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INFORMATIVNÍ ZPRÁVA
Ve věci:

Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností
projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Touto zprávou jsou členům Zastupitelstva města Plzně poskytnuty informace o aktivitách
společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udrţitelností projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015 (dále jen EHMK) od 2. prosince 2017 do 8. dubna 2018.

Správní rada a dozorčí rada Plzeň 2015, zapsaný ústav:
Dne 7. 12. 2017 se uskutečnilo společné zasedání dozorčí a správní rady společnosti Plzeň
2015, zapsaný ústav, na kterém byl představen nový člen dozorčí rady, Mgr. Miloslav Kreysa.
Ředitel společnosti informoval o současném stavu a činnosti ústavu a zároveň představil
plánované akce na rok 2018. Dále byl schválen rozpočet společnosti pro rok 2018.
Plzeň 2015, zapsaný ústav:
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ředitel společnosti v monitorovaném období vyřizoval provozní a personální záleţitosti
organizace a zúčastnil se řady schůzek s klíčovými partnery. Dále se věnoval připravované
rekonstrukci a strategii rozvoje KD Peklo a rekonstrukci objektu DEPO2015.
Na začátku března se ředitel společnosti zúčastnil slavnostního zahájení česko-bavorských
kulturních dnů v Regensburgu, ve dnech 16. – 17. 3. 2018 festivalu světla BLIK BLIK, na
který i přes nepřízeň počasí zavítalo 35 000 návštěvníků.
Zaměstnanci finančního oddělení se v uvedeném období věnovali přípravě vyúčtování
dotací za předchozí rok. Vedení společnosti se dále připravuje na aplikaci Obecného nařízení
o ochraně osobních údajů „General Data Protection Regulation“, které vstoupí v platnost
v květnu 2018.
PROGRAM
Jak se točí peníze
Ve spolupráci s vídeňským muzeem ZOOM, muzeem Frida a Fred z Grazu a za podpory
České spořitelny úspěšně pokračuje fungování edukativní expozice „Jak se točí peníze“. Za
období prosinec 2017 – březen 2018 výstavu navštívilo téměř 2 400 návštěvníků z řad
veřejnosti a 4 000 dětí z více jak dvou set školních tříd Plzně a Plzeňského kraje. Od zahájení
expozice tak celková návštěvnost dosáhla přes 10 000 návštěvníků. Vstup do expozice i
lektorský program byl zdarma poskytnut téţ více jak třem stovkám dětí a klientů neziskových
organizací ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V rámci doprovodného programu expozice „Jak se točí peníze“ proběhla v DEPO2015
akce „KOVY za vysvědčení“. Slavný youtuber Karel Kovář (alias Kovy) diskutoval s dětmi o
koloběhu peněz a o jeho vlastním přístupu ke světu financí.
DEPOTUTOJE
V prosinci 2017 byla otevřena stálá expozice o historii areálu Cukrovarská, veřejné
dopravě v Plzni, projektu Evropské hlavní město kultury 2015 a budoucnosti kreativní zóny
DEPO2015.
Expozice představuje příběh DEPO2015 od podnikatelského snu o cukrovaru, o
technologických inovacích z konce 19. století, kdy v areálu působil František Křiţík, o
prvních elektrických tramvajích Křiţík – Broţík, o plzeňském řemeslu, architektuře a veřejné
dopravě ve 20. století. Expozice je přístupná denně zdarma v otvíracích hodinách DEPO2015.
Open A.i.R
V rámci Open A.i.R. rezidenčního programu se za uplynulé období uskutečnily dva
rezidenční pobyty. Rezidenti připravovali umělecké instalace pro nadcházející festival světla
BLIK BLIK 2018. Srbský umělec Dragan Vojvodič se zabýval tématem „Co pro lidi znamená
domov“, přičemţ z nejzajímavějších citací vytvořil tělo uměleckého díla - text, který rozzářil
fasádu symbolického domečku umístěného v areálu Plzeňského Prazdroje.
Druhý umělec, který pochází ze Slovenska a v současné době působí v Praze, Erik Bartoš,
během svého rezidenčního pobytu připravil pro festival světla BLIK BLIK interaktivní
instalaci s názvem „Dýchej“, která byla k vidění v areálu DEPO2015.
Dobrovolníci
Dobrovolníci Klubu stráţných andělů průběţně pomáhají v DEPO2015 na akcích typu
vernisáţe, cestovatelské přednášky, besedy, stand-up comedy apod. Před Vánocemi se
účastnili adventních dílen v Národopisném muzeu Plzeňska, statečně informovali a
organizovali návštěvníky festivalu světla BLIK BLIK. Zapojili se také při organizaci
Festivalu arabské kultury „Arabfest“.
Výstava 100PY: Sto let republiky očima pěti generací
Pokračují přípravy výstavy ke stoletému výročí republiky, která bude v DEPO2015
otevřena od 17. 5. do 31. 10. 2018. Na odborných textech pracuje zkušený tým autorů v čele s
Tomášem Bernhardtem ze Západočeského muzea. Na grafickém vizuálu výstavy spolupracuje
Štěpánka Bláhovcová, na scénografii Lukáš Kuchinka, příběh plzeňské rodiny pro výstavu
sepsal Vratislav Maňák.
Součástí výstavy je také spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň na audionahrávkách. Další
součinnost s řadou dalších institucí (ZČM, AMP, Archiv Plzeňského Prazdroje, NFA ad.) se
týká exponátů a fotografií. Výstava bude mít také svou exteriérovou část, kam se chystá
instalace souboru soch a objektů. K výstavě bude opět připraven lektorský program pro
základní a střední školy a také bohatý doprovodný program.

Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK – 16. a 17. 3. 2018
Jiţ počtvrté rozsvítil Plzeň festival světla BLIK BLIK, který návštěvníky provedl trasou
mezi DEPO2015 a městskou částí Slovany, kde bylo k vidění 13 instalací. Další samostatnou
zastávku tvořil areál Plzeňského Prazdroje, ve kterém byly umístěny 3 instalace.
I přes páteční déšť a sobotní teploty pod bodem mrazu měl festival skvělou atmosféru a za
oba dva dny ho navštívilo 35 000 účastníků různých věkových skupin. Festival tak naplňuje
poslání započaté projektem Evropského hlavního města kultury – pracovat aktivně s veřejným
prostorem Plzně, prodluţovat turistickou sezónu a připravit výraznou akci s mezinárodní
účastí přesahující význam regionu. V rámci festivalu bylo prezentováno 16 instalací na trase
dlouhé cca 3 km od umělců z 5 zemí (CZE, HU, SK, SRB a DE) pro 35 000 diváků. Festival
pomohlo zajistit také 29 dobrovolníků z Klubu stráţných andělů.
Za podporu festivalu děkujeme spolupořadatelům a partnerům: Statutární město Plzeň,
Plzeňský kraj, Městský obvod Plzeň 2, Prazdroj lidem (Plzeňský Prazdroj), Vodárna Plzeň
a.s., Nadace ČEZ, CZ Plast, Hannah, Kooperativa, Bohemia Sekt, Makro, Angelo by Vienna
House Plzeň, Boels, VSP AUTO: Mercedes Plzeň, Zdravotní pojišťovna MV ČR, Pebal,
Pizza-Doma, Panasonic, AZ Catering services.
Ve vztahu k Magistrátu města Plzně se konala řada schůzek kvůli zajištění povolení k
uţívání veřejného prostoru. Ve spolupráci se všemi úřady byla zajištěna stanoviska, vyjádření,
rozhodnutí a dohody ke zvláštnímu uţívání veřejného prostoru.
Další akce
Od prosince 2017 do dubna 2018 realizoval tým DEPO2015 také sérii jiţ vyzkoušených a
diváky prověřených pořadů. Dvě setkání „FuckUp Nights“, během kterých známé osobnosti
mluvili o svých neúspěších, a představení Stand Up Comedy „Na Stojáka“.
Dalším formátem, který si v dramaturgii DEPO2015 postupně upevňuje své místo, jsou
cestovatelské přednášky. Za sledované období jich v DEPO2015 proběhla celá řada. Za
zmínku stojí především vyprodaná přednáška cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury o
pěší cestě po Arménii a Gruzii, konference LowCost Travel o moţnostech levného cestování
či přednáška Matěje Balgy o cestě kolem světa na kole a v kajaku.
Dne 7. 2. 2018 DEPO2015 hostilo veřejnou debatu z cyklu ţivých debat Českého rozhlasu
Plus s předními novináři a osobnostmi veřejného ţivota na téma „Fenomén Miloš Zeman“.
Doprovodné výstavy
V prostorách DEPO2015 bylo realizováno několik dalších výstav. Za zmínku stojí
například: „Česká zima“, kolektivní výstava studentů Ateliéru ilustrace FDU pod vedením
akademické malířky Renáty Fučíkové, která připomněla naše sportovce a jejich výkony, jimiţ
se zapsali do historie českého zimního sportu. Další výstava s názvem „ART3“ spojila práce
studentů tří plzeňských středních uměleckých škol v historicky první společnou výstavu.
EDS
Byla zahájena příprava letošního, jiţ pátého, ročníku Evropského dne sousedů, který se
uskuteční v termínu 26. - 27. 5. 2018. Byl vytvořen koncept a vizuál akce, osloveni partneři

akce a zahájena registrace Plzeňanů k sousedským večeřím. Registrace bude otevřena do 11.
5. 2018. Akce se kaţdoročně účastní cca 5 000 Plzeňanů napříč celým městem.
Treffpunkt
Bavorská část festivalu Treffpunkt se konala od 1. do 4. 3. 2018 v Regensburgu.
Treffpunkt představil spektrum bavorsko-českého kulturního ţivota seskládané z hudby,
umění, divadla, tance a filmu.
Festival zahájila výstava "Urban Structures" fotografky Kathariny Tenberge v uměleckém
domě Andreas-Stadel a ukázala neobvyklý pohled na Regensburg a Plzeň. Druhý den
festivalu přinesl premiéru interaktivní světelně-zvukové instalace "Archifon".
Po celou dobu festivalu probíhal doprovodný program: prohlídky města po českých
stopách, promítání českých filmů a tvůrčí "Makerbus" z DEPO2015, který na náměstí
Haidplatz zval kolemjdoucí k výrobě vlastního trička, ochutnávce českého bramborového
salátu a samozřejmě i na návštěvu do Plzně.

DEPO2015
V prvním čtvrtletí roku 2018 se zefektivnilo vytápění prostor za pomoci přesunutí topných
těles a zaizolování vrat a světlíků. Byla vypracována studie na výstavbu městské trţnice, která
by měla vzniknout v létě a od září 2018 jiţ pravidelně fungovat. Místo zde najdou farmářské
či řemeslné obchůdky a sezónní stánky, vznikne i prostor pro setkávání, trhy, workshopy,
přednášky apod. Dále se řešily opravy rozvodů ZTI, jelikoţ zde došlo k několika haváriím.
Následující období bude zaměřeno na realizaci projektu trţnice, zvýšení komfortu pro
návštěvníky DEPO2015, zejména pak pro cyklisty a rodiny s dětmi, a výměnu potřebných
částí kanalizace a rozvodů vody.

CENTRUM KREATIVNÍHO PODNIKÁNÍ
Program CKP
Pokračuje analýza procesů pro zlepšení přehlednosti průběţného vyhodnocování
jednotlivých aktivit CKP a procesů v souvislosti s blíţícím se termínem zavedení GDPR.
V polovině března byly spuštěny nové webové stránky „sdilenedilny.cz“, které mají za
úkol lépe prezentovat nabízené sluţby. V tuto chvíli se jedná o dočasnou verzi propagující
nejbliţší kurzy. Nové webové stránky zároveň podporují plnění strategického cíle CKP, jehoţ
účelem je lépe komunikovat poslání a aktivity dílenského charakteru.
Partnerství
Plnění závazků vůči partnerům (např. Robert Bosch odbytová s.r.o.) je za účelem
oboustranné spokojenosti průběţně monitorováno a vyhodnocováno. Byla navázána
spolupráce se společností Pematex s.r.o., jejíţ zástupce CKP poskytl dar formou dovybavení
Řemeslného ateliéru.

Coworking
V Coworkingu probíhají plánované úpravy pro zlepšení akustiky a celkového komfortu pro
jeho členy. Společností Coworker LLC (San Francisco, USA) byl Coworking DEPO2015
nominován na cenu za nejlepší coworking v Plzni (Best Coworking Space in Pilsen) výsledky zatím nebyly zveřejněny.
V Coworkingu jsou nadále pořádány členské akce na podporu komunity. Stejně tak
pokračuje spolupráce při přípravě a konání akce Plzeňský business kotel, který se
v DEPO2015 uskutečnil 27. 2. 2018 a jeho tématem byl „Copywriting“.
Kurzy
Pokračovalo nabízení rozmanitých kurzů. Vzhledem k obecným rozdílům v návštěvnosti v
průběhu roku (např. minimální zájem účastníků v lednu) lze v příštím sledovaném období
očekávat zvýšení návštěvnosti. V CKP bude kladen důraz na lepší propagaci.
Rámařská dílna
Lehké úpravy prostoru nově vznikající Rámařské dílny (tj. zejména úklid "olejovny") byly
dokončeny. Současně bylo nastěhováno vybavení. V následném období bude zahájen provoz
pod taktovkou stávajícího mistra a bude zahájen výběr nového lektora.
MARKETING, PR & VLASTNÍ PRODUKCE
Ve sledovaném období se v areálu DEPO2015 konalo několik akcí, které byly z hlediska
návštěvnosti velice úspěšné, a to jak v rámci produkce společnosti Plzeň 2015,z.ú., tak
v oblasti pořádání partnerských akcí a komerčních pronájmů prostor.
Začátek roku 2018 zahájilo domácí StepStudio svým swingovým večerem na Klempírně,
lekcí tance pod vedením zkušených lektorů. Na tyto večery bude nadále navazovat tradice
pravidelných swingových večerů 1x za měsíc.
Únorový Depo street food market přilákal navzdory chladnému počasí velký počet
návštěvníků, odhadovaný na 5000. V rámci street foodu byla tentokrát návštěvnicky zajímavá
novinka – čokoládový bar, kde si mohli účastníci vyrobit vlastní čokoládu z formy.
Hudebně byl rok 2018 v DEPO2015 zahájen koncertem kapely Monkey Business v rámci
turné Maximum Power Tour 2018.
Dne 21. 2. 2018 se na kavárně sešli marketéři na akci pod názvem WarmUp: Marketingová
Plzeň začíná! Pilotní setkání předčilo očekávání pořadatelů, jelikoţ se jej zúčastnil vysoký
počet zájemců. Marketéři se do depa vrátili opět v březnu, kdy na Klempírně uspořádali
konferenci ve větším rozsahu. Únor zakončili svým cyklem přednášek o inovacích speakeři z
TechHeaven.
Dne 1. 3. 2018 zaplnila skupina Jelen celou autobusovou halu, koncert byl divácky velmi
úspěšný. Dne 9. 3. 2018 proběhlo v DEPO2015 vyhlášení hudebních cen ankety Ţebřík.
Večerem provázeli moderátoři Tomáš Hanák a Jitka Schneiderová a vystoupili zde Michal
Hrůza & Kapela Hrůzy, Olympic, Lenny, Wohnout a další. Dne 15. 3. 2018, den před
festivalem světla BLIK BLIK, se DEPO2015 proměnilo v závodiště charitativního Běhu pro
Světlušku. Noční Plzní běţelo téměř 400 běţců. Akce se zúčastnili i známé populární tváře,

moderátoři Míra a Zorka Hejdovi, kajakářka a mistryně světa Anička Koţíšková a herec a
moderátor Dalibor Gondík. Akce se nesla v příjemné sportovní atmosféře.
Vrcholem prvního čtvrtletí se stal festival světla BLIK BLIK, který se konal 16. – 17. 3.
2018. Dne 4. 4. 2018 se v autobusové hale uskutečnil vyprodaný koncert kapely Chinaski.

KD PEKLO
V prosinci 2017 se v KD Peklo konalo mnoho zajímavých kulturních akcí. Za zmínku stojí
především vyprodaný koncert kapely MIG 21, která zde opět zakončila své podzimní turné, a
tradiční vietnamská svatba, které se zúčastnilo 450 osob.
Dále se zde konaly maturitní plesy, koncerty základních uměleckých škol, plesy pro
veřejnost (např. ples Letecké záchranné sluţby Líně, Ples pro podporu lidí s mentálním
postiţením, ples Fitdanceart a Salesiánský ples) a zájezdová divadelní představení (Dvě noci
na Karlštejně, S Pydlou v zádech, Podivný případ se psem, Vím, ţe víš, ţe vím a Manţelský
čtyřúhelník). V pátek 2. 3. 2018 se v KD Peklo konal vyprodaný koncert plzeňské kapely
Mandrage.
Koncem března 2018 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele plánované 1. etapy
rekonstrukce KD Peklo, která bude zahájena 1. 5. 2018.

Zprávu předkládá:

Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně

Zprávu zpracoval dne:

5. 4. 2018 Ing. Jiří Suchánek, ředitel Plzeň 2015, zapsaný ústav

