavnostního zahájení se po dobu několika měsíců
aktivně podíleli a skvělou práci odvedli:
Magistrát města Plzně, Krajský úřad Plzeňského kraje, Správa veřejného statku města Plzně,
Policie České republiky, Městská policie Plzeň, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Sbor dobrovolných hasičů Plzeň, Dopravní
podniky města Plzně, Městský obvod Plzeň 1, Městský obvod Plzeň 2, Městský obvod Plzeň
3, D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., SILBA s.r.o., Parking Plzeň, Bezpečnostní agentura
Čechyme
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5. Rozpočet
Kompletní rozpočet celého slavnostního zahájení činí cca 20 mil. Kč včetně DPH. Obsahuje
náklady jak na produkci: technika, security, televizní přenos, LED obrazovky, realizační tým,
umělecké honoráře, guest servis, péči o novináře, průvody, procházky atd., tak i příspěvky
Plzně 2015 externím spoluorganizátorům na produkci doprovodných akcí po celém městě,
především kluby. Nad rámec rozpočtu byla hrazena Recepce primátora z rozpočtu kanceláře
primátora. Z časových důvodů nebylo reálné představit podrobný rozpočet, ten bude
finalizován do konce měsíce února.

Přílohy informativní zprávy:
1) Program slavnostního zahájení
2) Monitoring českého a zahraničního tisku
Fotografie ze zahajovacího ceremoniálu v tiskové kvalitě je možné stáhnout z webu
http://www.plzen2015.cz/cs/pro- media/fotogalerie
Přímý přenos ČT je možné shlédnout ze záznamu na
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11062996357-plzen-2015-slavnostnizahajeni/21552216038

Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa, náměstek primátora města Plzně

Zprávu zpracoval dne:

23. 1. 2015 Ing. Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015, o. p. s.
23. 1. 2015 BcA. Vladimír Líbal, odd. koordinace EHMK KP
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