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Sofinka Větrovcová se může sama pohybovat 
Právě dnes, 5. září, slaví Sofinka
Větrovcová z  Blovic na jižním
Plzeňsku své páté narozeniny. Díky
mnoha dobrým lidem jsou výrazně
radostnější, protože dárek, který
dostala, jí v  mnohém ulehčí život
mezi námi. 

Po šestinedělí se totiž i u ní projevilo
podezření na hypotonii (snížené sva−
lové napětí), a proto začali rodiče se
Sofinkou cvičit Vojtovu metodu.
Přidaly se však další komplikace, a tak

byla převezena na JIRP a nakonec
uvedena do umělého spánku. Sedm
měsíců byla v nemocnici. Domů ne−
mohla být propuštěna jinak než s do−
mácím plicním ventilátorem. Sofinka
dnes pouze leží, neumí se otáčet ani
posadit, v noci se musí polohovat. 

Rodiče však mají nyní trochu lehčí
práci v  péči s  ní, a to také díky 
společnosti Otto Bock ČR s.r.o. ze
Zruče−Sence. Ta připravila vyhovující
elektrický vozíček, jediné řešení její

mobility, který upravili pro potřeby
malé Sofinky. Místo běžné sedačky
použili terapeutický polohovací sys −
tém Mygo Seat, speciální ovládací
joystick, druhý ovládací joystick pro
doprovod, platformu pro kyslíkový
přístroj, odsávačku hlenů a další 
příslušenství. Sofinka se tak může
díky tomuto vozíku sama pohy −
bovat. Cena celého zařízení po
všech úpravách dosáhla bezmála
400 000 tisíc korun. 
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� Jaké jsou vaše priority?
Jsem pobouřená způsobem řeše−

ní tzv. uprchlické krize na úrovni EU
i ČR, vadí mi přebujelá byrokracie
a státní šikana drobných podnikate−
lů, ke krajským volbám se ale sna−
žím přistupovat věcně. Plzeňský kraj
využívá v rámci PR slogan „Nejlepší
místo pro život“. S tímto sloganem
souhlasím, ale jsem přesvědčena,
že kraj zdaleka nevyužívá svůj poten−
ciál a že v klíčových oblastech jako
školství, dopravní infrastruktura, či
podpora podnikání by se řada věcí
dala dělat mnohem lépe. 
� V čem byste chtěli být jiní, lepší?

Minulým krajským vládám se ne−
podařilo vyřešit základní problémy,
který region dlouhodobě trápí – níz−

kou produktivitu práce a nedostatek
kvalifikovaných sil. Naopak, situace
se neustále zhoršuje. To je výsledek
dlouhodobě nekoncepční politiky,
kdy se problémy řeší až za pět minut
dvanáct, či spíše několik minut po
dvanácté. Kraj musí cíleně podporo−
vat obory s vysokou přidanou hod−
notou, stát se atraktivní lokalitou pro
vědce a odborníky, nikoli pro negra−
motné námezdní dělníky z Asie. 

Dále bych chtěla zdůraznit, že
Plzeňský kraj není jen Plzeň, Plzeň −
ský kraj se skládá z řady malých 
obcí, které leží stranou hlavních ko−
munikací a očividně i stranou pozor−
nosti politiků. Já jsem se narodila
a dlouho žila na Plzni−severu, ta −
mněj ší neutěšenou situaci proto

dobře znám. Obdobná situace je ale
také na Domažlicku, Tachovsku či
Klatov sku. Musíme začít podporovat
vytváření pracovních míst na místní
úrovni. Tím ale nemyslím velké fabri−
ky a sklady s nulovým přínosem pro
komunitu, ale živnostníky a malé
a střední podnikatele. Musíme za−
bránit vyprazdňování venkova a na −
opak sem přitáhnout mladé podnika−
vé lidi z jiných regionů. Zdejší krajina
a tradice skýtají řadu příležitostí, jde
jen o to tento potenciál identifikovat
a podnikatelsky využít.
� Dlouhodobě působíte jako ředi−
telka Regionální hospodářské ko−
mory Plzeňského kraje. Myslíte, že
to může být pro politiku výhoda?

Určitě ano. Díky své práci v RHK
PK mám možnost mluvit s podnika−
teli z Plzeňského kraje, manažery
velkých firem počínaje a drobnými
živnostníky konče. Díky tomu mám
jasnou představu o tom, co je trápí
a co aktuálně nejvíce potřebují. Věnuji
se rovněž oblasti školství, které by
mělo dle mého názoru mnohem více
reflektovat potřeby trhu práce.
� Regionální hospodářská komora
se věnuje rovněž problematice rov−

ných příležitostí. Mimo jiné pod −
porujete začínající podnikatelky
a snažíte se lákat více dívek do
technických oborů. Považujete se
za feministku?

Určitě ne. Nejsem příznivec pozi−
tivní diskriminace nebo nějakých
kvót, nicméně jako žena, samoživi−
telka a matka dnes již dospělého sy−
na mám na řadu věcí jiný pohled,
než je pohled čistě mužský. Pokud
chce žena uspět v práci podnikání či
politice, je oproti mužům značně
znevýhodněna. Podporuji proto ta−
ková opatření a aktivity, které umož−
ňují bourat zažité společenské ste −
reotypy a bariéry, které často ženám
brání v seberealizaci. 
� Jak vidíte své šance? S jakým
výsledkem pro ODS byste byla spo−
kojená.

Nejvíce by mne samozřejmě potě−
šilo vítězství ODS. Jsem ale realistka
a spokojená budu s každým výsled−
kem, který nám umožní aktivně ovliv −
ňovat politiku kraje v souladu s naším
programem a skutečnými potřebami
obyvatel. Zároveň budu ráda, pokud
se k moci nedostanou zástupci popu−
listických hnutí a stran. �

Mgr. Radka Trylčová

Krajské volby by měly být zejména o regio−
nálních tématech. Řešit by se měly praktické
věci, které se obyvatel přímo dotýkají a které
mohou krajští zastupitelé skutečně ovlivnit.
Přesto často i v krajských volbách rezonují
celostátní a globální témata. Více v rozhovoru
s  ředitelkou Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje Mgr. Radkou Trylčovou, 
která v podzimních volbách také kandiduje.

Plzeňský kraj zdaleka nevyužívá svůj potenciál



Začíná nový školní rok. Co
hejtmanství pro studenty při−
pravilo? 
Začátek školního roku je samo−

zřejmě pro žáky a studenty důleži−
tým mezníkem v kalendáři, nicméně
důležitý projekt probíhal ještě v době
prázdnin. Díky finanční podpoře
Plzeňského kraje se letos v létě
uskutečnily již po páté týdenní od−
borné kempy a po sedmé kempy
pro talentovanou mládež.

Kempy zaměřené na řemeslné
učební obory pro truhláře, strojní
mechaniky a obráběče kovů konané
na SPŠ Tachov−Světce a pro autome −
chaniky pak na SPŠ dopravní Plzeň,
– pracoviště Křimice, jsou již tradicí.

Premiérově se v letošním roce
v červ nu otevřel i kemp pro elektro−
mechaniky a elektrikáře ve Středním
odborném učilišti elektrotechnickém
v Plzni. Padesát účastníků se pod
vedením zkušených pedagogů zdo−
konalovalo v oboru, který si zvolili.

Další kempy a kurzy pro 180 nej−
úspěšnějších účastníků krajských
kol předmětových a uměleckých
soutěží proběhly v Plzni na přelomu
srpna a září. Jejich cílem je syste−
maticky podporovat a rozvíjet od−
borný růst žáků, jejich tvořivé a lo−
gické myšlení. Od roku 2010 se
těchto kempů a kurzů zúčastnilo 
více než 1 300 žáků základních
a středních škol.

Významnou prioritou Plzeň −
ského kraje je podpora tech−
nického vzdělávání….
Ano, jedná se o dlouhodobý cíl

kraje, který vychází z tradičního za−
měření našeho regionu i z poptávky
firem. Jsem moc rád, že se nám daří
zvyšovat počty žáků technických
oborů. Přispívá k tomu nejenom řa−
da vyhlášených motivačních dotač−
ních titulů a soutěží, ale i naše úzká
spolupráce se zaměstnavateli.

Vyvážený poměr mezi absolventy
středních škol a regionálním trhem
práce je i jedna z věcí, na kterou
chceme klást důraz i v budoucnosti.

V loňském roce se nám také
poda řilo dokončit projekt „Podpora

technického a přírodovědného
vzdě lávání v Plzeňském kraji“ za
95 mil. Kč. Výsledkem jsou zmoder−
nizované laboratoře, učebny a dílny
na středních školách. S tím úzce

souvisí i rozvíjející se spolupráce se
základními školami, jejichž žáci vy −
užívají nově zmodernizované a vy−
budované prostory na středních
školách a jsou tím motivováni ke
studiu oborů na odborných školách.

Významná je i spolupráce se Zá −
pa  do českou univerzitou v Plzni, kte−
rá je partnerem soutěže Technická
olympiáda pro žáky a školní týmy
středních škol. 

Podařilo se v Plzeň ském
kraji realizovat i projekty
v oblasti ško l   ství s fi−
nanční pod po rou Evrop −
ské unie?
Jenom z programu ROP by−

lo v letech 2013 až 2015 rea−
lizováno 47 projektů v celko−
vé výši 278 mil Kč, z čehož
se Plzeňský kraj podílel část−
kou 47 mil. Kč. To už jsou vý−
znamné prostředky, díky kte−
rým školy mohou modernizo−
vat učebny a nakupovat lepší
vybavení. Je jasné, že to se
promítá do úrovně výuky.

Jaké jsou celkové inves−
tice kraje v oblasti škol−
ství?
Plzeňský kraj systematicky

podporuje zlepšování mate −

riálních podmínek výuky na školách
a školských zařízeních, které zřizuje.
Na provozní prostředky zřizovaným
školským organizacím dáváme roč−
ně okolo 330 mil. Kč a na investice

přes 60 mil. Plzeňský kraj dále po−
skytuje svým organizacím finanční
prostředky na spolufinancování re −
alizovaných projektů.

Plzeňský kraj významně pod−
poruje i rozvoj sportu v re −
gionu...
Podpora sportu je zaměřena ze−

jména na mládež. Vedle investičního
dotačního programu na vytvoření
dostatečné nabídky moderních
sportovních a tělovýchovných zaří−
zení v kraji vyhlašujeme i dotační
programy na podporu pravidelné
sportovní činnosti dětí a mládeže,
podporu činnosti družstev talentova−
ných dětí i talentovaných jednotlivců
soutěžících na republikové a meziná−
rodní úrovni. Finančně přispíváme
i na organizování a pořádání sportov−
ních akcí pro děti a mládež.

Jak jste tedy s uplynulým 
obdobím spokojen?
Oblast vzdělávání je vždycky běh

na dlouhou trať a i to, co se podaří,
se obvykle projeví až po letech, ale
myslím, že mnoho cílů se za uply −
nulé čtyři roky podařilo splnit.
Každopádně bych rád poděkoval
všem, kteří se do práce ve školství
zapojili. 

�������
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Jiří Struček při zahájení akce Ručičky kraje na nádvoří krajského úřadu.

Žáky technických oborů podporuje hejtmanství i formou vybavení.

Jiří Struček, náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro oblast školství,

sportu a cestovního ruchu

Rozhovor s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje
Jiřím Stručkem (ČSSD)

PODPORA TECHNICKÝCH OBORŮ JE NAŠÍ PRIORITOU
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Vejprnice jsou  jednou z mála obcí,
kde je zájem o bydlení, a to přede−
vším u mladých rodin. Jak ale zdů−
razňuje starosta obce Ing. Mgr. Pa −
vel Karpíšek, tato skutečnost s se−
bou přináší samozřejmě i nároky
na kapacitu a modernizaci školy.
Letošní září je tím okamžikem, kdy
došlo k otevření nové nástavby zá−
kladní školy ve Vejprnicích. Pojď −
me si proto v krátkosti připome−
nout, jak vše probíhalo. 

„V prosinci  2014 byla podána
opakovaná žádost o dotaci na MF
ČR  v rámci programu „Podpora roz−
voje a obnovy regionálních škol
v okolí velkých měst“. V březnu
2015 jsme obdrželi vyrozumění
o vyčlenění celkem 31 382 000 ko−
run ze státního rozpočtu na nástav−
bu naší školy. Následně proběhla
objemná administrace pro získání
konečného rozhodnutí, která zahrno−
vala výběrová řízení na dodavatele
stavby, vybavení nových prostor ná−
bytkem, vybavení IT učebny včetně
dalšího nezbytného dokladování. To
vše bylo předáno v červnu 2015 na
MF ČR. V srpnu 2015 jsme obdrželi
konečné rozhodnutí o poskytnutí do−
tace, a tak mohla být stavba zaháje−

na. Výstavba probíhala za
běžného provozu školy
s celou řadou bezpečnost−
ních opa tře ní  a  omezení.

V září 2015 byly pro−
vedeny nové pevnostní
zkoušky škvárobeto no −
vých konstrukcí. Bylo
nutné provést příčné ztu−
žení budovy a zesí lení stávajících pi−
lířů, a tak padlo rozhodnutí o nutnos−
ti provádět stavbu po pa vilonech.
Toto rozhodnutí v říjnu 2015 mělo
za následek rychlé stěhování škol−
ních dětí do jednoho pavilonu (B)
a přesun dětí z MŠ využívajících
prosto ry ZŠ do náhradních prostor.

Na konci února 2016 fi−
nišovala hru bá stavba
nástavby pavilonu (C).
Za čát kem břez na 2016
se napojila škola na no−
vou přípojku elektřiny
a proběhla úprava stá−

vající trafostanice. Vše bylo připra−
veno ke stěhování všech dětí zpět
do I. a II. podlaží pavilonu (C). Od 
7. 3.  2016 byla výuka i veškerý pro−
voz školy soustředěn do pavilonu
(C). Po  kračo valy práce na nové
nástav bě pavi lonu (C) a souběžně
byly za hájeny činnosti ke zpevnění

konstrukčních částí pavilonu (B)
a na realizaci nástavby. 

V červnu 2016 probíhaly finální
práce na nástavbě pavilonu (C)  a na
pavilonu (B) se stále realizovaly čin−
nosti na vlastní vestavbě včetně po−
stavení lešení pro dokončení a opra−
vu fasády. Děti skončily školní rok
28. června a poté byly zahájeny zá−
věrečné práce podle naplánovaného
harmonogramu. V červenci se do−
končovala fasáda na celé nástavbě
a probíhaly stavební práce na pavilo−
nu (B) včetně pokládky podlahových
krytin, malování. Na konci července
2016 bylo tak již vše připraveno
k nastěhování nového nábytku.
V srpnu 2016 probíhaly již finální
terén ní úpravy před školou a úpravy
jednotlivých tříd tak, aby byla škola
připravena na zahájení školního roku
2016/ 2017. Kolau dace nové ná−
stavby základní školy, která proběhla
dne 23. 8. 2016, byla tak již důleži−
tou poslední tečkou za touto největší
investiční akcí posledních let v obci
Vejprnice, která byla realizována za
pouhých 55 týdnů. 

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, 
starosta obce Vejprnice,

kandidát do krajských voleb

Škola ve Vejprnicích zahájila školní rok novou nástavbou

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

Základní škola ve Vejprnicích

Při setkáních se starosty menších
a středních obcí jsem několikrát
odpovídala na otázky týkající se
péče o seniory a možnosti využití
objektů vhodných k rekonstrukci,
k účelům bydlení pro seniory. 

V době svého působení v pozici
radní pro sociální oblast jsem měla
možnost nahlédnout do problematiky
pobytových zařízení pro seniory
a rozhodně si musí každý potencio−
nální provozovatel uvědomit, že se
nejedná o levnou záležitost. V sou−
časné době celý systém pobytových
zařízení funguje na základě vícezdro−
jového financování. To je složeno
z platby od klientů, dotace Minister −
stva práce a sociálních věcí (MPSV),
dále přispívá zřizovatel, někdy také
sponzoři. Je nutné podotknout, že bez
dotace MPSV je velmi těžké udržet
provoz pobytového zařízení. Rozdě −
lování prostředků z MPSV je zcela
v kompetenci krajů. Bohužel se jedná
o omezený balík prostředků pro kaž−
dý kraj České republiky. Z tohoto dů−
vodu není možné, aby každý nový zři−
zovatel pobytového zařízení tyto pro−
středky získal, i když bude registrova−
ným poskytovatelem sociálních slu−

žeb. Potřebnost lůžkové kapacity kra−
je je vymezena ve střednědobém plá−
nu sociálních služeb kraje a je po do−
bu platnosti plánu neměnná.

Klient, který má zájem
o umístění do takového za−
řízení, by si měl především
zjistit, zda je provozovatel
registrovaným poskytova−
telem sociálních služeb, to
je velmi důležité, protože
potom má senior jistotu
kvalitních služeb. V sou −
čas né době je mnoho pod−
vodníků, kteří za vysoké
částky poskytnou ubytování a stra−
vu, ale už nic jiného.

Z toho vyplývá, že pokud se obec
rozhodne vybudovat domov pro se−
niory, bere na sebe i budoucí záva−
zek na dofinancování chodu tohoto
zařízení, neboť příspěvky od klientů
rozhodně nestačí.

Právě z těchto důvodů jsem se
vždy snažila poukázat na možnost
postupovat cestou budování bytů pro
seniory. Pokud je například opraven
starý objekt na byty pro seniory, mů−
že zde pečovatelská služba zajistit
klien tům to, co potřebují. Většinou se

jedná o donášku jídla, nákupy, úklid,
pomoc při hygieně i jiných úkonech.
Z intenzity a rozsahu služeb, které si

klient objedná, vychází
i částka, kterou měsíč−
ně zaplatí. Vždy platí te−
dy pouze to, co oprav−
du potřebuje a co si ob−
jednal. Navíc je zde za−
chován princip, co nej−
déle být schopen po−
starat se sám o sebe,
bez pomoci jiných. Tato
alternativa v domovech
pro seniory chybí. Zde

má senior veškeré služby, ale i ty, kte−
ré třeba ještě, vzhledem ke své kondi−
ci, nepotřebuje. Další výhodou bytů
pro seniory je zajištění bydlení v kla−
sickém nájemním bytě, kde je zacho−
váno soukromí, možnost návštěv,
přespávání vnoučat apod. Pro obec,
která tyto byty postaví, je bonusem
spokojenost starých občanů, ale pře−
devším pravidelné placení nájemné−
ho. Mezi seniory najít neplatiče ná−
jemného je velmi vzácné. Pro obec
nevyplývají jiné finanční závazky mi−
mo správu nájemních bytů jako maji−
tele. Na tyto byty bylo možné čerpat

dotace především v rámci dotačních
titulů Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Bohužel nyní tyto dotace nejsou.

Pokud se obec rozhodne takové
byty postavit, má to několik výhod. Je
to koncentrace starších občanů v jed−
nom objektu a tím usnadnění práce
pečovatelkám, pravidelné platby ná−
jemného a především spokojenost
občanů. Ta také souvisí se skuteč−
ností, že senior, který potřebuje po−
moc, může zůstat ve své obci, blízko
své rodiny a přátel, jak nejdéle mu to
jeho zdravotní stav umožní. Je samo−
zřejmé, že pokud to již zdravotní stav
nedovoluje, je nutné hledat zařízení
s péčí po dobu 24 hodin. Být starý
však neznamená ztratit právo na dů−
stojný život a na osobní soukromí.

Dovolím si ještě jednu poznámku
na závěr, protože, jak je známo, je
levnější poučit se z chyb druhých.
Při výstavbě bytů pro seniory, váže−
né starostky a starostové, zásadně
nezařizovat koupelny s vanami, ne−
chat koupelny co nejvíce prostorné,
všude umístit širší dveře s ohledem
na invalidní vozíky a chodítka a v
projektu myslet na místnost, kde se
mohou senioři setkávat.

Dagmar Terelmešová

Domovy seniorů nejsou jediné řešení
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Výdaje krajů na obyvatele v Kč v průměru za roky 2012 – 2015

Zdravotní péče v Plzeňském kraji
patří k nejlepším v Česku

Především díky Fakultní
ne mocnici Plzeň, která pat−
ří ke špičkovým zařízením
v ČR, ale i díky dalším ne−
mocnicím, poliklinikám,
ambulantním specialistům
a obvodním lékařům patří
zdravotní péče v Plzeň −
ském kraji v rámci naší
repub liky k nejlepším.
„Zdraví je jedna z nejdůle −
žitějších hodnot v našem
životě. Považuji proto za
správné finančně podporo−
vat právě tuto oblast,“ říká
Václav Šlajs, hejtman kraje,
který dává v přepočtu na
jednoho obyvatele do zdra−
votnictví nejvíce peněz ze
všech krajů.

Letní měsíce jsou kromě jiného také dobou sklizně, a když je úroda pod stře−
chou, je potřeba to řádně oslavit! Hejtmanství si ukončení času žní každoroč−
ně připomíná krajskými dožínkami, které se letos budou konat v Rokyca −
nech. Tam se totiž ve dnech 16. a 17. září uskuteční už 23. ročník Setkání
pod rokycanskou věží, které přináší program plný hudby, zpěvu i tanečních
vystoupení, a tak se letos Dožínky Plzeňského kraje spojí s touto oblíbenou
kulturní událostí.  

Zatímco Setkání pod rokycanskou věží nabídne spíše současnou hudbu,
dožínky potěší hlavně ty, kdo mají rádi folklor a lidové písničky. Vše začne už
v deset hodin vystoupením Hrádeckého orchestru a úplně oficiálně pak hodi−
nu před polednem, kdy hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs společně se
starostou města Rokycany Václavem Kočím na Masarykově náměstí krajské
dožínky zahájí. Hned poté bude pódium patřit lidové muzice a tancům v po−
dání folklorních souborů dospělých Rokytka a Rokytí a dětských souborů
Rokytička a Malé Rokytí. Poté převezmou úspěšní zemědělci a ti nejlepší stu−
denti oboru agropodnikání z rukou hejtmana Václava Šlajse pamětní medaile
a děkovné listy za práci v oblasti zemědělství.

Mezitím, už v pravé poledne, se začnou na parkovišti u Jiráskovy ulice
zdobit vozy, koně a celý dožínkový průvod se začne připravovat, aby se v půl
jedné za doprovodu všech folklorních souborů vydal na Masarykovo náměs−
tí, kde chasa předá hejtmanovi Plzeňského kraje Václavu Šlajsovi dožínkový
věnec a starostovi Václavu Kočímu kytici z obilí a lučních květin. 

Ve tři hodiny odpoledne by na Masarykově náměstí neměl chybět nikdo,
kdo si lidové písně rád poslechne i v trochu modernějším kabátě. Plzeňský
kraj totiž do Rokycan pozval skupinu Čechomor a právě její vystoupení završí
program krajských dožínek, které se i letos uskuteční díky finanční podpoře
společnosti NET4GAS. Vstup na obě akce je zdarma. Veškeré informace
najdete také na portálech www.plzensky−kraj.cz a na www.rokycany.cz.

DOŽÍNKY PLZEŇSKÉHO KRAJE 
A SETKÁNÍ POD ROKYCANSKOU VĚŽÍ

17. září 2016, Rokycany

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
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Chata 2+1/G (60 m2) Trnová, 
okr. Plzeň – sever
Krásná dřevěná chata o zastavěné ploše 48 m2.
IS: voda zavedena v chatě, el. 220/380 V, jímka,
topení: lokální TP. Nemovitost stojí na po −
zemku lesů ČR s ročným nájemným 840,− Kč.
Doporučujeme!

� 734 319 302

899 000 Kč 
Byt 3+1/L (78 m2), Plzeň
Nabízíme k prodeji byt se zasklenou lodžií v DV.
Byt se nachází ve 3. patře panel. domu. Velmi za−
jímavá nabídka ke klidnému bydlení. Možnost
převodu do OV. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

2 190 000 Kč

Komerční objekt (800 m2),
Bezdružice, okr. Tachov
Zavedené stavebniny v ul. Regulačních gard.
Na pozemku se nachází velké stodoly a dům
s kancelářským zázemím. IS – vytápění – lokální
TP, kanalizace, el. 230/400V. 
Velmi zajímavá investice!

� 734 319 301

799 000 Kč  
Chalupa 1+1 (160 m2) Řemešín,
okr. Plzeň−sever
Roubená chalupa s vl. pozemkem se nachází ne−
daleko Kralovic. IS: el. 230 V, topení lokální TP,
vlastní studna. Na dům přiléhá stodola s dílnou
a sklípek. Velmi vhodné ke klidné rekreaci!

� 734 319 301

699 000 Kč

Pozemek (1 267 m2) Příchovice,
okr. Plzeň – jih
Stavební pozemek se nachází v lokalitě Pod sva−
tou Annou. Dle ÚP bydlení venkovského typu.  IS:
ele. 230/400 V v blízkosti pozemku, kanalizace
a voda – nutno vybudování vlastní.
Doporučujeme!

� 734 319 301

999 000 Kč 
RD (2 720 m2) Vochov, 
okr. Plzeň – sever
RD o zastavěné ploše 189 m2 s garáží a samo−
statnou dílnou na pozemku. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení ÚP + TP. 
Ideální bydlení pro velkou rodinu či jako dvouge−
nerační RD.

� 734 319 302

3 600 000 Kč

Chata 2+1 (400 m2), Litice, 
okr. Plzeň – město
Zděná chata o zast. ploše 50 m2. V 1.NP se na−
chází obývací pokoj s krbem a malá kuchyňka.
Ve 2. NP ložnice. IS: el. 230/400 V, topení: 
lokální TP.  Chata podsklepena. 
Klidná krásná lokalita!

� 734 319 301 

650 000 Kč  

G

GG G

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 30 km od Plzně 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. Plzeň – sever 900 000 Kč
Rekreační chata v  Blovice – Kamenska, Zdemyslice 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 1 500 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 300 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Tlučná, Vochov 2 200 000 Kč
Stavební pozemek, do 1000 m2 – Zruč, Třemošná 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Blatnice  2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  730 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka 940 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 960 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 250 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 400 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 400 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy 1 600 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 1 750 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 900 000 Kč
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč

RD 2+1 (1 684 m2), Malý Malahov
– Puclice, okr. Domažlice
RD o zastavěné ploše 230 m2. Nemovitost 
částečně podklepena, půda vhodná k vestavbě.
Na pozemku chlévy, stodola. IS: vl. studna,
el. 220/380 V, jímka, topení: ústřední TP + 
lokální TP.

� 734 319 302

650 000 Kč  

G G

G
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Fakultní nemocnice Plzeň zprovozni−
la oddělení Dlouhodobé intenzivní
ošetřovatelské péče, tzv. DIOP, které
je součástí Anesteziologicko−resus−
citačního oddělení.

„DIOP bude poskytovat dlouhodo−
bou intenzivní ošetřovatelskou péči
pacientům s poruchou vědomí či pa−
cientům se závažným onemocněním,
které nevyžaduje plicní ventilaci, ale
je zapotřebí dlouhodobá ošetřovatel−
ská péče o cesty dýchací. Dá se říci,
že toto pracoviště je určitým přecho−
dem mezi poskytovanou péčí na
akutním lůžku (anesteziologicko−
resuscitačním nebo lůžku odborné

JIP ) a lůžkem LDN nebo rehabilitač−
ních ústavů, ale také  domácího pro−
středí. Tento typ lůžek ošetřovatelské
péče dlouhodobě v naší nemocnici
chyběl, bude velkým přínosem v péči
o naše pacienty,“ vysvětlil vedoucí lé−
kař ARO MUDr. Lubomír Fictum.

Pracoviště DIOP je umístěno v pa−
vilonu č. 54, v budově  bývalé vojen−
ské nemocnice v borském areálu FN
Plzeň, detaily jeho vzniku  popisuje
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Ši −
mánek, Ph.D.: „V únoru 2015 se fa−

kultní nemocnice přihlásila do vyhlá−
šeného výběrového řízení Minister −
stva zdravotnictví ČR na poskytová−
ní dlouhodobé intenzivní ošetřovatel−
ské péče, v lednu 2016 byly zaháje−
ny stavební úpravy v přízemním
traktu pavilonu č. 54 a v prvních
dnech měsíce září budou přijímáni
první  pacienti. Při realizaci úprav
prostor došlo ke změnám, díky kte−
rým došlo k úsporám. Původní
smluvní cena 19,6 milionu byla
sníže na a finální částka za dílo je
15,9 milionu korun. Vybavení (lůžka,
monitory, nábytek ajn.) bylo poříze−
no za 3,3 milionu.“

Oddělení dlouhodobé intenzivní pé−
če je umístěno v budově interních
oborů v  přímé návaznosti na praco−
viště LDN, Sociální lůžka, Neuro re −
habilitační lůžkové oddělení a pra −
coviště fyzioterapie. Lokalita zajišťuje
okamžitou dostupnost služeb labora−
toře klinické biochemie, Ústavu mikro−
biologie a radiodiagnostiky. O pacien ty
na 10 lůžkách  bude pečovat  1 lékař,
vysokoškolsky vzdělaná staniční ses −
tra se 6 všeobecnými sestrami se
specializací, fyzioterapeut a 6 sanitářů. 

Dlouhodobá intenzivní
ošetřovatelská péče v Plzni

Vedoucí lékař ARO MUDr. Lubomír Fictum na novém pracovišti.
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Hned několik novinek a inovací přiná−
ší již 12. ročník mezinárodního veletr−
hu cestovního ruchu Plzeňského kra−
je ITEP 2016. Kromě tradičního pro−
storu budou po celé tři dny připrave−
ny unikátní interaktivní expozice
v rozšířených prostorech druhé haly,
které nabídnou netušenou zábavu
především pro rodiny
s dětmi, kde na malém
prostoru zažijete nejú−
žasnější zábavu a po−
znání z celého kraje
a nejen z něj. 

Můžete se těšit na je−
dinečné expozice Tech −
mania a Hvěz dár ny Ro −
ky  cany. Dále na prohlíd−
ku divokosti Šumavy
(NP Šuma va) a do světa zvířat (ZOO
Plzeň), za sportem (Ski&Bike Špi čák),
kulturou (DEPO2015) a představí se
i Zdra vot nická záchranná služba
Plzeň ského kraje. Samozřej mostí je
nepřeberné množství různorodých di−
vadelních a hudebních vystoupení,
Křeslo pro hosta s osobnostmi napříč
žánry a možná přijde i kouzelník. 

Pro zvídavé budou připraveny
ukázky z muzea loutek, muzea hraček
a pro labužníky muzeum čokolády.

Na své si samozřejmě přijdou i kon−
zumenti spíše klasického programu
ITEPu, kteří mohou potěšit svoje
smysly nejen po vizuální stránce, ale
i po stránce chuťové. Návštěvníci bu−
dou moci ochutnat regionální výrob−
ky z farmářských trhů či italské spe−
ciality. Samo zřej mos tí je neustále se

rozšiřující škála domá−
cích i zahraničních vy−
stavovatelů, kteří vás za−
vedou do oku lahodících
a mnohdy neuvěřitel−
ných míst. Nejširší za−
stoupení má v tomto
směru severní Itálie, kte−
rá se bude představovat
prostřednictvím provin−
cie Udine, města Alde −

no, Etnografic kého muzea San
Michele či vinařství Cembra.

„Žasněte pod romanticky hvězd−
nou oblohou v nafukovacím planetá−
riu, přijďte si vyzkoušet expozici kri−
minalistiky Policie Modrava  či obdi−
vovat zručnost řemeslníků při výrobě
regionálních produktů,“ srdečně zve
náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Jiří Struček. Přijďte na ITEP a ochut−
nejte naším prostřednictvím alespoň
kousek onoho dobrodružství.

Děti vládnou letošnímu ITEPu
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Vzdělání pro dospělé:
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium

– 2leté nástavbové denní studium.
bližší info: borikova@seznam.cz, 728 531 441.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch �

Floristka – čtyřleté denní studium
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná správa � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru

nebo maturita

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.
Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 

bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY

Návrat zpět do rekordních čísel za−
znamenala v loňském roce spo −
lečnost ZAT a.s., která sídlí také
v Plzni−Černicích. Česká firma, jejíž
systémy a know−how jsou dnes
v každé desáté jaderné elektrárně na
světě, celkově utržila téměř 682 mili−
onů korun. Zároveň sjednala nové
zakázky za 1,2 miliardy korun přede−
vším v zahraničí. 

„Hlavní oblastí realizace ZAT zů−
stávají i nadále dodávky produktů
a řešení pro jadernou i klasickou
energetiku. V souvislosti se světový−
mi trendy se však více zaměřujeme
i na oblast rozvoje tzv. smart systé−
mů pro různé oblasti průmyslu a in−
frastruktury,“ konstatuje Ivo Tichý,
člen představenstva ZAT.

Ve fiskálním roce 2015 firma
uvedla na trh dvě zásadní novinky.
První spadá právě do skupiny smart

systémů určených pro drážní systé−
my a plynárenství. Díky rozšíření
sor timentu kompaktních řídicích
stanic a následnému rozvoji jejich
komunikačních schopností pro při−
pojení různorodých zařízení a přenos
dat v geograficky rozlehlých sítích
firma dosáhla v tomto segmentu
meziročního navýšení o 200 procent
na 92 mil. korun.

Největší 40procentní podíl v obra−
tech firmy stále zaujímají dodávky
pro jadernou energetiku. Vloni zde
firma utržila 280 milionů korun.
„Druhou významnou novinkou fiskál−
ního roku 2015 jsou procesní stanice
obsahující speciální bezpečnostní
funkce zařazené do nejvyšších bez−
pečnostních kategorií. Jejich dopl −
nění do rodiny řídicího systému
SandRA nám umožňuje řídit kom−
pletní chod jaderné elektrárny včetně
nejvyšších bezpečnostních systé−
mů,“ říká Vladislava Česáková, člen−
ka představenstva ZAT. 

V oblasti klasické energetiky fir−
ma meziročně zvýšila obrat o 110
procent, kdy v loňském roce utržila
v této oblasti 200 milionů korun.
Mezi největší zakázky v tuzemsku
patří rekonstrukce Elektrárny Opa −
tovice, v zahraničí pak elektrárny
Gardabani v Gruzii a Lisbjerg
v Dánsku, nově začal ZAT dodávat
své produkty a know−how i do Chile
a Mexika, příkladem jsou dodávky
na elektrárny Red Dragon a Empal −
me I a II. Za posledních deset let 
firma realizovala v segmentu klasic−
ké energetiky projekty za více než
jednu miliardu korun, z toho polo −
vina zakázek směřovala do zahra −
ničí. ZAT v současné době působí
na 265 klasických elektrárnách,
teplárnách a spalovnách ve více než
50 státech. Celkem ZAT dodává do
58 zemí světa. 

Každoroční mnohamilionové in−
vestice do vývoje řadí ZAT mezi nej−
úspěšnější výrobce specializova−
ných řídicích systémů v Evropě, zá−
roveň je největší českou firmou
v oboru automatizace technolo −
gických procesů s vlastním řídicím
systémem. „V loňském roce jsme
část vývojových kapacit poskytli ex−
ternímu zákazníkovi a zahájili novou
spolupráci na vývoji části řídicího
systému pro kolejová vozidla. V ob−
lasti vývoje vlastních řídicích systé−
mů se chceme zaměřit na rozvoj
vyšší přidané hodnoty v podobě
dálkové správy a diagnostiky, vy −
užívání moderních komunikačních
technologií, posílení kybernetické
bezpečnosti dodávaných řešení
a sofistikovanému zpracování dat
poskytovaných řídicími systémy,“
dodává Ivo Tichý. Firma do vývoje
svého řídicího systému SandRA
dlouhodobě investuje přes 40 milio−
nů korun ročně. 

Vyšší tržby a nové zakázky
za 1,2 miliardy  
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Pracovní
nabídky

Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů 
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu 
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení. 
Zá jemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě

osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových 

kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezi -
národní společnosti s více než stoletou historií

• atraktivní ohodnocení
• docházková prémie
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávková místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle 

zájmu a kvalifikace

1. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)

2. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce ve výrobě

3. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
4. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti 

při výrobě osvětlených zrcadel
5. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
6. Pracovník pro ruční lakování skla

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Duffkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)
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Borgers je jednou z mála společností, která
je již 150 let v rukou jedné rodiny. Toto vý−
znamné jubileum si žádá také velkou oslavu.
Zaměstnanci z českých poboček slavili na
rokycanském letišti. Oslavy, která byla poja−
ta jako rodinný den, se zúčastnil také gene−
rální ředitel společnosti Borgers AG pan
Werner Borgers. Prozradil, že klíčem k úspě−
chu jsou především dobří podnikatelé a pra−
covníci, kteří dokáží rozpoznat a pružně řešit
aktuální operativní a strategické výzvy. 

Od roku 2009 skupina Borgers zdvojná−
sobila obrat a počet zaměstnanců vzrostl
z 3 800 na 7 000. Na tomto růstu má velký
podíl také pobočka Borgers CS v České 
republice, která byla od svého založení
v roce 1995 vždy zisková. Dle slov pana

Borgerse byla právě Česká republika prv−
ním skutečně úspěšným krokem koncernu
do zahraničí. V současnosti jsou závody
Borgers v Čechách dohromady největší
z celé skupiny a stále se rozšiřují. V tomto
roce došlo k rozšíření závodu ve Voldu −
chách, kde vznikly zcela nové výrobní pro−
story. Rozšíření výroby i sou časnou situaci
ve firmě komentují jednatelé společnosti
Borgers CS Lubor Ša backý (LŠ) a Uwe
Heng stermann (UH) a HR manažerka
Marta Párová (MP).
� Rozšiřujete výrobu, znamená to, že je
společnost ve fázi růstu? 
(LŠ) Společnost se nachází v situaci, kdy se
neustále zvyšují objednávky od zákazníků.
Objem výroby spo lečnosti vzrostl za posled−

ních 8 let o více než 75 % s tím, že právě
v posledních  3 letech roste o více než 10 %
ročně. Tento růst nás velice těší. Abychom
mohli splnit přání všech našich zákazníků, je
potřeba rozšiřovat výrobu, přijímat nové
kvalifikované pracovníky a zároveň zajistit
nejvyšší kvalitu našich výrobků. 
��Do svých provozů tedy stále přijímáte
nové pracovníky? 
(UH) Ano. Vzhledem k tomu, že rozšiřuje−
me výrobu, přijímáme i nadále nové pra−
covníky. Potřebujeme zaměstnance přede−
vším na pozice operátorů ve výrobě, tech−
niků údržby, skladníků a manipulantů VZV.
Za posledních několik měsíců se nám daří
nabírat kmenový personál. Mezi výrobní
operátory jsme přijali více než 150 nových
kolegů, což je s ohledem na současnou si−
tuaci na trhu práce a i ve srovnání s ostat−
ními podniky velký úspěch. 
�� Co musí splňovat kandidáti na pozice
ve vaší firmě?
(LŠ) Základem je odhodlání a chuť učit se
novým věcem. V Borgers se snažíme roz−
víjet potenciál našich zaměstnanců a ten
spatřujeme jak ve zkušených pracovnících,

tak i řekněme ve studentech, kteří ještě ne−
mají praxi. Na základě nasbíraných zkuše−
ností mají naši lidé perspektivu kariérního
růstu, tedy pokud má člověk chuť pracovat,
rádi mu zajistíme adekvátní prostředí.
Koneckonců jsou to právě zaměstnanci,
kteří vytvářejí celkový dojem firmy, a my
chceme dělat vše pro to, abychom zvýšili
jejich spokojenost.
��Najdou u vás práci i absolventi?
(MP) Ano, pro absolventy jsou u nás dveře
otevřené. Dokonce jim jdeme vstříc a snaží−
me se si budoucí zaměstnance vychovávat
už na školách. Vloni na podzim jsme rozjeli
pilot ně stipendijní systém podpory vzdělání.
V rámci něj oslovujeme žáky osmých a de−
vátých tříd s nabídkou stipendia za předpo−
kladu, že budou studovat námi vybraný obor
na střední technické škole nebo vybraný
učební obor. Studentům třetích a čtvrtých
ročníků středních škol zase na bízíme stipen−
dijní program na námi vybraném oboru na
vysoké škole. Stipendium je finanční a jeho
výše je závislá na prospěchu, tedy při vý −
borném průměru dostanou více, při nižším
pak méně peněz. 

Vyšší prémie i další benefity
− Borgers motivuje zaměstnance
Odměnit produktivní zaměstnance a zajistit 100% kvalitu výrobků. To je
zásadní myšlenka změny v systému odměňování zaměstnanců společ−
nosti Borgers CS. Společnost začala s úpravou mezd a prémií koncem
loňského roku v oblasti údržby. Letos na začátku července pak došlo
k dalším úpravám.
��Co vás vedlo k úpravě mezd a prémií? 
(LŠ) Hlavním cílem je odměňovat zaměstnance dle dosažené výkon−
nosti a kvality odvedené práce. Celý systém byl zrevidován tak, aby byl
co nejjednodušší a transparentní. Jelikož chceme vyhovět našim zákaz−
níkům, kteří požadují 100% kvalitu výrobků, rozhodli jsme se naše za−
městnance motivovat právě navýšením prémií za kvalitu a výkon. 
��V čem spočívají změny v prémiovém systému?
(MP) S revizí prémiového systému jsme začali 1. července u pracovní−
ků ve výrobě. U nás máme nyní prémie za kvalitu a výkon. V případě
prémie za kvalitu si zaměstnanci mohou vydělat o 1.000 korun měsíčně
více v případě, že splní 100% kvalitu, odpracují standardní fond pracov−
ní doby a plní výkonnostní normu alespoň na 85 %. K navýšení došlo ta−
ké u výkonnostních prémií. Při plnění výkonnostní normy na 100 %
a odpracování standardního pracovního fondu si zaměstnanec polepší
o více než 9 %. Nově mohou zaměstnanci plnit výkonnostní normu až
na 103 % a vydělat si tak ještě víc.
��Došlo také k úpravě mezd. Kte rých zaměstnanců se úprava mezd
týká?
(MP) Ano, současně s úpravou prémií proběhla také revize mezd. Nově
jsme pro jednotlivé profese vytvořili  několik úrovní dle kvalifikace, zku−
šeností a náplně práce. Zaměstnancům byly následně přiřazeny úrovně,
kterým odpovídá konkrétní mzdové pásmo. K navýšení mezd došlo
u všech zaměstnanců, jejichž mzda byla nižší než odpovídající mzdové
pásmo. Koncem loňského roku proběhla revize mezd v oblasti údržby.
Od 1. srpna letošního roku byly upraveny také mzdy v oblasti logistiky.
Navýšení dosahuje až 4 %. Další úpravu mezd připravujeme na podzim.
Bude se týkat zaměstnanců ve výrobě. I zde bude růst mezd dosaho−
vat až 4 %. Po navýšení mezd v sektoru výroby se zaměříme na oblast
řízení kvality.    
��Motivujete zaměstnance také prostřednictvím benefitů?
(LŠ) Našim zaměstnancům nabízíme různé druhy příspěvků. Velmi se
nám osvědčil například příspěvek na dojíždění do výše 4.300 Kč měsíč−
ně. Nově jsme letos zavedli kyvadlovou dopravu z míst, kde je o ni do−
statečný zájem. Dále našim zaměstnancům nabízíme příspěvek na svat−
bu, narození dítěte, dny dovolené nad počet stanovený zákoníkem práce
nebo příspěvek na stravování. Od letošního roku mohou také nově 
navštěvovat kantýnu, která byla zřízena v závodu Rokycany. 

Netkané textilie a výlisky do interiérů automobilů, jako je Škoda,
Mercedes, Bentley nebo BMW, vyrábí německá společnost již 150 let. Na
trhu v České republice pak působí 20 let. Za tuto dobu se společnost do−
stala do pozice jednoho z nejsilnějších zaměstnavatelů na Plzeňsku. Ve
čtyřech závodech na Rokycansku v současnosti zaměstnává více než tři
tisíce zaměstnanců. Díky zvyšujícímu se počtu zakázek společnost i nadá−
le rozšiřuje výrobu a nabízí spoustu pracovních příležitostí.

Borgers slaví 150 let, v Česku i nadále rozšiřuje výrobu
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Kraj pomůže 
obcím postižených

povodněmi
Radní odsouhlasili poskytnutí do−
tací 10 obcím z dotačního pro−
gramu „Finanční podpora obnovy
území Plzeňského kraje postiže−
ného pohromou“ v celkové výši 
6 907 110 Kč. Finanční podpora
se poskytuje formou účelové do−
tace na obnovu majetku sloužící−
ho k zabezpečení základních
funkcí na území kraje. Obnovou
majetku se rozumí odstranění
škod na majetku, které byly způ−

sobeny pohromou a které brání
jeho využití pro určenou základní
funkci, nebo pořízení majetku,
který bude plnit tutéž základní
funkci jako majetek zničený po−
hromou. Finanční podporu lze
podle pravidel poskytnout až do
výše 70 % nákladů, jež je nezbyt−
né vynaložit na obnovu majetku.

Povodně v letošním roce napá−
chaly v obcích velké škody. Pr vot −
ní pomoc obcím poskytl kraj for−
mou individuálních dotací. Pokud
se jedná o finanční pomoc s ob−
novou poškozeného majetku, kde
již jde o vyšší částky a náročnější
proces, mají možnost obce využít
výše popsaný dotační program.
Návrh na rozdělení dotací bude
ještě schvalovat zastupitelstvo.
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Střípky 
z Plzně

I prevence může 
být legrace

Projekt I prevence může být legra−
ce cílí na děti ve věku osm až 20
let ze sociálně vyloučeného pro−
středí, připravuje pro ně celkem
dva šestidenní táborové pobyty,
z nichž jeden nyní probíhá. Pořá −
dají je organizace Ponton, z. s.,
a Společnost Tady a teď, o. p. s.
Během pobytu jsou u dětí a mla−
dých lidí systematicky (individuál−
ně i kolektivně) posilovány hodno−
ty a dovednosti, jako je odpověd−
nost za vlastní jednání, umění říci
ne, rozpoznání rizikových situací
a schopnost se v nich včas orien−
tovat, role oběti a výhody a nevý−
hody problematického jednání.
Dotace je ve výši 120 tisíc korun,
podíl města činí 31 650 korun.

Dobrovolní hasiči
získají dotace  

Účelové dotace z Plzeňského kraje
pro Jednotky sborů dobrovolných
hasičů v pěti městských obvo−
dech získá město Plzeň. Celkem
se jedná o částku 220,6 tisíc ko−
run, peníze půjdou na opravu vozi−
del, na vybavení, které potřebují
hasiči při zásazích, dále i na od−
bornou přípravu. Přijetí dotací
dnes schválila Rada města Plzně.  

„Nejvyšší částku, a to 65 tisíc
korun, půjde městskému obvodu
Plzeň 2, konkrétně hasičům v Bož −
kově, kteří za ni opraví cisternovou
automobilovou stříkačku. Co se
týká příspěvku na věcné vybavení,
ten je ve výši 30 tisíc korun a zís−
kají jej jednotky z Bolevce a Bílé
Hory, dále koterovští hasiči, hasiči
v Malesicích a doubravečtí hasi−
či,“ přiblížil ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas. 

Z dotačního programu Plzeň −
ského kraje nazvaného Podpora
jednotek sborů dobrovolných ha−
sičů obcí Plzeňského kraje v roce
2016, který rozdělí celkem 8,36
milionu korun, bude poskytnut
i příspěvek na odbornou přípra−
vu uskutečněnou v roce 2015.
Částku 1600 korun získá šest jed−
notek sboru dobrovolných hasičů
působících na území města Plzně.
Dotace jsou neinvestiční, pří −
padné spolufinancování jednotli−
vých akcí bude realizováno z roz−
počtů městských obvodů.

� Kdy vznikla myšlenka na tento
film?
Je to dost dávno. Tento film totiž to−
čím už podruhé. První pomyslná
klapka padla v roce 2008, kdy jsem si
ve  věku svých čtrnácti let pohrával
s ama térským filmem a tehdy už
Pouto vzniklo. Ovšem teď po letech
se na to samozřejmě dívám úplně ji−

ným pohledem, a tak došlo na změny,
a tím i tedy na novou verzi filmu.
Tehdy to byla spíše taková zkouška,
někam jsme postavili stativ a něco na−
točili se spolužáky ze stříbrské školy.
Chodil jsem do té z Mánesovy ulice.
� Točit film není právě jednoduchá
a finančně nezávislá věc, jak získá−
váte finanční prostředky?
Je jasné, že peníze jsou normálně po−
třeba. Ale díky podpoře mnoha míst
jsme i dost ušetřili. Natáčecí místa
nám zapůjčily obce například Koka −
šice, Erpužice, nějaké herce jsme
měli ze škol nebo ze souboru Divoch
ze Stříbra, v podstatě jsme to skoro

celé natočili bez finančního zatížení,
všichni měli velký zápal a chuť.
� Točil jste o víkendech, v týdnu
pracoval a film už bude mít za mě−
síc premiéru. Kolik času jste tomu
věnoval?
No, celkem šlo o 30 natáčecích dní,
na kterých se podílelo 80 lidí, točilo
se na deseti místech Tachovska.

Nepočítám ještě
práci u počítače,
kontrola, střihy, ti−
tulky a další věci
s tím spojené.
Ano, premiéra má
už stanovené pev−
né datum na 1. říj−
na ve stříbrském
kině Slavia.

� Je léto, pořád jen pracujete
a tvoříte film? Co dovolená?
No, letos jen pár dní. V týdnu pracuji
jako disponent v jedné firmě, k tomu
mám ještě jednu malou brigádu
a pak ten film, samozřejmě. Času

moc není, ale udělal jsem si aspoň
výlet do Budapešti, a jestli se to po−
daří, tak bych ještě šel na čundr. 
� Když už finišujete, můžete říci, co
vše vám natáčení přineslo?
Uzavírám kapitolu, která spolu s pří−
pravami čítá skoro dva roky mého
života. Vznikla nová přátelství, fajn
parta, ale něco i zaniklo. Zjistíte, že
se pokaždé nemůžete na každého
spolehnout, někteří to v sobě nemají.
Také máte trochu i ponorku, pořád
brzo vstávat, pozdě končit, bez vol−
na. Je to všechno na úkor spánku,
osobního života, musíte se vzdát
spousty jiných skvělých akcí.
� Jak byste si představoval úplně
ideální dovolenou?
Nejlépe jako nějakou skvělou expe−
dici s partou, ideálně k nějaké sopce
na Islandu, nebo třeba někam do
Francie. To ale až časem, teď ještě
chci studovat, v září nastupuji na
FAMO do Písku.
� Máte ještě nějaké koníčky?
Tak trochu ode všeho, jak se říká,
hodně se věnuji muzice, hraji na kla−
vír, kytaru, akordeon, mandolínu.  To
se dá využít i ve filmu, navíc máme

i skladatele, takže si
poradíme, co kdo
jak vidíme, cítíme.
� Mezi herci za−
znělo, že i pomá−
háte?
Jestli je pomoc, že
chceme výtěžkem
filmu podpořit čer−
nošínský Víteček,
tak ano. Jinak ta−
ké sbíráme víčka
a náš filmový štáb

jde hromadně dát krev, protože ne−
mocnice prosí o pomoc.
� Máte nějaké své motto?
Snad jedno.  Každá zeď jde lehce
zbourat, ale důležitější je umět ji pak
postavit.

Jan Adam Václav: Dvaadva cetiletý mladý
muž, původem z Erpužic u Stříbra, nadějný
filmař. Celé léto tráví volné víkendy tím, že
natáčí film Pouto s přáteli z GAWAfilmu. Děj
tohoto snímku diváky zavede do roku 1976
a pojednává o handicapovaném chlapci, 
jehož snem je hrát fotbal, ale má po mozkové
obrně motorické potíže.  Rozhovor s ním při−
pravila Martina Sihelská.

Pouto s přáteli Jana Adama Václava 

Velmi aktivně si v posledních letech
počíná občanský spolek Hůrka
a Radyně ve Starém Plzenci. Jeho
členům jde především o naplňování
společného zájmu, kterým je přede−
vším zvelebování historických a kul−
turních památek ve Starém Plzenci.
Spolek byl založen 21. 2. 2003 a na−
vazuje na činnost dřívějších spolků
stejného zaměření, působících ve
městě již od první republiky. 

„Ve spolupráci s obcí a dalšími 
organizacemi se snažíme o aktivní
propagování města Starý Plzenec

především v oblasti cestovního ru−
chu, a to tvorbou turisticky zajíma−
vých cílů. Prosazujeme také vytvo−
ření a vybudování stálé expozice
a dalších forem prezentace. Náš
spolek má necelých čtyřicet členů
a je řízen sedmičlenným výborem,“
uvedla předsedkyně spolku Jitka
Sutnarová.

Mezi nejvýznamnější akce z po−
sledních let patří Stezka Kupci
a Stará Plzeň – obnovení části 
středověké obchodní cesty, Oživení
hradu Radyně – vánoční akce a za−

hájení turistické sezony, Radoušovy
hry – tradiční zářijové zábavné
odpo ledne pro rodiny s dětmi, tra−
diční novoroční setkání se zpěvy
u rotundy na Hůrce nebo cyklus
přednášek Akademie Staré Plzně.
Letos je to již třetí ročník, a protože
město Starý Plzenec v tomto roce
slaví polokulaté narozeniny – 1040
let od první zmínky o jeho existenci,
pořádají členové spolku v rámci
Akademie Staré Plzně přednášky,
které se právě historií města a regio−
nu zabývají. 

Akademie Staré Plzně letos potřetí
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Stále více lidí začíná prozkoumávat
své truhličky se šperky. Mnoho z nich
tam objeví skutečné poklady, které
mohou rychle směnit na peníze.
Návštěva u odborníka se rozhodně
vyplatí. Paní Javorová objevila při
úklidu zlaté šperky, které zdědila po
prarodičích a bylo mezi nimi také

zubní zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo
a zlaté šperky mi připadaly staromód−
ní, proto jsem na ně rychle zapomně−
la,“ vzpomíná. „V posledních dnech
jsem často slýchávala o tržních ce−
nách zlata, proto jsem se nyní roz−
hodla jednat. Hodnota mého zlatého
pokladu byla téměř 20 000 Kč,“ říká
s radostí paní Javorová. Jestli vlastní−
te prsteny, zubní korunky nebo další
zlaté předměty, nyní je ideální doba
zlato zpeněžit. Pro toho, kdo byl do−
sud nerozhodný, zda se prodej staré−
ho zlata vyplatí, nastává nyní správný
okamžik, aby prodal zlaté šperky po
babičce, zubní zlato, poškozené zlato
nebo mince. „Zubní zlato je často
podceňováno a lidé ho často nechá−
vají u zubaře nebo je doma odloží
stranou, protože je nevzhledné a ne−
vědí co s  ním. Zákazníci jsou pak
vždy mile překvapeni, když peníze za
zubní zlato drží v rukou,“ potvrzuje
manažerka Zlaté Investiční Banky.

„Stejné je to i se starými stříbrnými
příbory, které často leží bez povšim−
nutí ve sklepě nebo v komoře. Z dů−
vodu vysoké hmotnosti mohou lidé
i zde získat nemalý finanční obnos,“
vysvětluje. Pro toho, kdo neví, jak na−
ložit se starým zlatem, doporučujeme
navštívit jednu z poboček Zlaté

Investiční Banky, kde Vám
odborný personál poskytne
zdarma analýzu Vašeho zlata
a zároveň Vám nabídne nej−
vyšší možnou výkupní cenu,
kterou určuje Světová burza
v Londýně. Nově také na po−
bočce Zlaté Investiční banky
v Plzni na náměstí Republiky. 

Zlatá Investiční Banka vykupuje
všechny zlaté a stříbrné předměty,
starožitné šperky, prstýnky, řetízky,
náušnice, přívěšky, hodinky, dentální
zlato a mince. Kromě seriózního
a kompetentního stanovení ceny
je samozřejmostí i odborné pora −
denství. Pro celý tým Zlaté Investiční
Banky je důležitý osobní přístup.
„Rádi bychom klientům poděkovali
za vřelé přijetí. To, že nás zákazníci
dále doporučují, je znamením, že
jsou s námi spokojeni.“ 

Také zubní zlato – ne příliš atraktivní,
avšak cenné! 

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ HOREČKA 

náměstí Republiky 3/4, 
Plzeň  – u staré radnice

Telefon: +420 374 446 552

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu má pobočka otevřeno

na objednání, po telefonické 
nebo ústní domluvě. 
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Sagvan Tofi se loučí s muzikálem Děti ráje  
Herec a zpěvák Sagvan Tofi na sebe
v posledních letech poutal pozornost
především jako autor a producent
prvního českého HIT muzikálu Děti
ráje, který se rovných pět let těšil
statutu nejúspěšnějšího českého Hit
muzikálu. Na více než 400 dosud
odehraných představení zavítalo ne−
uvěřitelných 350 000 diváků, a pře−
stože zájem o něj neklesá, Sagvan
Tofi připravil nový muzikál Čas růží
a s Dětmi ráje se symbolicky rozlou−
čí sérií velkokapacitních představení
v českých a moravských arénách.
Tento fenomén bude naposledy k vi−
dění v nové úpravě slibující mj. i mo−
torky a auta na pódiu Home Monito −
ring areny  v Plzni 16. listopadu. 

„Jelikož jsem autorem muzikálu, je
pro mě velmi důležité, aby se bavili jak
herci, tak publikum. Proto jsme pro
tuto sezónu připravili úplně novou ver−
zi muzikálu. Je to velká show nově
doplněná o projekci, s novými kulisa−
mi, dvěma auty a dvěma motorkami
na pódiu i s herci na kolečkových
bruslích,“ říká o představení jeho tvůr−
ce Sagvan Tofi, který spolu se svým
„kamarádem do deště“ Luká šem Va −
culí kem v muzikálu rovněž účinkuje.

První část děje se odehrává na kon−
ci 80. let a vypráví o partě maturantů,

kteří tráví svůj volný čas na tehdy tolik
oblíbených diskotékách. Atmosféru
příběhu dotváří a velkou zásluhu na
popularitě muzikálu nesou notoricky
známé hity Michala Davida jako

Decibely lásky, Nonstop, Největší
z nálezů a ztrát nebo Pár přátel.

Ve druhé části se představení pře−
nese do současnosti. Autorem libre−
ta je Sagvan Tofi, hudbu složil Franti −
šek Janeček, Michal David, Zdeněk
Barták a Vítězslav Hádl. Režie no −
vého nastudování se ujal jeden 
z nejlepších muzikálových režisérů
Radek Balaš (Mata Hari, Do naha!,
Sugar, Adéla ještě nevečeřela aj.).

„V tomhle muzikálu je všechno, Je
to vtipná, milá show, ve které nechy−
bí nostalgie, láska, zrada, zklamání.
Já se na ta představení vždy moc tě−
ším hlavně kvůli lidem, se kterými

tam hraju. Vytvořili jsme opravdu
velmi dobrou partu. Jsou mezi námi
i mladí umělci, kteří ještě nikdy v ži−
votě nestáli na jevišti a představení
dodávají úžasnou energii. A já jsem
jako upír, který ji tam chodí nasávat.
Můžu být bůhví jak unavený, ale z té
atmosféry se napumpuju energií na
další týden. Je to pro mě terapie,“
dodává s úsměvem Lukáš Vaculík.

A v čem tkví tak obrovská popu −
larita muzikálu? Písničky Františka
Janečka, Michala Davida, Zdeňka
Bartáka a skupiny Kroky, které hrají
v představení hlavní roli, jsou tuzem−
skému publiku důvěrně známé. Ne −
stárnou, stále se hrají a dodnes se tě−
ší velké oblibě. Možná je to nostalgie
nebo touha po troše romantiky a hu−
moru, která plní hlediště. Možná řada
lidí sama podobný příběh kdysi zaži−
la. A možná je to souhra všeho právě
uvedeného. Ať už je důvod jakýkoliv,
plné sály, nekonečný potlesk v závěru
každého představení, radost a poba−
vení ve tváři diváků při odchodu po−
tvrzuje, že Děti ráje naplňují definici
zábavního průmyslu beze zbytku.

Vstupenky na podzimní turné 
Děti ráje jsou k zakoupení v síti

Ticketportal.
Více na www.ticketportal.cz

Milovníci a přátelé lovecké kynolo−
gie se opět po roce sešli v hojném
počtu na lesních a barvářských
zkouškách v honitbě MS Štěpán
Mýto na Rokycansku. Mít lovecky
upotřebitelného psa je nejen nut−
ností pro výkon práva myslivosti,
ale i zájmem samotných chovatelů
nejvěrnějších čtyřnohých přátel
člověka.  

Na sobotní lesní zkoušky se při−
hlásilo celkem šest psů, přičemž
jeden z pejsků v průběhu zkoušek
odstoupil. Ostatních pět psů obstá−
lo v 1. ceně. Vítězem zkoušek se
stal hladkosrstý jezevčík Ben of
Lady Rachel vedený Mgr. Mar ti −
nem Karlovcem se ziskem 260 bo−
dů. Druhý skončil jezevčík hladko−
srstý Marty vom Rehsprung vede−
ný Petrem Cinkem s 251 body
a třetí příčku obsadila fenka jezev−
číka drsnosrstého Chajda z Ledec −
ké zahrady se ziskem 234 bodů,
kterou vedl Antonín Staník. Početná
korona obdivovala za pěkného
letní ho počasí práci jezevčíků,
kokršpaněla i labradorského re −

trívra. Spokojeni tak mohli být ne−
jen vůdci psů, ale i zkušení rozhod−
čí Stanislav Procházka a Irena
Vyzrálová v čele s vrchním rozhod−
čím Františkem Kunešem.

Nedělních barvářských zkoušek
se zúčastnilo deset psů  – pět 
obstálo v 1. ceně, čtyři ve 2. ceně
a jeden ve 3. ceně. Vítězem zkou−
šek se stal německý lovecký teriér

Assan od Jestřábí skály vedený
Jiřím Srbkem se ziskem 83 bo−
dů. Druhé místo se ziskem 80
bodů získal zkušený Pavel Košan
s fenkou jezevčíka drsnosrstého
Bárou od Strážné skály. Zisk 78
bodů znamenalo třetí místo pro
Démona z Pelechu – jezevčíka
hladkosrstého, kterého vedla
Věra Svobodová. Stejný počet
bodů získal i irský setr Druce
Mahagony Beauty Vlastimila
Fencla. I v neděli tak mohli být
spokojeni nejen vůdci, ale přede−
vším vrchní rozhodčí zkoušek
František Kuneš.   Druhý den kro−
mě výše jmenovaných psů obo−
hatil početnou skupinu i anglický
špringršpaněl, anglický kokršpa−
něl, bavorský barvář i hladko−
srstý foxteriér.  

Pavel Moulis, předseda ZO
ČSOP Rokycany

Lovečtí psi skládali zkoušky 

Střípky 
z Plzně

Plzeň láká 
zahraniční turisty 

i v roce 2016
Předpokládaný propad v počtu
turistů přijíždějících do Plzně se
nepotvrdil. Za uplynulých šest
měsíců naopak přijelo o nece−
lých 5 % zahraničních turistů ví−
ce než za stejné období v rekord−
ním roce 2015. Počet domácích
turistů sice mírně klesl o 5 %,
nicméně v porovnání s běžnými
roky je i tady možné sledovat po−
zitivní vývoj. Největší skupinu
zahra ničních turistů tvoří tradič−
ně Němci, kterých se v prvním
pololetí v plzeňských hotelích
a penzionech ubytovalo pouze
o šest hostů méně než vloni.
Celkem do Plzně přijelo téměř
120 tisíc turistů, což je dokonce
o 99 osob více než vloni.  

„V porovnání s rokem 2015
jsou nejzajímavější počty zahra−
ničních návštěvníků. Největší po−
ložkou v portfoliu zahraničních
hostů jsou tradičně Němci. Letos
jich za první pololetí přijelo
30 911. Rozdíl oproti loňsku 
činí jenom minus 6 osob, což je
opravdu výborný výsledek,“ vy−
světluje Kristina Štěpánová z or −
ga  nizace Plzeň –  TURISMUS. 

Počty zahraničních turistů ko−
respondují s výsledky měření
signálních dat mobilních operá−
torů, které si organizace Plzeň –
TURISMUS ne chává průběžně
zpracovávat i v tomto roce.
Naopak domácích turistů je pod−
le nich čtyřikrát více než podle
údajů z ČSÚ. Je to obdob ný vý−
sledek jako vloni, kdy značná
část domácích hostů využívala
ubytování u příbuzných a zná−
mých. Podle tohoto výzkumu od
začátku roku zavítalo do města
1,2 milionu jednodenních ná−
vštěvníků. V součtu turistů a jed−
nodenních hostů jde o přibližně
1 487 tisíc náv štěvníků města za
1. pololetí 2016.

Závěrečné hodnocení a předávání diplo−
mů. Foto: Pavel Moulis  

Kristina Štěpánová 
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Vzducholoď pro děti
a mládež

Další z projektů, nazvaný Vybavení
nových prostor NZDM Vzducho −
loď, se týká nízkoprahového zaří−
zení pro děti a mládež. To poskytu−
je bezplatně sociální službu mla−
dým lidem, kteří se nacházejí v ne−
příznivé sociální situaci a jsou
ohroženi sociálním vyloučením.
Klub fungoval do 31. ledna 2016
v lokalitě Plzeň – Lobzy, od 1. úno−
ra 2016 je provozován v lokalitě
Plzeň – Petrohrad. 

Klub nabízí formou individuální
a skupinové práce svým klientům
preventivní činnosti, kterými jsou
například volnočasové aktivity, 
sociální poradenství, preventivní
workshopy, doprovod na úřady,
policii či jiné instituce, bezplatné
právní poradenství, krizová inter−
vence atd. Cílovou skupinou jsou
mladí lidé ve věku 15 až 22 let, a to
především z lokality Petrohrad,
čtvrti Bory a Nová Hospoda. Dota −
ce činí 135 tisíc korun a podíl
města 32 tisíc korun.

Rozšíření kamerového systému
na území Městského obvodu Plzeň
1 počítá s osazením dvou kamero−
vých bodů v sídlišti Lochotín, a to
v oblasti parku U Bazénu a v lokali−
tě Roudná – u křižovatky ulic Na
Roudné a Plánská. V uvedených
lokalitách dochází k častým proje−
vům narušování veřejného pořád−
ku, zejména majetkové a jiné pou−
liční kriminality a nerespektování
vyhlášek města Plzně. Řeší se zde
případy narušování nočního klidu
a znečišťování veřejného prostran−
ství. Umístění kamer pomůže stát−
ní i městské policii v odhalování
přestupkové a trestné činnosti, ze−
jména majetkové. Dotace minister−
stva je ve výši 550 tisíc korun, po−
díl města 367 197 korun.

Rozhled, Roadshow, Nakopni svou
kariéru a Proměna – to jsou projekty,
které v uplynulém půlroce realizovala
nezisková organizace Nadání a do−
vednosti v 15 dětských domovech
v Moravskoslezském, Ústec kém
a Plzeňském kraji. Zapojilo se do
nich 270 mladých lidí, kteří se 
chystají na vstup do samostatného
života.   

Kariérní poradenství, workshopy,
exkurze do firem a organizací, stí−
nování vybrané profese a simulace
reálných pracovních pohovorů.
Semi náře o možnostech získání
kvalitního vzdělání a získání sebevě−
domí proměnou, tím vším prošli
mladí lidé z dětských domovů
a pěstounských rodin, kteří se za−

pojili do projektů Nadání a doved−
nosti. Není žádným tajemstvím, že
právě tito lidé, kteří se ocitnou na
prahu samostatného života, patří na
trhu práce k nejohroženějším skupi−
nám. Nemají práci a ani nevědí, co
přesně chtějí dělat, nemají bydlení
a nikoho, kdo by jim v začátcích po−
mohl. A právě proto se jim nezisko−
vá organizace Nadání a dovednosti
snaží pomoci a otevřít jim obzory. 

„Mladé lidi motivujeme k tomu,
aby se již teď, kdy jsou v dětském
domově, zajímali o to, o co se bu−
dou muset později sami postarat.
Větši na z nich nemá připravený 
životopis k pracovnímu pohovoru

a často nemá ani představu, jak ši−
roká škála pracovních pozic na sou−
časném trhu práce existuje,“ kon−
statovala Linda Hurdová, ředitelka
Nadání a dovednosti, o.p.s., a do−
dala: „Bydle  ní a zaměstnání začnou
řešit na poslední chvíli a obracejí se
na nás, protože stát jim pomocnou
ruku nepodá. Přesněji řečeno, sice
dostanou kontakt na pracovníky 
sociálky, kde dostanou do začátku

částku kolem deseti tisíc a vybavení
do domácnosti, ale to opravdu 
nestačí.“

V rámci projektů proběhlo v 10
dět ských domovech dotazníkové
šetření. Zapojilo se do něj 113 mla−

dých lidí, kteří by se už měli při −
pravovat na okamžik, kdy opustí
stabilní zázemí dětského domova
a začnou se starat sami o sebe.
Více než 82 procent z nich se obává
hledání bydlení a s tím spojených
záležitostí. Necelých 73 procent
se bojí, že nenajde zaměstnání,
76 procent finančních problémů
a 66 procent do dotazníku uvedlo,
že vůbec neví, zda se naučí samo−
statnému životu. „Nikdy jsem nebyl
na žádném úřadu, nevím, co a kde
mám vyřídit a vlastně neumím
s úředníky mluvit,“ uvedly dvě de−
sítky dotázaných. 

Nejvíce mladých lidí chce praco−
vat na pozici, kde jim postačí výuční
list. Většina v gastronomii. Chlapci
chtějí být také zedníky, truhláři nebo
automechaniky a děvčata kadeřni−
cemi. Očekávají, že budou průměr−
ně vydělávat 17 300 korun. Projekt
Roz(h)led bude od září pokračovat
již 9. kolem v  Plzeňském kraji.

Mladí z dětských domovů chtějí být
kuchaři, cukráři nebo barmany

Rada PK schválila 67 žadatelům do−
tace z programu Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže v roce 2016.
Celkově bude rozděleno 6, 2 mil. Kč,
z toho dotace v celkové výši 
3 822 000 Kč schválila krajská rada
a rozdělení zbývajících 2 378 000 Kč
doporučila ke schválení zastupitel−
stvu. Maximální částku 200 tis.
urče nou pro jednotlivou žádost zís−

kal například na pravidelnou spor−
tovní činnost Dámský handballový
klub Plzeň, dále Nadační fond pro
fotbalovou mládež Plzeňského kraje
na aktivity spolupráce s Regionální
fotbalovou akademií, dále Atletický
klub Škoda Plzeň na podporu 
spor tovní činnosti dětí a mládeže
v roce 2016 při AK Škoda Plzeň.
Neinvestiční dotaci podporující roz−

voj spor tování mládeže TJ Dioss
Nýřany, z. s., a to ve výši 100 tis. Kč
na rozvoj mládeže v roce 2016, ob−
drží Fotbalový klub Tachov – dotace
200 tis. Kč na projekt Podpora mlá−
dežnických týmů FK Tachov
a Hockey Club Klatovy získá dotaci
200 tis. Kč na projekt Zajištění pro−
gramu rozvoje dětských a mládež −
nických talentů v ledním hokeji. 
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