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Důvodová zpráva
1. Název probl ému a jeho charakteristika
Udělení čestného občanství města panu Ing. Ivo Hlaváčkovi, CSc. in memoriam za jeho
celoživotní úspěšné zvyšování prestiže a věhlasu města Plzně v České republice i v zahraničí.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Ing. Ivo Hlaváček, CSc. reprezentuje třetí generaci významné pivovarské dynastie Hlaváčků.
Narodil se 5. června 1926 ve znojemském pivovaru, v rodině sládka Františka Hlaváčka (1893
– 1967). V Plzni žil od roku 1929, kdy jeho otec František vyhrál konkurs na místo sládka
v pivovaru Prazdroj. V roce 1945 maturoval Ivo Hlaváček na plzeňském reálném gymnáziu a
pokračoval studiem na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, oboru kvasná chemie a
technologie, pokračoval v roce 1950 ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském
(VÚPS).
V roce 1953 nastoupil do Západočeských pivovarů ve Staňkově na Domažlicku. V roce 1958
se vrátil do Plzeňského Prazdroje jako vrchní sládek. Po třicet let (až do roku 1987) řídil
pivovary Prazdroj a Gambrinus jako sládek, výrobní a podnikový ředitel.
Ivo Hlaváček se stal jedním z pilířů, na kterých stojí celosvětový úspěch a sláva plzeňského
ležáku. Jeho zásluhou se podařilo udržet výrobní postup piva Pilsner Urquell po celou dobu.
Při výstavbě varen Prazdroje v letech 1969 – 1970 odmítl všechny zamýšlené experimenty a
zasadil se o nákup klasických měděných varných souprav, které jsou jednou z klíčových
podmínek pro zachování charakteru piva Pilsner Urquell, tak jak ho uvařil v roce 1842 Josef
Groll.
Vedle vlastní manažerské práce byl Ivo Hlaváček jedním z prvních kandidátů věd
v pivovarském oboru. V roce 1962 obhájil disertaci na téma „Redukující látky ve výrobě
sladu a piva“ na VŠCHT. Ivo Hlaváček se aktivně podílel na vědecké činnosti v oblasti
pivovarnictví a vzdělávání. Byl iniciátorem založení a pravidelného organizování Pivovarskosladařských seminářů, které se staly odborným fórem a platformou pro výměnu názorů a
zkušeností v oblasti českého pivovarnictví a sladařství. Bohatá je i přednášková a publikační
činnost Iva Hlaváčka. Spolupracoval na aktualizaci knihy „Pivovarství“, vydané v roce 1972.
Nejznámějším dílem, na kterém se Ivo Hlaváček podílel spolu s Gabrielou Basařovou, je
kniha „České pivo“. Byl členem vědecké rady VÚPS a státní zkušební komise při Ústavu
kvasné chemie VŠCHT. Z jeho iniciativy se podařilo vybudovat v Plzeňském Prazdroji jednu
z nejbohatších knihoven s odbornou tématikou piva a sladu a vytvořit tak podmínky pro
studium řady českých odborníků.
Ivo Hlaváček pomáhal vychovat několik generací českých sládků a svou činností po desetiletí
přispíval k propagaci slavného plzeňského ležáku v mnoha zemích. Prostřednictvím své práce
výrazně přispěl k vytváření jedinečného jména města Plzně. V roce 2002 byl uveden do Síně
slávy českého pivovarství a sladařství.
Ivo Hlaváček zemřel 6. ledna 2008.
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3. Předpokládaný cílový stav
Udělení čestného občanství města Plzně panu Ing. Ivo Hlaváčkovi, CSc. in memoriam
v souladu s článkem 1, přílohy č. 1 Statutu města Plzně (Zásady pro udělování a odnímání
čestného občanství).
4. Navrhované varianty řešení
Udělení čestného občanství panu Ing. Ivo Hlaváčkovi, CSc. in memoriam, které
představuje listinu opatřenou znakem města a otiskem historické pečeti města.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod 4. tohoto návrhu usnesení.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Náklady budou hrazeny v rámci schváleného rozpočtu Kanceláře primátora města Plzně.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Dle návrhu usnesení – ukládací část.
8. Dří ve p řijatá usn esení orgánů mě sta nebo městských obvodů, která
s tí mto návrh em souvisejí
Statut města č. 8/2001 – úplné znění.
Usnesení RMP č.
ze dne 10. 10. 2016 - projednání předloženého usnesení v RMP
9. Závazky či pohl edávky vůči městu Plzni
--10. Příl ohy
Příloha č. 1 - Statut města č. 8/2001, Příloha č. 1, Zásady pro udělování a odnímání
čestného občanství
Příloha č. 2 - Souhlas rodiny Ivo Hlaváčka s udělením čestného občanství
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