
Seniorkapela, Plzeňští heligon−
káři, taneční skupina Hanka,
Klub seniorů Křimice, pěvecký
sbor Jamáček, Dobřanské bá−
binky, Duo M+M. Dámy z Tělo −
cvičné jednoty Plzeň – Dou brav −
ka a jejich strhující vystoupení
Ještě si poskočíme. Mistr mluve−
ného slova paní Ševčí ková a reci−
tátoři p. Zoernerová a p. Volráb
s přednesem klasiky i vlastních
děl. Dech beroucí la tinsko−ame −
rické rytmy nebo vůně Orientu
podle TOTEMu. Tra diční účast
vystavovatelů: žen z Kroužku do−
vedných rukou při Centru zdra−
votně posti žených, paní Ram −
balová a vývoj dřevěné hračky, 
p. Havel s ukáz kami výtvarné
techniky Quilling, háčkované klo−
bouky p. Tumpachové a háčko−
vané divadlo senátorky p. Emme −
rové. To vše v jednom dni.

V pořadí šestý festival elánu
a vitality dříve narozených „Se −

nio ři baví seniory“, s datem 16.
května 2015, překonal všechny
předešlé ročníky. S poč tem 145
zaznamenal NEJvíce účin ku −
jících, v historii festivalu je mož−
no mluvit o NEJvětší náv štěv −

nosti blížící se hranici 700 účast−
níků, kteří se zároveň postarali
prokazatelně o dosud NEJvětší
konzumaci.

„Velmi obdivuji všudypřítomné
nadšení a skutečně si nesmírně

vážím toho, že senioři z Plzně
a blízkého okolí mají energie na
rozdávání, jejich um a doved−
nosti jsou obdivuhodné, stejně
jako jejich nadhled, kterému by−
chom se měli všichni naučit –
být účastna akci, kde ústředním
mottem je Věk je jenom číslo,
stejně jako Neberte se tak vážně
je inspirací, ale zároveň prosto−
rem k zamyšlení pro všechny
nás mladší,“ konstatuje s úsmě−
vem rezortní náměstkyně.

Zahradní atrium Měšťanské be−
sedy bylo tentokrát svědkem
i jednoho unikátu – slavnostního
křtu již 27. titulu autorky Mi roslavy
Kunzmannové – nové kuchařské
knihy pod názvem „S trochou
nostal gie aneb Ta naše kuchyň
česká II“, jejíž hlavní kmotrou
se stala rezortní náměstkyně 
Bc. Eva Herinková, která celému
festi valu poskytla záštitu. 
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Stanislav Brázda,
český psychotronik
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Historický víkend

Pracovní nabídky

Farma jako místo pro
vzdělávání a zážitek
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Zpívalo se, tančilo … a křtilo!

Náměstkyně primátora Eva Herinková při rozhovoru s jednou z účastnic setkání. 
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„S paní Mirkou Kunzmanno vou se
znám už dlouho a skláním se před
jejím kuchařským, ale zároveň i lite−
rárním nadáním. Její poslední dvě
kuchařky se nemohou jmenovat 
jinak než S trochou nostalgie… Při
čtení receptů, doprovázených chu −
tětvornými fotografiemi, na člověka
dýchne kouzlo kuchyní našich ba −
biček, tak jak je máme všichni ve
svých vzpomínkách: směsice poho−
dy s vůní pečené husy, borůvkových
koláčů a naškrobené zástěry. A to je
pro mě ta nejúžasnější nostalgie…,“

vyznává se Eva Herinková. V odpo−
ledních hodinách přišel mezi účinku −
jící a návštěvníky festivalu i primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.  „Mám
hlubokou úctu ke všem účin kujícím,
kteří odmítají počítat léta a věku na−
vzdory žijí aktivně, umějí rozdávat ra−
dost a své nad šení naplno sdílejí. Být
ale spoň chvíli v této společnosti, vní−
mat tu jedinečnou atmosféru, je neje−
nom pro mě velkou dávkou energie
a potvrzením, že festi val Senioři baví
seniory je hoden svého názvu,“ pro−
nesl primátor ve své zdravici všem
účast níkům. 

... dokončení ze strany 1�

Zpívalo se, tančilo … a křtilo!

V luxusním černém autobuse dorazil
celý tým fotbalistů FC Viktoria Plzeň na
Krajský úřad Plzeňského kraje, kde jim
k  získání mistrovského titulu  poblaho−
přál hejtman Václav Šlajs společně se
členy Rady Plzeňského kraje. 

„Podpora sportu je pro Plzeňský
kraj velice důležitá. Domníváme se, že
sport prospívá nejen po stránce fyzic−
ké, ale působí na mladé lidi prostřed−
nictvím vzorů, které sportovci pro ně
bezesporu jsou. My podporujeme
mládežnický sport a pro příští rok 
bychom chtěli navýšit podporu mla−
dých fotbalistů FC Viktoria Plzeň,“ řekl

v úvodu slavnostního setkání hejtman
Václav Šlajs. 

Hráčům pak po společné debatě,
kde se hovořilo především o účasti FC
Viktoria Plzeň v Lize mistrů, hejtman
s náměstkem Ivo Grünerem předali
pamětní medaile hejtmana a také 
„fotbalový“ dort. Slavnostního krájení
dortu se ujal Pavel Horváth, který také
hejtmanovi předal dárek v podobě
foto brazu „A“ týmu FC Viktoria s vě−
nováním hráčů. Reagoval přitom slo−
vy: „Jsou tady i mnozí ti, kterým prá−
vě podpora krajských peněz umožnila
stát se špičkovým fotbalistou.“

Hejtman poděkoval „viktoriánům“
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Předseda představenstva 
O kres ní hospodářské ko−
mory Plzeňsko Ing. Mi los −
lav Zeman na nedávné pra−
covní cestě měl možnost
spolu s dalšími členy 22 −
člen né delegace Pl zeň ské −
ho kraje nahlédnout hned
do několika oblastí Viet −
namu a Číny. Jaké poznatky
si odnesl, o tom hovoří
v následujícím rozhovoru. 
Jihovýchodní Asie je jistě oprávně−
ně symbolem vzestupu. Jezdím do
této oblasti několikrát ročně a po−
každé je patrný další rozvoj. To je
velký rozdíl s naší Evropou. My per−
manentně řešíme, zda se roz −
padnout, nebo více sjednotit. Asie
jde kupředu. Celý svět sem po −
stupně přenesl výrobu, dnes se zde
potkávají nákupčí všech firem.
A bez dotací. Především ve velko−
městech Číny je již relativně vysoká
životní úroveň a roste zde poptávka
po kvalitním až luxusním zboží, pře−
devším z Evropy.

To, aspoň myslím, může být pří−
ležitost pro naše i menší firmy.
Vždyť špičkové výrobky většinou
vyrábějí malé firmy. Problémem je,
že Česká republika nevytvořila od
sametové revoluce koncepci za −

hraničního obchodu. Právě ve
Vietnamu i v Číně je patrné, jak jsou
podporované například německé
firmy. Naše ambasády nemají ka −
pacity, je zde většinou pouze něko−
lik pracovníků, kteří jsou úkolováni

jednotlivými ministers −
tvy. V poslední době
se snad kar ta obrací.
Věřím, že snad již 
všichni chápeme, že po−
kud české firmy „vyvá−
žejí“ přes zahraniční
partnery, tak zisk je rea−
lizován jinde.

Roste i vzájemný ce−
stovní ruch a má ohrom−
ný potenciál. Vždyť my
například vydáváme asi
8 tisíc víz v Číně a při −
jede k nám 150 tisíc
turis tů. To znamená, že
k nám „nakouknou“ při
cestě po Evropě.  Před
měsícem šel do kin
v Číně film, který byl
nato čen v České re −
publice. V předprodeji si
lístek koupilo 10 milionů

diváků.  Pokud se podaří spustit pří−
mé letecké spojení, tak je opět jedna
bariéra pryč.  Přitom například čín−
ský tu rista u nás utrácí 10x více než
tu rista německý. 

Snímek je z nedávné úspěšné cesty delegace Plzeňského kraje do Číny.

... pokračování na straně 6
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Nejdůležitější bylo – VIDĚT TO
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Komunikace II. a III. třídy ve
vlastnictví Plzeňského kraje
jistě nejsou ve stavu, jaký
bychom si představovali.
Není divu, vždyť kraj vlastní
4 600 kilo metrů silnic a té−
měř 1 000 mostů a přemos−
tění. Opro ti tomu stát vlastní
v našem kraji  pouze 420 ki−
lometrů silnic I. třídy, 110 ki−
lometrů dálnice D5 a 292
mostů. Neje nom na součas−
nou situaci v dopravní poli−
tice jsme se zeptali náměst−
ka hejtmana Plzeň ského
kraje pro oblast dopravy
Jaroslava Bauera.

V jakém stavu jsou momen−
tálně komunikace v  kraji
a kolik na jejich údržbu
a opravy může Plzeňský
kraj vynaložit?

Plzeňský kraj vla s t −
ní 90 % silniční sítě
kraje a na daních
mu bylo přiznáno
v ro ce 2004 ze zá−
kona o rozpočto−
vém určení daní
pouze 180 mil. Kč.
Ředitelství silnic
a dálnic ČR má
pravidelné roč ní
příjmy rozpočtu
pouze na opravy
silnic I. třídy v kraji
okolo 500 mil. ko−
run. Z výše uvede−
ných čísel je patr−
né, že silniční síť ve vlastnictví
krajů je dlouhodobě podfinan−
cována a tomu odpovídá i její
stav. V současné době máme
v kraji více než polovinu komu −
nikací v nevyhovujícím a hava −
rijním stavu.

Poslední tři roky investuje
kraj do oprav silnic okolo jedné
miliardy korun. V  letech 2005
až 2007 to bylo kolem 450 mi −
liónů korun, v  letech 2008
až 2012 byl průměr investic
620 mil. Kč.

Jaké finanční prostředky
čerpá kraj od státu a od
Evropské unie?

Příjmy z  programů EU měly
a mají pro nás zásadní význam.
Troufám si dokonce říci, že ne−
být finančních prostředků z EU
v období finanční krize, opravy
silniční sítě by musely být té−
měř zastaveny. V právě dobíha−
jícím plánovacím období 2008
až 2014 bylo vyčerpáno na pro−
jekty v oblasti silničního hospo−
dářství, ať už to bylo na výstav−
bu nových silnic, obchvatů či
oprav silnic, celkem 3,4 miliar−
dy korun. Pro příští plánovací
období na léta 2015−2020 bude
prostřednictvím fondů EU k dis−
pozici  2,2 až 2,5 mld. korun. 

Další příjemnou zprávou pro
krajské silnice a občany kraje
je rozhodnutí vlády ČR, že 
bude stát v  letošním roce

V kraji se musíme postarat
o tisícovku mostů a 4 600 km silnic

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer

�
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poprvé podporovat pro−
střednictvím Státního fondu do−
pravní infrastruktury opravy sil−
nic II. a III. třídy. Krajům ČR byla
pro letošní rok přiznána dotace
4,5 mld. korun, pro Plzeňský
kraj pak částka 415 mil. Kč. 
Tu to dotaci vítám, ne však
s vděčností, ale jako alespoň
částečné naplnění spravedl−
nosti v sys tému přerozdělování
daní. Přestože kraje vlastní 
85 % délky silniční sítě v České
republice, stát je stoprocent−
ním příjemcem silniční daně
a spotřební daně z pohonných
hmot a maziv. Na těchto daních
vybere ročně minimálně 75 mi−
liard korun. Vezmeme−li v úva−
hu, že na krajských silnicích se
spálí minimálně 50 % těchto
pohonných hmot, je ke sprave−
dlnosti ještě hodně daleko.
Chápu, že stát potřebuje do−
končit síť dálnic. Proto ale ne−
musí nechat rozpadnout stáva−
jící síť silnic nižší třídy.

Dá se v současné době ho−
vořit o nějakých  prioritách
v oblasti silničního hospo−
dářství?

Dnes už je téměř jasné, že fi−
nanční prostředky Evropské
unie půjdou použít pouze na
silnice II. třídy, konkrétně na 
silnice navazující na TEN−T, na
evropsky významné silnice.
V  prvé řadě budeme usilovat
o dokončení rozestavěných
obchvatů „Městský okruh 
Vej prnická – Karlovarská, 2.
etapa“ v  Plzni a „III/11724
Roky cany – Hrádek, 2. etapa“,
jejichž realizací bude konečně
naplněn jejich dopravní význam
v dané lokalitě. Další předpo −
kládané akce jsou např. „II/230
Nepomuk – Přeštice, 2. část“,
„Přeložka silnice II/187 Či −
háň – Kolinec“, oprava silni−
ce „II/232 Břasy – Liblín“,
oprava silnice „II/230 Stříbro –
dálnice D5“, „Re kons  trukce
ul. 28. října“ v Plzni a další
s ohledem na množství finanč−
ních prostředků. 

Prostředky získávané i v ná−
sledných létech od Státního
fondu dopravní infrastruktury
a prostředky kraje chceme

vkládat zejména do obnovy
a oprav frekventované silniční
sítě ve venkovských okresech,
méně zatížené silnice III. třídy
budeme opravovat vlastními
kapacitami, opravy bude pro−
vádět „Středisko speciálních
prací“ při SÚS Plzeňského kra−
je. Středisko má k dispozici čty−
ři stroje BAGELA, které vyrobí
ročně až 13 000 tun živičné
směsi z recyklátu na opravy vý−
tluků, dále má také stroj na
asfal tové zálivky spár, jejichž
ošetřením se významně pro−
dlouží trvanlivost silnice. V roce
2014 byl pořízen kladeč mikro−
koberců, středisko provádí
i nátěrové technologie. Pro rok
2015 předpokládáme těmito
technologiemi opravit cca 
450 km komunikací III. tříd. Při
opravách prováděných vlastní−
mi kapacitami ušetříme až 
30 % nákladů. Tyto ušetřené fi−
nanční prostředky pak mohou
být vloženy do náročnějších
technologických oprav prová−
děných odbornými firmami.

Je výhled na příští léta
optimističtější  a jaké přání
má náměstek hejtmana
pro dopravu...?

Pokud bude udržena stabilita
současného financování oprav
silnic II. a III. třídy, mohu říci, že
se bude postupně zlepšovat
stav silniční sítě. Bude to ale
dlouhodobý proces. Musíme si
uvědomit, že silnice a mosty
v  Plzeňském kraji potřebují
podle odborného odhadu mini−
málně 16 mld. Kč investic. 

Ze strany státu bych si přál
více vstřícnosti k potřebám kra−
je na silnicích I. třídy a na želez−
nici. Obchodní bilance mezi
Českou republikou a Bavor −
skem mluví za vše. Do Bavor −
ska vyváží Česká republika 
28 % své produkce a dováží 
38 % produkce Bavorska. Ba −
vorsko je tedy největší obchod−
ní partner ČR. Kvalita silniční 
sítě ani železniční sítě tomu
však neodpovídá a přeprava
tohoto zboží dnes velmi za −
těžuje životní prostředí a tím
i kvalitu života občanů Plzeň −
ského kraje.

�
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Střípky 
z Plzně

Město uzavřelo 
účet za loňský rok

Uzávěrku hospodaření města Plz −
ně za rok 2014 schválili zastupi −
telé. Podle takzvaného závěrečné−
ho účtu za uplynulý rok tvořily cel−
kové příjmy města 5,788 miliardy
korun, výdaje pak 6,228 miliardy
korun. Saldo rozpočtu činilo
439.820.000 korun, přičemž na
tuto sumu pokleslo z upraveného
rozpočtu 740.892.000 korun.
Závěrečný účet, o němž nezávislý
auditor konstatoval, že „s hospo −
da řením města souhlasí bez vý−
hrad“, také například ukázal, jak
hospodařily všechny příspěvkové
organizace města, jak si Plzeň
vedla v čerpání dotací i jak se vyví−
jela míra závazků. 

„Říká nám například to, že Ma −
gistrát města Plzně loni uspořil
116 milionů korun, naopak roz −
počty městských obvodů skončily
v propadu 556 milionů korun,“
uvedl ekonomický náměstek pri−
mátora Pavel Kotas. Peníze se ma−
gistrátu povedlo uspořit na běž−
ném provozu, zejména za energie
a nákup služeb celkem 13 milionů
korun, dalších 13 milionů korun
na správě městského majetku.
Saldo se podařilo snížit ale také
tím, že do městské pokladny lépe
„natékaly“ daně, hlavně daň z při−
dané hodnoty, daň z příjmu práv−
nických osob, částečně pomohly
také úspory v investicích. 

Podle závěrečného účtu skončily
všechny příspěvkové organizace
města, které vedle základních škol
tvoří dalších 13 subjektů, s klad−
ným výsledkem hospodaření. Sou −
částí materiálu schváleného zastu−
piteli bylo i finanční vypořádání
s těmito organizacemi, stejně tak
i převody finančních prostředků
jednotlivým městským obvodům,
mezi něž bude rozdělen přebytek
103 milionů korun.

Podle dokumentu loni Plzeň čer−
pala dotace ve výši celkem 850
milionů korun, a to nejen ze státní−
ho rozpočtu, ale i z krajského a ev−
ropského. „Mezi tři největší akce,
na něž šly dotační peníze, patří re−
konstrukce a modernizace úprav−
ny vody s podporou ve výši 480
milionů korun, dokončení 3. etapy
Vědeckotechnického parku Plzeň,
na niž město čerpalo z EU zhruba
30 milionů korun, a obnova histo−
rické části Koterova, která byla
podpořena 22 miliony korun,“ při−
blížil Pavel Kotas.

��Co byste považoval za uskutečni−
telné v našich podmínkách?

Věřím, že  konečně přestaneme
poučovat svět a budeme hledat
možnosti spolupráce. Také bychom
měli konečně začít plánovat. Je to 
jistě pro politiky a úředníky nemilé,
vždyť pak budeme mít i cíle, které
budou buď splněné, anebo ne. Ale
vznikne tím jasný směr. S pomocí
Západočeské univerzity, Plzeňského
kraje a snad i města Plzně rozběhne−
me dlouhodobou pomoc mezinárod−
ní spolupráci. S jejich pomocí začí−
náme významně využívat par tner−
skou spolupráci regionů. 

Pak se snažíme navázat spoluprá−
ci s par tnerskými organizacemi
v těchto oblastech. Rádi bychom na
různých úrovních vytvořili dlouhodo−
bý systém informování a podpory
pro firmy, které mají zájem o zahra−
niční trhy nebo partnery. Ale také vý−
měnu studentů, spolupráci v kultuře,
výzkumu. Je to dlouhodobý plán, ale
stanovujeme konkrétní cíle.

��Měla i druhá strana zájem o na−
vázání konkrétní spolupráce a čeho
se týkala? 

Ve Vietnamu jsme se s novou
partnerskou oblastí setkali poprvé.
V Číně jsme pro spolupráci udělali již
řadu kroků. Ty se nyní  budeme sna−
žit nabídnout i ostatním. Nastartovali
jsme v Plzni i v partnerských měs−
tech mezinárodní kanceláře, které
mají podporu ve své náplni. Věřím,
že do konce roku se nám již ve spo−
lupráci se ZČU podaří nabídnout
infor mační portál, kde firmy budou
moci nalézt informace o spolupráci,
možné partnery, nabídnout nebo po−
ptat zboží i služby. Stejně tak univer−
zity nabídnou vzájemně spolupráci
na výzkumu a zapojení firem. Tím
nabídneme konkrétní obchod, služby
výzkum, studium, kulturní spolu −
práci. Všichni partneři velmi rychle
reagují na konkrétní formu spoluprá−
ce. Tyto konkrétní kroky upřednost−
ňují před obecnými pro klamacemi.
Právě ve Vietna mu nám prezento −
vali, jak běží spolupráce s Austrálií,

s USA i Anglií. Svoji roli preferované−
ho partnera jsme propásli. O kvalitní
spolupráci je ale velký zájem.
� Co bylo pro účastníky pracovní
cesty opravdu přínosné? 

Na to je jednoduchá odpověď: 
VIDĚT TO, možnost být u toho. Já
asi již ten rozdíl tolik nevnímám.
Ale na účastnících, kteří se pra −
covní cesty zúčastnili, je patrné,
jak odlišné měli představy a jak
je skutečnost zaskočila. Vnímají
ohromné možnosti, je jim líto, že
jsme nechali řadu výhod minulých
vazeb uplynout bez užitku a zač−
nou přemýšlet o výzvách. Na jednou
přestanou mít strach ze vzdále −
nosti, z jazykových, kulturních roz−
dílů a začnou vidět výzvy a pří −
ležitosti. Nebo když se účastníci
setkají s reprezentanty firem, kteří
zde již podnikají, najednou vidí,
že je to reálné a možné. V takovém
okamžiku jsem rád, že jsem mohl
snad pomoci startu nových vazeb,
být u zrodu hledání nových pří −
ležitostí.

Nejdůležitější bylo – VIDĚT TO
... dokončení ze strany 3�
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RD 3+kk (304 m2), 
Blatnice, Plzeň − sever 
RD o zastavěné ploše 80 m2. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod a kanalizace, topení−ÚP + lokál−
ní TP. Dům prošel v roce 2000 kompletní rekon−
strukcí. U domu se nachází terasa a zděné kolny.
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

2 599 000 Kč 
RD (1 224 m2), 
Hořehledy, okr. Plzeň − jih
Rozestavěný jednopodlažní RD s plánovaným
obytným podkrovím a  dispozicí 3+1. IS: plyno−
vá přípojka, odbočka vodovodního řadu, kana −
lizace – plánované připojení k obecní ČOV, el. 
u pozemku. Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

999 000 Kč

Byt 4+1 (120 m2), 
Plzeň – Doubravka
Nabízíme k pronájmu prostorný byt se dvěma
balkony v Zábělské ul. Byt se nachází ve 2. patře
cihlového domu. Byt po rekonstrukci, lze pronaj −
mout zařízený i nezařízený. S bytem je možno
využívat terasu v přízemí domu.

� 734 319 302

18 000 Kč
Chata 2+1 (44 m2), 
Vranov, okr. Tachov
Zděná chata se nachází na pozemku Lesů ČR
s ročním poplatkem 782,− Kč nedaleko Stříbra.
Chata je částečně podsklepena a je vzdálena 
300 metrů od řeky Mže. Nenachází se v povod−
ňové zóně. Krásná, klidná lokalita.

� 734 319 301

379 000 Kč 
Chata 3+kk (92 m2), 
Stříbro, okr. Tachov
Dřevěná slunná chata s kamennými základy na−
cházející se v obci Jezerce o zastavěné ploše 
46 m2 stojící na vlastním pozemku. IS: voda z vl.
zdroje, el. 230/400 V, topení: lokální elektrické,
septik. Doporučujeme!

� 734 319 301

699 000 Kč
Zahrada (1 212 m2), 
Plzeň – Koterov
Zahrada na oploceném pozemku nacházející se
ve slepém rameni řeky Úslavy. Zahrada je svaži−
tého rázu. Na pozemku se nachází stavební buň−
ka, ovocné stromy a keře. Krásná klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!

� 734 319 303

220 000 Kč  

RD 7+1 (400 m2), 
Okrouhlé Hradiště, okr. Tachov
RD na vl. pozemku nedaleko Konstantinových
Lázní po částečné rekonstrukci. Dům dále dispo−
nuje tělocvičnou, půdními prostory a je z polovi−
ny podsklepen. Na pozemku stojí prostorná sto−
dola a garáž. Nutno vidět!

� 734 319 301

799 000 Kč
Byt 4+1 (117 m2), 
Mariánské Lázně, okr. Cheb
Byt v OV po kompletní rekonstrukci se nachází
v přízemí cihlového domu v Karlovarské ul. a má
dva vchody. Byt se nachází 200 m od lázeňské
kolonády a 200 m od lyžařského areálu.
Lukrativní lokalita. Nutno vidět!

� 734 319 301

2 950 000 Kč  

Proná
jem
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Zkonstruovat středo−
věký obléhací stroj
trebuchet, sestavit
schodišťový spínač
nebo vyhodnotit vla s  t −
nosti roztoků dle na−
měřené hodnoty pH. Tyto úkoly
a mnoho dalších experimentů se na −
učili zvládat žáci základních škol
v Dobřanech, Letinech a Zbůchu na
Plzeňsku v technických kroužcích
ve zmodernizovaných učebnách.
Stu denti střední průmyslové školy
v Ostrově už například vědí, jak mo−
bilní robot dokáže pomocí světelného
senzoru detekovat dráhu. A průmy s −
lováci z Tachova zase dovedou podle
výrobní dokumentace určité strojní
součásti naprogramovat obráběcí
stroj tak, aby stroj zvládl obrábění
sám. Své vědomosti ze světa techni−
ky si žáci a studenti této pětice škol
za poslední rok také rozšířili během
školních badatelských dní, návštěv IQ
parků v Liberci, Ostravě a Brně, a také
technických muzeí, památek a vý−
zkumných center v ČR i zahraničí.
A během exkurzí v podnicích se pře−
svědčili, jak to chodí v praxi. 

To je letmý výčet aktivit projektu
(CZ.1.07/2.3.00/45.0012) podpoře−
ného z Operačního programu Vzdě −
lávání pro konkurenceschopnost za−
měřeného na popularizaci strojního
inženýrství. Projekt realizuje devíti−
členné konsorcium, vedené společ−
ností COMTES FHT, která se specia−
lizuje na výzkum a vývoj kovových
materiálů a technologií jejich výroby.
Byl zahájen v červnu 2014 s jasným
cílem – probudit zájem dětí a mláde−
že o techniku a motivovat je pro stu−
dium technických oborů. 

A protože příklady táhnou, na be−
sedách zaměřených na volbu po −
volání, měli žáci a studenti mož−
nost seznámit se s odborníky, kteří

v COMTES FHT a.s. v Dobřanech
a na Fakultě strojní Západočeské
univerzity v Plzni vyvíjejí nové ma−
teriály a strojírenské technologie.
Se svými učiteli pak výzkumníky
navštívili přímo v jejich laborato−

řích. Ti jim ukázali například, jak vy−
padá ocelový váleček pod elektro−
novým mikroskopem, k čemu se
používá padostroj nebo že obří lis
o tvářecí síle 2500 tun dokáže pra−
covat jen podle příkazů, které mu
zadá programátor. Pro děti a mládež
výzkumníci také vyhotovili několik
interaktivních aplikací a modelů,
například tzv. wooble fitness trena−
žér, který srozumitelně přibližuje
převod kmitavého pohybu těla na

rotační klikový mechanismus, nebo
interaktivní aplikaci supravodivost
a levitace, během níž jsou svědkem
toho, jak se supravodič vznáší nad
magnetem zdánlivě bez jakékoliv
vnější síly.

Spoluprací pedagogů všech tří ty−
pů zúčastněných škol vznikly pouta−
vé digitální výukové materiály za −
měřené na zajímavé fyzikální jevy
a chemické reakce kolem nás, v pří−
padě středních škol se týkají nových
technologií a materiálů ve strojíren−
ství. Dalším zajímavým výstupem
jsou metodiky, které učitelům zá−
kladních škol napovídají, jak zajíma−
vě zavádět angličtinu do výuky fyzi−
ky, chemie a přírodopisu a na stroj−

ních průmyslovkách do
předmětů Strojírenská
technologie, Stavba
a provoz strojů a Pro −
gramování CNC strojů.
Sborníky metodických

listů (zvlášť pro ZŠ a SŠ) si školy 
zúčastněné v projektu ale nehodlají
nechat jen pro sebe. Jsou k dispozi−
ci všem školám, především v jiho −
západních a středních Čechách, kte−
ré o ně projeví zájem.

Během třináct měsíců trvajícího
projektu žáci a studenti pěti výše uve−
dených ZŠ a SŠ navštívili například
vodní elektrárny na Lipně, v  Písku
a Brně, viděli útroby tepelné severo−
české elektrárny Tušimice, seznámili
se s výrobou obráběcích strojů v TOS
Čelákovice, výrobou ručního papíru
ve Velkých Losinách. Viděli, jak se
montují limuzíny Phaeton v  Dráž −
ďanech nebo škodovky v Mladé Bo −
leslavi. Prohlédli si moderní provozy
ocelárny Voestalpine v  rakouském
Linci, automobilky BMW v Regens −
burgu i kolínské TPCA. Obdivovali
práci slévačů ve Vítkovických slé −
várnách i zručnost zaměstnanců
manufaktury Wenger (nyní součást
firmy Victorinox), kde se vyrábí le−
gendární švýcarské nože. Nejlepší
studenti obou průmyslovek spolu se
svými pedagogy počátkem dubna
navštívili největší výzkumné centrum
částicové fyziky na světě – ženevský
CERN. Také mladí technici z Dobřan,
Letin a Zbůchu zakončili roční puto−
vání po technických zvláštnostech
stylově. Koncem května si prohlédli
unikátní přečerpávací vodní elektrár−
nu Dlou hé Stráně na Jesenicku prá−
vem označovanou za největší ze 
sedmi divů ČR. 

Žáci ZŠ Letiny během Burzy nápadů v lednu 2015 zjišťovali, jak fungují indiká−
tory kyselosti a zásaditosti v roztocích

Aby technika nebyla strašákem
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Memorandum o podpoře spor tu
v městě Plzni podepsali primátor
Martin Zrzavecký a nejvyšší zástupci
klubů FC Viktoria Plzeň, HC Plzeň
1929 a Házená Plzeň. Kluby, které
svými výkony dosahují na prestižní
ocenění a vychovaly a vychovávají
řadu vynikajících sportovců repre−
zentační, evropské i světové úrovně,
budou v následujících čtyřech letech
odvádět do městské pokladny pení−
ze z přestupní ceny svých hráčů.
Město získané prostředky použije
výhradně pro rozvoj a výchovu ta−
lentovaných dětí a mládeže a handi−
capované sportovce. 

„Je to poprvé v historii, kdy do−
chází k tak úzkému propojení re−
spektovaných sportovních subjektů
a města. Nepůjde už jen o jedno−
strannou podporu ze strany města
k těmto klubům, ale jejich příspěvky
pomohou našim individuálním spor−
tovcům i handicapovaným,“ uvedl
primátor města Martin Zrzavecký. 

„Podpis memoranda bereme jako
další potvrzení mimořádně úspěšné
spolupráce mezi Viktorií Plzeň
a městem Plzeň. Jedná se o podě−
kování za velkou podporu, které se

klubu od města dostává. Pevně vě−
řím, že budoucí příspěvky z přestupů
hráčů FCVP pomohou rozvoji mnoha
mladých talentů nejrůznějších spor−
tovních odvětví. Jsme hrdí na to, že

můžeme i touto cestou ukázat výji−
mečnost spojení mezi Plzní a fotba−
lovou Viktorií,“ uvedl Adolf Šádek,
statutární ředitel FC Viktoria Plzeň. 

„Jako klub máme určitě dlouhá lé−
ta jeden z nejnižších rozpočtů v celé
extralize. Musíme umět hospodařit

s málem a daří se nám to. Na rozdá−
vání určitě nemáme. Přesto si mys−
lím, že v Plzni musíme všichni táh−
nout za jeden provaz. Peníze vydělané
profesionálním sportem lze účinně

vrátit těm, kteří v životě či sportu ne−
měli tolik štěstí nebo stojí na počátku
své kariéry," řekl Martin Straka, gene−
rální manažer HC Škoda Plzeň.

„Konečně se našla jiná forma po−
děkování městu nežli slovní a vý−
sledková a navíc sloužící k rozvoji

talentované mládeže a handicapo −
vaných sportovců. Skvělý nápad!,“
uvedli Mar tin Šafránek a Pavel
Drobil, jednatelé Házená Plzeň. 

Memorandum upravuje přesně
příspěvky sportovních klubů. Kon −
krétně FC Viktoria se v něm zavazu−
je, že poskytne Plzni peněžní pro−
středky ve výši jednoho procenta
z čisté přestupní ceny každého hrá−
če, který byl registrován v období
mezi 6. a 18. rokem věku po dobu
minimálně jednoho roku v Regis −
trač ním systému Fotbalové Asocia −
ce České republiky jako kmenový
hráč FC Viktoria a který za dobu
účinnosti memoranda přestoupil
z FC Viktoria do jiného klubu, ať v tu−
zemsku nebo zahraničí. Jedno pro−
cento z přestupní ceny každého
svého registrovaného hráče poskyt−
ne do městské pokladny také HC
Plzeň 1929. V případě Házené Plzeň
půjde o tři procenta z přestupní ceny
každého hráče, jenž byl registrován
u klubu SSK Talent a který za dobu
účinnosti memoranda přestoupil do
jiného klubu v ČR nebo zahraničí.
Plzeň bude sportovní kluby o použití
peněz informovat.

Město Plzeň a tři sportovní kluby se dohodly
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VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...
V Plzeňské sportovní hale T. J. Lo −
ko motiva  star tuje 22. června již
tradiční výstava stanů a spacích
pytlů. Kromě nich tu samozřejmě
najdete i karimatky, batohy, kempin−
gový nábytek a další doplňky zpří−
jemňující pobyt v přírodě. Ať už mí−
říte do kempu, na vodu, do hor  ne−
bo třeba jen na festival, dá vám té−
měř stovka postavených stanů pro−
stor pro pohodlný výběr stanu, kte−
rý vám bude nejlépe vyhovovat.
Můžete se samozřejmě těšit i na
různé akční a výstavní slevy a už

neodmyslitelný „outlet“ turistického
oblečení a obuvi. 

Výstava potrvá do 3. července,
a to denně od 11 do 19 hodin. V so−
botu 4. 7. pak na vás od 9 hodin če−
ká velký výprodej vystaveného zbo−
ží. Vstup na výstavu je zdarma.

Pokud potřebujete stan hned, ne−
bo se na výstavu nedostanete, ne−
zoufejte, vystavovaný sortiment je
možné zakoupit za výstavní ceny
už teď v obchodech LIMAN SPORT 
a OUTDOOR SHOP Bezručova
v Plzni nebo na www.limansport.cz.

Zastupitelé schválili poskytnutí do −
tací z oblasti prevence kriminality,
deseti žadatelům město rozdělí
203.400 korun. Dotaci z rozpočtu
Odboru bez peč nosti a prevence kri−
minality Ma gistrátu města Plzně
dosta nou PONTON občanské sdru−
žení, Diako nie ČCE – středisko Zá −
padní Čechy, Spo lečnost Tady a Teď,
Středisko křesťanské pomoci Plzeň,
Salesián ské středisko mládeže

Plzeň, TOTEM – regionální dobrovol−
nické centrum a POINT 14. 

Například sdružení PONTON dosta −
ne částku 18.400 korun na projekt
Není doma jako doma, který je zamě−
řen na realizaci tábo rového pobytu no−
vě pro děti a mladé lidi z plzeňských
ubytoven. „Cílem je podpořit samo−
statné bydlení a s tím spojené nároky,“
uvedl primátor města Martin Zrza −
vecký. O podporu požádala také

Diakonie ČCE, která připravila projekt
s názvem Krimigame. Chce vytvořit
unikátní deskovou hru, pomocí které
děti a mládež zábavnou formou získají
nejen potřebné informace v oblasti
trestně−právní odpovědnosti, ale také
si v roli hráče osvojí celou řadu pozitiv−
ních vzorců chování a naučí se přijímat
za své rozhodnutí odpovědnost.

„Hra bude koncipována tak, aby
provázela hráče všemi důležitými

oblastmi života dospívajícího jedin−
ce, jimiž jsou rodina, škola, práce
a volný čas. Na dotaci získají 20 tisíc
korun,“ doplnil primátor. 

Zastupitelé také schválili poskytnutí
dotací z oblasti protidrogové prevence,
částku 100 tisíc korun si na své projekty
rozdělí čtyři subjekty, a sice POINT 14,
Ulice – Agentura sociální práce, Stře −
 disko křesťanské pomoci Plzeň a Cent −
rum protidrogové prevence a terapie.

Tábor pro děti z ubytoven, policejní klub a unikátní desková hra

Město poskytne příspěvek z Fondu
životního prostředí města Plzeň ve
výši 92 tisíc korun, za tyto peníze
zrealizuje 90. mateřská škola v Zá −
padní ulici projekt revitalizace zahra−
dy. Konkrétně chce školka vytvořit
zázemí pro pěstitelskou činnost
a místo nevyužívaného pískoviště
vytvořit přírodní učebnu se sázecími
stoly. Dále do terénu zahrady za −
buduje nové dětské herní prvky
a nový habrový plot.  Ze stejného
fondu poskytne město 39 tisíc korun
91. mateřské škole v Jesenické ulici.
Školka s 200 dětmi chce peníze
použít na vybudování koutku s pozo−
rovatelnou živočichů.

„Jedná se o zakrytí koutu v části
zahrady palisádou, kam budou vlo−
žena okna s akvárii pro umístění
drobného hmyzu. Další část projektu
se týká řezu keřů a doplnění mul −
čovací kůry a zeminy,“ uvedl ná−

městek primátora pro dopravu a ži−
votní prostředí Petr Náhlík. 

Stejně tak město podpoří částkou
9 tisíc korun projekt 27. mateřské
školy ve Dvořákově ulici, a to na
projekt nazvaný Poznáváme ptačí 
říši a hmyz. 

Z Fondu životního prostředí města
Plzně bude podpořen také projekt
Environmentálně od mala předlo −
žený Nadačním fondem Zelený po−
klad, a to částkou 205 tisíc korun.
Nadace projekt zaměřila na pracov−
níky z předškolních zařízení, počítá
se čtyřmi vzdělávacími exkurzemi
s tématem výchovy k trvalé udrži −
telnosti, přičemž tři se uskuteční
v Bavorsku a jedna v Plzni. Připra −
veno je dále také pět jednodenních
vzdělávacích seminářů. Zastupitelé
také schválili záměr města Plzně na
projekt Letničkové výsevy v Plzni,
uvolnili na něj 398 tisíc korun. 

Bývalý kulturní dům v Červeném
Hrádku dostane obvod
Město Plzeň dostane bezúplatně od
státu budovu bývalého kulturního
domu v Červeném Hrádku u Plzně.
Převod vyjednala radnice s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, s uzavřením smlouvy
sou hlasili ve čtvr tek zastupitelé.
Město tímto krokem vychází vstříc
čtvrtému městskému obvodu Dou −
bravka, pod nějž Červený Hrádek
patří. Obvod chce v budoucnu budo−
vu upravit např. na stacionář pro 
seniory a mateřskou školu.   

„Pro městský obvod je získání
objek tu prioritou, chtějí jej zachránit
na podnět svých obyvatel, před 
30 lety se stavěl v takzvané akci Z.
Po převedení jej proto svěříme do

majetku obvodu, ten přebere na svá
bedra dodržení podmínek smluv
a také to, že se o dům bude starat,“
uvedla Helena Matoušová, radní pro
oblast nakládání s majetkem. 

Úřad pro zastupování státu ve vě−
cech majetkových na své náklady
zajistil stavební rozdělení objektu
býva lého kulturního domu na dva
samostatné objekty. Předmětem
pře vodu na město Plzeň je budova
číslo popisné 438. Druhá část
objek tu bude prodána státem do
majetku Zemědělského družstva
Plzeň – Červený Hrádek. Od tohoto
družstva získá město za zhruba dva
miliony korun pozemky pod kul −
turním domem. 

Na zahradě vybudují koutek 
s pozorovatelnou živočichů
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Všichni toužíme po originálním
interiérovém vybavení, které bu−
de uzpůsobeno našim potřebám
a možnostem. Abychom se v by−
tě či domě cítili dobře, obzvlášť
v případě nábytku, chceme roz−
hodovat nejenom o designu, 
tvaru, ale také materiálu…

Originalita v každém detailu
To jsou kuchyně na míru řady M.
Zlatá střední cesta, respektive střední
velikost těchto kuchyní nijak neome−
zuje jejich majitele při realizaci jejich
představ o nové moderní kuchyni.
Poradí si s prostorem úzkým jako
nudle, čtvercovým, obdélníkovým ne−
bo atypicky členěným tvarem. Taková
kuchyně na míru se tak může stát ne−
jenom skvělou základnou pro vaše
kulinářské umění, ale rovněž i poho−
dovým místem, kde si své gastrono−
mické pokrmy opravdu vychutnáte.

Otevření možnostem
Nesnášíte mantinely? Pak je pro vás
ideálním řešením kuchyně na míru
řady L. Zde si splníte přání i poža−

davky při výběru materiálu, barev−
ných kombinací apod. Série kuchy−
ně na míru řady L totiž nabízí neje−
nom střízlivou eleganci vybavení
čistých linií, ale také futuristickou
barevnost, oproštění se od běžné
šedi a téměř nevyčerpatelnou mož−
nost řešení. Vyber te si to své na
www.indeco.cz.

Zachovejte si křídla
Indeco chápe volnost i nadšené do−
mácí šéfkuchaře, kteří ke své práci
vyžadují prostor, a navíc pro ně ku−
chyně představuje stejně důležité
místo jako například ložnice, pracov−
na či koupelna. I v kuchyni potřebují
tvořit a současně relaxovat, což jim
umožní kuchyně na míru řady XL,

která nabízí spoustu vychytávek, jež
v jiných řadách nenajdete. Kromě
maximální volnosti při sestavování
kuchyně na míru, co do velikosti,
vzhledu, materiálu, barvy, doplňků, ji
můžete totiž vylepšit například o ba−
rový pult, kde si s rodinou dopřejete
rychlou ranní snídani a s přáteli 
lahodný večerní drink. U kuchyně na
míru řady XL je velmi oblíbeným ře−
šením ostrůvkové pojetí kuchyně. Při
vaření tak nejste omezeni v komuni−
kaci s ostatními přítomnými členy
domácnosti.

Indeco slaví 
Slavte s ním jeho dvacáté výročí
a užívejte si nespočet dárků, které
pro vás společnost připravila. Tou
první je sleva na vestavěné skříně na
míru ve výši 22 % a při objednání
skříně v hodnotě nad třicet tisíc ko−
run ještě další dárek, a sice jeden
kus vybavení značky VIBO do skříně.
Další dárek je v podobě slevy na ku−
chyňskou sestavu 10 % a k tomu při
nákupu spotřebičů od firem Bosch
nebo Siemens navíc myčka stejné
značky zdarma.

Interiér na míru

Najdete nás v Keramika Soukup – Plzeň−Křimice, Chebská 2
tel.: 733 165 005, www.indeco.cz.
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Za volantem spěchej pomalu – nabádají policejní statistiky
Blíží se letní sezóna a s ní i doba do−
volených, na kterou se často vydává−
me auty. Není proto od věci si připo−
menout jedno staré přísloví – spěchej
pomalu! Dvojnásobně to platí právě
za volantem auta, jak ukazují jasně
čísla z policejních statistik. 

Policie České republiky v období
leden až duben letošního roku totiž
šetřila 27 317 nehod na pozemních
komunikacích. Při těchto nehodách
bylo 162 osob usmrceno, 584 osob
těžce zraněno a 6 152 osob zraněno
lehce. Odhadnutá hmotná škoda do−
pravní policií na místě nehody je 
1 587,228 mil. Kč. Porovnání hod−
not základních ukazatelů se stejným
obdobím roku 2014 je následující:

Nárůst je v následujících 
kategoriích:
� počet nehod o 2 073, tj. o 8,21 %.
�� počet usmrcených o 10 osob, 

tj. o 6,58 %

�� odhad hmotné škody 
o 173,649 mil. Kč, tj. o 12,28 %

Pokles  je  v následujících 
kategoriích:
�� počet těžce zraněných 

o 149 osob, tj. o 20,33 %
�� počet lehce zraněných 

o 160 osob, tj. o 2,53 %

Počet nehod, šetřených
Policií ČR, za první čtyři mě−
síce letošního roku je od ro−
ku 1970 19. nejvyšší (zatím
nejméně šetřených nehod
bylo v roce 1970 – 13 665
nehod a nejvíce v roce
1999 – 68 928 nehod).

Počet usmrcených je od
roku 1970 čtvrtý nejnižší, nej −
méně usmrcených bylo v ro−
ce 2014 (152 osob) a nejvíce usmr−
cených bylo v roce 1994 (408 osob).

Počet těžce zraněných je v tomto
období nejnižší (poprvé pod hranicí

600 osob); nejvyšší počet byl v roce
1995 (1 668 osob).

Počet lehce zraněných je 21. nej−
vyšší, (nejméně lehce zraněných bylo

v roce 1982 – 3 683 osob), nejvyš ší
počet byl v roce 1995 (8 154 osob).

Nejčastější hlavní příčinou nehod
řidičů motorových vozidel v tomto

období byl nesprávný způsob jízdy,
na který připadá téměř 63 % nehod
a dále dalších téměř 19 % nehod na
nepřiměřenou rychlost jízdy.

Nejvíce usmrce−
ných osob bylo při
nehodách končících
vzájemnou kolizí je−
doucích vozidel (59
osob – nárůst o 4
oso by), při nehodách
končících srážkou
s pevnou překážkou
(56 osob – zvýšení
o 5 osob) a při sráž−
ce s chodcem (29
osob – snížení o 3
oso by). Počet usmr−
cených u srážky
s pevnou překážkou

jde především na konto srážky se
stromem – těchto nehod se stalo
v prvních čtyřech měsících 819
a bylo při nich usmrceno 34 osob.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, mistr REIKI, informuje 
o tom, že pomáhá lidem uzdravovat se ze závažných nemocí včetně nádorových, krve, pohybových atd.
Kancelář má v Praze, v Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pár otázek:

� Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě cca 800 až 1000 mistrů REIKI, kteří REIKI mohou předávat dál. REIKI
energie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes
sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI
energie navodí v čakrách rovnováhu a tím se organismus zbaví nemocí, 
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, nemusí mi říci své problémy. Zeptám se na křest−
ní jméno, nakreslím si automatickou kresbu, která mi ukáže, kde jsou největší
problémy. Do kresby figuríny mi ruka automaticky zakresluje nejvíce postižená
místa v klientově těle. Diagnózu si doplním ještě automatickým písmem.
Změřím si na stupnici pomocí kyvadla, na kolik procent pracují jednotlivé orgá−
ny. Klient mi diagnózu potvrdí na základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že
medicína je prvotní, REIKI je podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke
klientovu tělu v místech, která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět
energiii přes hlavu do celého těla. REIKI energii se také říká inteligentní, protože
se sama rozběhne do postiženého místa, kde je zapotřebí.

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho prou−
dí temenní sedmou čakrou a vychází
rukama. Energie vlastně léčitelem
protéká a je předávána klientovi.
Obvykle stačí dvě, tři sezení, ale mám
také klienty, kteří za mnou jezdí každé
dva týdny. Jedno sezení i se stanove−
ním diagnózy trvá 40 − 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vy−
sokých duchovních zákonů, která
vychází z dávné tradice a chápání
našich předků, kteří považovali 
vesmír, přírodu a vše živé za jeden
celek působící v jednotě. Tuto meto−
du a REIKI přednáším na meziná−
rodním festivalu „Miluj svůj život“
v Praze. Bližší informace lze najít
v časopise Ezotera.
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Bavoři na Dnech
vědy a techniky

Západočeskou univerzitu v Plzni
navštívila delegace nejvyšších
představitelů Horní Falce a ba−
vorské hospodářské komory.
Cílem návštěvy bylo prohloubit
nejrůznější formy spolupráce.
Rektor univerzity Holeček sdělil,
že pro rozvoj vzájemné spolu−
práce je důležité najít společné
body ve strategických plánech
obou regionů.

„Vítám zájem bavorské vlády
a podniků o prohloubení naší
spolupráce. Západočeská uni−
verzita má co nabídnout – přes
výměny studentů až po spolu−
práci s bavorskými podniky, kde
naše nová výzkumná centra ský−
tají špičkové možnosti ve vý −
zkumu, vývoji i transferu techno−
logií,“ uvedl rektor. 

„Zprostředkování vědomostí
se nemůže zastavit na hranicích.
Navíc na obou stranách roz −
víjíme podobné technické obory.
Přeshraniční spolupráci proto
podporují i naše technické uni−
verzity a firmy, které mají velký
zájem o inovace a vývoj nových
technologií,“ uvedl zemský před−
seda Franz Löffler. Z diskuse
vyply nulo, že potenciál skýtají
především vzájemné výměny
studentů. 

Západočeská univerzita nabíd−
la bavorským představitelům
možnost prezentace jejich tech−
nických univerzit na letošních
Dnech vědy a techniky v Plzni.
Dalším konkrétním krokem
v rám ci vzájemné spolupráce by
mohlo být vytvoření společné
pracovní skupiny pro oblast vy−
sokého školství. Zástupci Horní
Falce nevyloučili ani možnost
stipendií pro plzeňské vědecké
pracovníky.  

Je to již 20 let, co bylo založeno
Centrum neziskových organizací
Plzeň (CNOP). Za tu dobu realizovalo
CNOP celou řadu velkých projektů,
kde se uplatňuje princip sektorového
partnerství – samosprávy, podnika−
telů a neziskovek. Tady velmi pomá−
há provoz tzv. Spolkové charity, kte−
rá spočívá v získávání již nepotřeb−
ného majetku institucí, samosprávy
i státu včetně soukromých firem.
Soustřeďováním, nakládáním, skla−
dováním i následným darováním
občan ským sdružením či spolkům,
se zabývají pouze dobrovolníci. 

„Tuto činnost provozujeme cíleně
více než 15 let. Inspirací byl projekt
Spolkový dům Plzeň, který se nako−
nec přetavil v dnešní Azylový dům
FOD – Máta v Lochotínské ulici, da−
ný městem Plzní do dlouhodobé vý−
půjčky Fondu ohrožených dětí v roce
1998. Přebytky z darovaného vyba−
vení jsme následně nabídli několika
spolkům i nadacím. Byl o to velký
zájem. Tehdy jsme např. obdarovali
i Jedličkův ústav v Praze,“ sdělil
Leoš Kubový, předseda CNOP.

A tak od té doby tato organizace
obdarovala desítky neziskovek a po−
mohla jim tak v jejich činnosti. Mimo
jiné tím došlo také k velkým úspo−
rám finančních prostředků, které tak

mo hly využít jinak a efektivněji.
V portfoliu obdarovaných byli i lidé
postižení povodní v srpnu 2002.
Mezi obdarované patří i služebna
Městské policie Plzeň u Kalikovské −
ho mlýna, nebo Ježíšek, tedy spolek,

který zachránil a provozuje malebný
kostelík U Ježíška v Plzni.

„Bez dárců z různých sektorů by to
ovšem nešlo. Mezi firemní dárce se
nyní připojila i pobočka americké
společnosti ADP Employer Services
Česká republika, a.s., která nás sama

vyhledala  a darovala vyřazenou vý−
početní techniku. Na jejich dar 44 ks
stolních počítačů Dell se už těší řada
našich organizací. Představitelé této
pobočky ani netušili, že nám kdysi  ke
vzniku Centra pomohli přátelé z USA

v letech  1993−1995, které k nám po−
slala slavná krajanka paní Madeleine
Albrightová,“ dodal Kubový a za
všechny poděkoval  řediteli odštěp−
ného závodu ADP Employer Services
Česká republika, a.s. Plzeň Ing.
Josefu Kozlerovi, MBA.

Počítače od ADP Employer Services
pomohou plzeňským neziskovkám

Předání daru stvrzují svými podpisy Josef Kozler a Leoš Kubový. Foto: Pavel Černý
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To je tradiční akce, kterou v letošním
roce uspořádá v historickém centru
města Plzně Nadace 700 let města
Plzně ve spolupráci s Evropským
hlavním městem kultury 2015 od 
12. do 14. června.

Tentokrát se vše ponese v duchu
oslav 720. výročí založení Plzně.
Město navštíví panovníci, jejichž
jméno je s ním spjato, budou mít
svoje scény s bohatým programem,
a to nejen na náměstí Republiky, ale
i v sadovém okruhu od Branky až po
Mlýnskou strouhu. Návštěvníci se
mohou těšit na desítky rytířů v plá −
tové zbroji, historické automobily, re−
konstrukci atentátu na následníka
trůnu Františka Ferdi nanda d´Este,
průvod účinkujících včetně rytířů
v plátové zbroji a panovníků v ko −
čárech a na koních v sobotu v 11.00
hod. či obnovené představení Mado −
na v plzeňské katedrále. Domi nanta
města bude také důležitou součástí
večerních a nočních programů. Pro
děti bude opět připravena interaktivní
dětská scéna a v sobotu i v neděli se
budou moci vydat i na zábavnou 
cestu se soutěžemi i poučením –
Pohádkové putování za panovníky.
V premiéře zazní i nová píseň pro

Plzeň z dílny Petra Merxbauera
„V tomto znamení zvítězíš“.

Zajímavostí budou také komento −
vané prohlídky katedrály, budovy
U Červeného srdce na náměstí Re −
publiky a historické budovy České
spořitelny ve Františkánské ulici. So −
botní večer bude patřit tradičně strašid−
lům – ve 21.00 se vydají na svůj oblí−
bený Vejšlap. Otevře se i historické
tržiš tě, budou bojovat šermíři, zazní
dobová hudba … Program zakončí
vždy večer komponované představení
z historie Plzně „Návrat panovníků“ a
poté následuje audiovizuální show
„Oživlá katedrála“, kdy znovu zazní
všechny zvony. V sobotu tečku za bo−
hatým programem udělá ohňostroj.

Novinkou letošního roku budou
i odpolední programy U Branky v týd−
nu před samotným Historickým ví −
ken dem. V pondělí 8. 6. je na progra−
mu šerm a hudba aneb „20 let šer−
mířské skupiny Abaddon“, v úterý 
9. 6. se představí ZUŠ B. Smetany
a divadelní soubor Sebranka, středa
10. 6. bude patřit ZUŠ Chválenická,
čtvrtek 11. 6. pak swingu v podání
Pilsner Jazz Bandu. Podrobný pro−
gram celé akce je k dispozici na strán−
kách pořadatele www.nadace700.cz.

Historický víkend aneb 
Strašidla a mumraje plzeňské

pozvánka � pozvánka � pozvánka
Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty 

BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem
bude v červnu věnováno malému dechovému orchestru 

MěH Františka Kmocha z Kolína 
s kapelníkem Miloslavem Bulínem.  

Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil 
vás zve do sálu plzeňského Pekla 

ve čtvrtek 18. června 2015. Začíná se v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
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Střípky 
z Plzně

Na ordinaci pro 
sociálně vyloučené

dá Plzeň 
přes čtvrt milionu

Dotaci ve výši 300 tisíc korun
poskytne město Plzeň Poliklinice
Bory, která za ni i nadále zajistí
zdravotní péči osobám ohrože−
ným sociálním vyloučením nebo
již sociálně vyloučeným, a to
s důrazem na bezdomovce a ci−
zince.  Zdravotní péče bude Poli −
kli nikou Bory poskytována dva
dny v týdnu lékařem s atestací
praktický lékař a zdravotní sest−
rou v prostorách ordinace Měst −
ské charity Plzeň – Domova sv.
Františka ve Wenzigově ulici, do−
tace je na období od 1. července
2015 do konce roku.

Poliklinika Bory provozuje
v Domově sv. Františka ordinaci
praktického lékaře pro lidi bez
domova již od roku 2011. Byla
zároveň jediným subjektem, kte−
rý po dlouholetém hledání byl
ochoten tuto péči zajistit a zdra−
votní pojišťovny, zejména VZP,
byly ochotny uzavřít s tímto sub−
jektem smlouvu. Město Plzeň je
tak jediným městem v republice,
kde se daří kontinuálně poskyto−
vat kvalitní zdravotní péči lidem
bez domova, včetně jejího sys −
témového financování. Peníze
z dotace půjdou zejména na 
mzdu lékaře a zdravotní sestry,
zdravotní materiál (obvazy,
desin fekce, léky atd.), doplatky
na léky pro pacienty dle doporu−
čení sociálního pracovníka. 

„Návštěvníci ordinace nemají
potřebné peníze na léky, proto se
jim nezbytné léky dávají přímo
v ordinaci nebo se jim potřebný
doplatek na léky hradí. Tato praxe
se za poslední roky ukázala jako
efektivní. Lékové doplatky jsou
placeny pouze za pacienty dopo−
ručené sociálním pracovníkem
Domova sv. Františka,“ vysvětlila
Alena Hynková, vedoucí Odboru
sociálních služeb Magistrátu
města Plzně. Podle náměstkyně
primátora pro oblast školství a so−
ciálních věcí Evy Herinkové je tře−
ba si uvědomit, že zajištění lékař−
ské péče osobám bez domova
znamená zároveň zamezení řetě−
zového šíření infekčních chorob
a tím i ochranu veřejného zdraví. 

Město spustí projekt takzvaných pl−
zeňských podnikatelských voucherů,
podpořit tím chce spolupráci podniků
a výzkumných organizací v  Plzeň −
ském kraji. Subjektem, jenž pro radni−
ci realizaci projektu zajistí, bude spo−
lečnost BIC Plzeň. Tu město založilo
v roce 1992, jejím posláním je pod−
porovat zakládání a rozvoj inovačních
firem v  regionu. Město počítá s po−
skytnutím voucherů pro letošní
a příští rok, na podporu má připrave−
nu částku dva miliony korun. 

Podle ekonomického náměstka
Pavla Kotase bude mít společnost
BIC Plzeň mimo jiné na starosti přijí−
mání žádostí o dotace a jejich vy−
hodnocování. „Bude také informovat
žadatele o výsledcích rozhodnutí,
přijímat a kontrolovat smlouvy, ad−
ministrovat žádosti o proplacení do−
tace a další,“ přiblížil Pavel Kotas.
Dotace budou vypláceny až po vy−
hotovení a zaplacení služeb od vý−
zkumných organizací. 

„Přicházíme s tím, neboť podobné
vouchery se nám už jednou osvědči−
ly, loni jsme takto podpořili spolupráci
podniků a univerzit v Plzeň ském kraji,
nyní to rozšiřujeme nejen na výzkum−
ná pracoviště Západo české univerzity
a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
ale i o další subjekty v kraji, jež se vě−
nují výzkumu,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký.

Projekt nazvaný Plzeňské podni−
katelské vouchery 2015−16 odstar−
tuje ještě letos po schválení v orgá−
nech města, potřebný souhlas už
dnes získal v  Radě města Plzně.
Poskytnutí dotace úspěšným žada−
telům projednají radní a zastupitelé
do konce roku, v  roce 2016 bude
podpora vyplácena. Maximální výše
podpory pro jeden subjekt je 150 ti−
síc korun.

Město navazuje na úspěšný pro−
jekt z let 2013 a 2014, jímž podpo−
rovalo spolupráci podniků a univerzit
v Plzeňském kraji. Tehdy s žádostmi

uspělo 14 firem, rozdělena mezi ně
byla částka dva miliony korun.
Podpořené podniky na nákup služeb
založených na znalostech ZČU nebo
Lékařské fakulty UK vynaložily cel−
kem téměř tři miliony korun. Všech
14 firem využilo výsledky služeb uni−
verzity pro práci na inovaci svých
produktů. Spolupráce mezi univer −
zitou a podniky dala vzniknout i me−
zinárodním řešitelským týmům.
Spolupráce na některých projektech
stále probíhá a mnohé se daly do
pohybu i nad rámec programu.

Obdobnou podporu ve formě pod−
nikatelských voucherů poskytuje 
také Plzeňský kraj, i pro něj realizaci
zajišťuje BIC Plzeň. „Nejsme v tom −
hle konkurenty, naopak na sebe
nava zujeme, neboť služby poskyto−
vané v  rámci podnikatelských vou−
cherů kraje musí být poskytnuty nej−
později do 31. října 2015, v našem
případě do konce září 2016,“ vy−
světlil Pavel Kotas. 

Plzeň připravila podnikatelské vouchery 

Radní města Plzně  odsouhlasili dota−
ci 190 tisíc korun na uspořádání vel−
kého koncertu významných plzeň−
ských interpretů. Uskuteční se na  ná−
městí Republiky v závěru letního mul−
tižánrového festivalu Živá ulice v Plzni
v neděli 23. srpna. Plzeňské kapely
a hudebníci se na dvou pódiích před−
staví od dopoledních hodin až do 
22. hodiny večer. Poskytnutí finanční
částky musí ještě schválit zastupitelé. 

„Chceme tímto podpořit tradiční
plzeňské kapely v  rámci projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kultu−
ry 2015, plzeňská kultura má v pro−
jektu své místo. Vzhledem k  tomu,

že na koncert bude vstup zdarma,
musí organizátor zajistit všechny
prostředky na akci formou finanč−
ních příspěvků a dotací,“ uvedl pri−
mátor města Martin Zrzavecký. Na
koncer tu zahrají například Burma

Jones, Odyssea, Katapult, Semtex,
Extra Band Revival a další. 

Dotaci na akci, která bude stát
zhruba 900 tisíc korun, dostane její
organizátor, společnost AV PRON.
Ta osloví kapely, které svým význa−
mem přerostly plzeňský region
a prezentují dobré jméno Plzně na
celorepublikové úrovni, dosáhly na
významná nadregionální hudební
ocenění a prezentují vlastní autor−
skou tvorbu. Mezi jednotlivými sku−
pinami se objeví na pódiu významní
lidé, kteří jsou neodmyslitelně spoje−
ni s městem Plzeň. 

Koncert plzeňských kapel v závěru
festivalu Živá ulice
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Sněm regionální organizace TOP 09
Plzeňsko, která v současné době
kromě samotné Plzně zahrnuje také
místní organizace Plasy, Horní Bříza,
Rokycany, Přeštice a Tachov, zvolil
do čela regionální organizace dosa−
vadního předsedu Ondřeje Ženíška.
Ten od vzniku TOP 09 v roce 2009
obhájil svou funkci již počtvrté.

„Slibuji, že ani v dalších letech ne−
uhneme z cesty a budeme dál sluš−
nými a odpovědnými politiky. Jsem
hrdý na to, že mezi sebou tak jako
v jiných stranách nemáme zkorum−
pované politiky a kmotry. Stále jako
doposud je pro nás i nadále zásadní
opravdová politická diskuse a práce.
Neslibujeme vzdušné zámky, ale
poctivou práci,“ řekl delegátům 

nově zvolený předseda regionální
orga nizace Ondřej Ženíšek. 

Osmatřicetiletý Ondřej Ženíšek
absol voval Pedagogickou fakultu
Zápa do české univerzity. Po studiu
působil  několik let jako manažer
u francouzské firmy. Od roku 2010
do pod zimu 2014 zastával uvol −
něnou funkci předsedy Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Plzně.
V současné době je prezidentem
Fran couz ské aliance v Plzni, zastu −
pitelem města Plzně a také zastu −
pitelem a radním městského obvodu
Plzeň 3.  

Místopředsedy regionální organi−
zace byli nově zvoleni Rolando Arias
a zastupitelka města Plzně Ilona
Jehličková.  

TOP 09 Plzeňsko povede
Ondřej Ženíšek

Do vedení regionální organizace TOP 09 byli zvoleni Ilona Jehličková, 
Ondřej Ženíšek a Rolando Arias

V plzeňském Divadle PLUTO a při−
lehlých prostorách bude ve dnech
22. – 26. června probíhat  již 4. roč−
ník Minifestivalu Česky hezky. Celý
týden dopoledne se budou konat
představení pro mateřské, základní
a střední školy, které mohou ale na −
vštěvovat i maminky s dětmi.

Odpoledne se mohou zapojit malí
i velcí návštěvníci, kteří by rádi poznali
blíže divadelní činnost – Diva delní mi−
nidílny herectví, tance nebo historické−
ho šermu. Na Divadelní minidílny mají
všichni vstup zdarma. Večer se pak
mohou diváci těšit na spoustu zajíma−
vých představení se známými osob−
nostmi, např. Danou Morávko vou,
Pavlem Soukupem, Ivo Šmolda sem či
oblíbenou komedii „Mafie a city.“

V souvislosti s existencí Divadla
PLUTO vznikla ve spolupráci
s ÚMO4 a  starostou Michalem
Chalupným podpisová akce, která
má za cíl upozornit a získat po −
zornost institucí, které mají na exis −
tenci divadla PLUTO vliv. Bez stálé
finanč ní podpory totiž Divadlo 
PLUTO již nebude moci s největší
pravděpodobností dále udržet svoji
činnost. Díky příznivcům a divákům,
kteří svým podpisem Divadlo PLUTO
podpoří a zaslouží se tak o roz −
hodnutí o jeho dalším osudu. Infor −
mace a podpisové listiny jsou k dis−
pozici v pokladně Divadla PLUTO,
OC Doubravka, Masarykova 75,
Plzeň, každý všední den od 15:00 do
19:00 hodin.

Minifestival Česky hezky v PLUTO
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Ze všech druhů tuzemského ovoce
jsou jahody nejbohatší na mangan,
který vyživuje nervy, mozek, podpo−
ruje libido, povzbuzuje činnost štít−
né žlázy a zásobuje barevnými pig−
menty vlasy a kůži. V největší kon−
centraci v nich nalezneme vitamín
C. Jeho obsah je srovnatelný s ci −
tru sovými plody. Jahody jsou velmi
zdravé, a proto doporučení majitele
Jahodárny Pavla Bonka je namístě.
Těsně před vypuknutím jahodové
sezony jsme Pavla Bonka navštívili
a zeptali se.
Kdy vypukne jahodová sezona?
V první polovině června. Vše záleží
na vývoji počasí. Například v roce
2012 nás potrápily jarní mrazíky,  

o rok později kroupy
a déšť a loni zase mra −
 zíky. Letos je zatím po−
časí na naší straně.
Jak dlouho už pěstu−
jete jahody?
Začínal jsem v roce
2012 s jedním hekta−
rem a dnes pěstuji ja−
hody na ploše 4 hekta−
rů a jako doplněk  dě−
lám brambory a dýně.
Pěstování jahod je

mým koníčkem a snažím se,
aby zákazníci byli co nejvíce
spokojeni.
Asi hodně záleží na odrůdě?
Už před samotnou výsadbou
je třeba dokonale připravit 
půdu. Zasít zelené hnojení, 

zaorat, pozemek odplevelit, kypřit
a poté vysadit odrůdy. Každý rok vy−
sazujeme nový porost, ten nejstarší
likvidujeme. Odrůd máme několik, od
těch nejranějších až po ty pozdní, aby
sklizeň byla co nejdelší. Naše jahody
mají jasný původ a každý se na vlast−
ní oči přesvědčí, v jakých podmín−
kách narostly. Jahody pěstujeme
technologií na slaměné podestýlce.
Kolem dokola každého jahodníku je

sláma, takže i po dešti jsou jahody
stále čisté. 
U vás si mohou zákazníci jahody
sami natrhat, což je pro ně jisté za−
jímavé.
Od samého začátku, kdy jsem začal
s pěstováním jahod, preferuji samo−
sběr. Zájemcům o moje jahody ří−
kám, přijďte si je natrhat. Budete mít
čerstvé jahody přímo z plantáže, kte−
ré si předem ochutnáte. Zákazníci,
kteří z jakéhokoliv důvodu si je nemo−
hou natrhat, nám mohou zavolat
a my jim jahody připravíme. Myslíme
i na maminky s dětmi. Pro jejich ra −
tolesti máme připravený dětský kou−
tek  s pískovištěm. Přijďte si k nám
natrhat čerstvé jahody za příznivé 
ceny. Jahodová sezona vypukne za
několik dnů. (re)

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk doporučuje:

Jezte jahody, dodávají nám
důležité vitamíny a minerály

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Dolany. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Jahody zlepšují sex, trávení i pleť. Kromě velkého
množství vitamínu C, který posiluje imunitní systém,
dále obsahují vitamíny A, B a E.

Jahody jsou příjemným zpestřením
našeho stolu a také významným 
zdrojem tekutin, protože obsahují
přes 90% vody.
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Novou sjezdovou dráhu na duších,
dětské hřiště nebo naučnou stezku
„Po stopách zajíce“ připravil jako
své hlavní novinky letošní letní sezo−
ny Ski&Bike Špičák. Největší spor−
tovní areál české části Šumavy do−
sáhl v loňském roce hlavně díky roz−
hledně na vrcholu Špičáku rekordní
letní návštěvnosti a v tomto trendu
chce pokračovat.

„Investovali jsme do nastávající
letní sezony přes 1 milion korun
a věříme, že novinkami zaujmeme
hlavně děti. Sjezd na duších s po−
hyblivým kobercem (dlouhým 30
metrů) a dětské hřiště u nástupu na
lanovku se opravdu povedly. Vstup
tam je možný i na jízdenku na lanov−
ku, takže to je určitě výhodné i z to−
hoto ohledu,“ uvedl provozní ředitel
Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.
Poblíž těchto nových atrakcí vyrostla
také cvičná minibiková dráha pro
nej menší bikery do 10−11 let s mož−
ností zapůjčení dětských kol či odrá−
žedel pro nejmenší zdarma. Příští
rok pak tady přibude vodní program
(konkrétně např. vodní mlýn).   

Pro rodiny s dětmi v areálu též při−
pravili ve spolupráci s Lesy ČR no−
vou naučnou stezku nazvanou „Po

stopách zajíce.“ Vede z vrcholu
Špičáku od rozhledny na Rozvodí,
přes Čertovo jezero a zpět k lanovce.
„Je na ní deset stanovišť s kvízem
zahrnujícím zdejší rostliny, stromy,
živočichy a jiné zajímavosti. Kdo od−

poví správně, vyjde mu v tajence
jméno nejchytřejšího zajíce u nás na
Špičáku a v kase obdrží malý dárek,“
představuje zhruba hodinu trvající
vzdělávací procházku zdejší přírodou
Radek Vaniš ze Ski&Bike Špičák.  

Rozhledna na vrcholu Špičáku,
která před rokem naprosto promě −
nila a zatraktivnila scenérii horních
partií střediska, se nyní na ochozu
dočkala i panoramatických fotogra−
fií. „Je na nich také popis všech

hlavních vrcholů či významných
míst, které jsou odsud vidět,“ upřes−
nil V. Kasík. Plní se také schody roz−
hledny, kde se mohou cedulkami
zvěčňovat/prezentovat jak lidé, tak
firmy. „K dnešnímu dni už jich 

je obsazených 60 
z celkových 135,“
dodává Kasík.  

Trasy bikeparku
prošly tradiční mo−
dernizací překá−
žek, hlavně těch
dřevěných. Přibylo
6 nových skoků,

včetně atraktivního skoku z bývalé
star tovací boudy v horní pasáži
s výhledem do celého Železnorud −
ského údolí. „Postavili jsme i dvě

nová dřevěná přemostění jezerní
cesty. Letošními úpravami jsme
všechny tratě dokonale „vyhladili“.
Jsou tak zábavnější i snazší pro za−
čátečníky,“ charakterizoval je Jan
Kasík (syn provozního ředitele), kte−
rý má v areálu bikepark na starosti. 

V současnosti je zde k dispozici
včetně skokových sekcí 7 tratí různé
náročnosti o celkové délce přes 7 ki−
lometrů. Už pošesté se tu pojede
v polovině srpna jeden ze závodů 
seriálu Evropského poháru v dow n −
hillu. Ski&Bike Špičák opět jako jedi−
ný český bikepark figuruje v systému

Gravity Card, což je speciální
sezónní jízdenka za jednotnou
cenu. Zahrnuje 12 evropských
středisek (Špičák v ČR, plus
Německo, Ra kousko, Švýcar −
sko a Slo vensko). „Do výměny
kol v půjčovně, kde nyní máme
většinou zcela nová, jsme
inves tovali téměř půl milionu
korun.  Otevíráme též vlastní
bikovou školu „Gravity Acade −
my“ s výukou začátečníků, po−

kročilých a pořádáním kempů. K dis−
pozici jsou instruktoři – licencovaní
trenéři cyklistiky, s letitou zkušeností
ve výuce,“ upřesnil Jan Kasík.  

Letní sezona na šumavském Špičáku už začala 

Celkem 190 tisíc korun poskytne
město Plzeň na uspořádání velkého
koncer tu významných plzeňských
interpretů. Koncer t se uskuteční
na závěr letního multižánrového 
festivalu Živá ulice v Plzni v neděli
23. srpna. Konat se bude na náměs−
tí Republiky. Plzeňské kapely a hu−
debníci se na dvou pódiích představí
od dopoledních hodin až do 22. ho−
diny večer. 

„Chceme tímto podpořit tradiční
plzeňské kapely v rámci projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kul−

tury 2015, plzeňská kultura má
v projektu své místo. Vzhledem
k tomu, že na koncert bude vstup
zdarma, musí organizátor zajistit
všechny prostředky na akci formou
finančních příspěvků a dotací,“
uvedl primátor města Mar tin
Zrzavecký. 

Na koncer tu zahrají například
Burma Jones, Odyssea, Kata pult,
Semtex, Extra Band Revival a další.
Dotaci na akci, která bude stát 
zhruba 900 tisíc korun, dostane její
organizátor, společnost AV PRON. 

Peníze na koncert kapel
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Za dva týdny 
další úsek

Jedním z úseků silnic II. a III. tří−
dy, na nichž v jarních měsících
provádí rekonstrukce Správa
a údržba silnic Plzeňského 
kraje díky podpoře z fondů 
EU, je silnice II/190 v úseku
Nový Spálenec – Všeruby na
Domažlicku.

„Rekonstrukce silnice v délce
téměř 6 kilometrů si vyžádá
staveb ní náklady 26 miliónů 
korun a je zaměřena především
na zvýšení únosnosti. Na stá −
vající těleso vozovky budou 
ulo ženy nové asfaltové vrstvy.
Zlepší se i bezpečnost silniční−

ho provozu a plynulost a hos−
podárnost a bezprašnost pro−
vozu bude mít i pozitivní vliv na
životní prostředí v tomto koutu
Plzeňského kraje,“ řekl generál−
ní ředitel Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje Pavel Panuška
a zdůraznil, že celá stavba je
možná jen díky finanční pod −
poře EU, která je ve výši 100 %
uznatelných nákladů.

Rekonstrukce tohoto úseku
se podle starosty Všerub Vác −
lava Bernarda dlouho odklá −
dala, vozy měly časté defekty.
„Bylo to tady opravdu hodně
špatné s obslužností, už skoro
neúnosné, občané si stěžovali
u nás na úřadě. Teď opravu 
vítají s nadšením, ačkoliv uza−
vírka tohoto úseku je samo −
zřejmě nepříjemná“ uvedl sta−
rosta Bernard.

Do 15. června, kdy bude re−
konstrukce celého úseku sil −
nice Nový Spálenec – Všeruby
dokončena, zbývá ještě opra −
vit průtah Maxovem v délce 
700 metrů. Podle slov Tomáše
Hořejše ze Správy a údržby 
silnic by i tento úsek měl být do−
končen ve stanoveném termínu.

Klinika zobrazovacích metod 
FN Plzeň zahájila provoz Cen t −
ra  mo le kulárního zobrazování,
jehož součástí je pracoviště
PET/CT, vybavené přístrojem
Biograph mCT 128 UltraHD
a zejména první pracoviště
PET/MRI v ČR, vybavené pří−
strojem Biograph  mMRI.
Ojedinělé hybridní zobrazení PET/
MRI kombinuje zobrazení tkání lid−
ského těla magnetickou rezonancí
(MRI) v kombinaci se zobrazením
látkové výměny pozitronovou emisní
tomografií (PET). Primář Kliniky zo−
brazovacích metod prof. MUDr. Jiří
Ferda, Ph.D., popisuje tuto technolo−
gii: „Samotná konstrukce přístroje je
velice originální technické řešení.
Uvnitř tunelu magnetické rezonance
je uložen ještě detektorový prstenec
pro pozitronovou emisní tomografii.
Tato nová technika v sobě skrývá
velice složité vyřešení problémů no−
vého způsobu zpracování obrazu,
protože v extrémně silném magne−
tickém poli již neplatí běžné principy
částicové fyziky ani elektrotechniky.“ 

Pomocí PET/MRI získávají odbor−
níci velice přesné strukturální i funk č −
ní zobrazení lidského těla. Pro zobra−
zení látkové přeměny se používají ra−
dionuklidem označené látky, obvykle
velice podobné látkám vlastním 

lidskému tělu, nejčastěji palivu ener−
getického systému tkání, tedy hroz−
novému cukru – glukóze. PET/MRI
pomáhá odlišit strukturální změny
lidských orgánů a přesně posoudit
změny jejich životních projevů. Obě
metody zobrazení MRI a PET je tak
možné nyní používat současně a zo−
brazení získávat najednou. 

Fakultní nemocnice byla vždy prů−
kopníkem v zavádění nových zobra−
zovacích metod. Již před 30 lety by−
lo uvedeno do provozu první praco−
viště CT, před 20 lety začali odborní−
ci používat první přístroj magnetické
rezonance  a v roce 2005 byl insta−
lován první hybridní přístroj PET/CT.
Kombinace přístrojového vybavení

PET/CT a PET/MRI v Centru moleku−
lárního zobrazování je unikátní i v ce−
losvětovém měřítku. FN Plzeň je prv−
ním klinickým pracovištěm v České
republice, a zároveň i v celé východ−
ní Evropě, která disponuje tímto oje−
dinělým zařízením.  

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D., dodává: „Všichni

jsme velmi rádi, že se podařilo zakou−
pit tuto ojedinělou technologii, jejíž
pořizovací cena byla 110 mil. korun
a nemocnice ji hradila ze svého roz−
počtu. Klinika zobrazovacích metod je
vlajkovou lodí v naší diagnostice
a jsme přesvědčeni, že tato nová vy−
šetřovací metoda přinese našim paci−
entům mnoho pozitiv při jejich léčbě.“

Jako první vyšetřují hybridním
zobrazením PET/MRI


