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„Volbu hejtmana přijímám s poko−
rou, je to pro mě výzva. Plzeň ský
kraj je po Praze nejúspěšnějším
krajem, s ohledem na specifika
Prahy však lze náš kraj považovat
za nejúspěšnější  v České republi−
ce. Chci poděkovat minulým hejt−
manům a pokusím se na jejich
práci navázat,“ uvedl po svém
zvolení Václav Šlajs.

ŠKOLY
strana 17-24

strana 33

Psychotronik
Stanislav Brázda

Minimuzeum
cestovatelů

strana 5

Užitečný dárek
strana 10

Re
da

kc
e 

PL
ZE

Ň,
Ha

vl
íč

ko
va

 5
, 3

01
 3

7 
Pl

ze
ň 

 
te

l.:
 3

77
 2

21
 9

96
; t

el
./f

ax
: 3

77
 2

21
 7

65
, i

nz
er

ce
: t

el
.: 

37
7 

22
1 

76
4

Václav Šlajs
je novým

hejtmanem

... pokračování na straně 2  

�

„Váš hlas bude slyšet i v Praze,“
říká exhejtman a nový ministr vnitra Chovanec

„Žádnou revoluci v Plzeňském kraji
nechystám.“ Tehdy, 9. září 2010,
když jsem jako nově zvolený hejtman
Plzeňského kraje toto říkal, jsem ještě
netušil, že díky škrtům Nečasovy vlá−
dy přijdeme o miliardy korun. Nebylo
zřejmé, že se penzisté, zdravotně po−
stižení a mnohé rodiny s dětmi ocit−
nou po pravicových experimentech
na samé hranici chudoby. Nikdo také
nečekal, že budeme muset bojovat
o záchranu nemocnic i sociálních
ústavů a čelit tlaku na omezování ve−
řejné hromadné dopravy. 

Jako hejtman jsem slíbil, že do−
končíme rozjeté projekty, budeme
rozvíjet věcnou politiku a úzkou
spolupráci s obcemi kraje. Jaký je
výsledek? Plzeňský kraj vstupuje do
roku 2014 jako jediný region bez dlu−
hu a dokázali jsme udržet i rozsah
všech služeb. Opravili a postavili
jsme nejvíc silnic v historii kraje
a rozšířili jsme integrovaný systém

veřejné dopravy. Díky efektivním 
investicím a spolupráci škol se za−
městnavateli a sociálními partnery se
daří vytvářet nová pracovní místa.
Nezaměstnanost, přestože mírně
stoupla, je tak v našem regionu druhá
nejnižší v republice. Opakovaně
Plzeňský kraj boduje v prestižní anke−

tě Nejlepší místo pro život, kde již
pravidelně obsazuje přední místa
žebříčku.

Dlouhodobě kritizuji nešvar, který
se v naší politice objevil: placený sou−
běh funkcí. V loňském roce, i přes 
odpor opozice, se podařilo schválit
Etický kodex Plzeňského kraje, který
tento nešvar voleným představitelům
kraje znesnadňuje. Po úspěšných vol−
bách do Poslanecké sněmovny jsem
se proto rozhodl opustit funkci nej −
vyššího představitele kraje. 

V kampani jsem tvrdil, že lidé musí
mít jistotu, že je stát nenechá na ho−
ličkách, když se dostanou do obtížné
životní situace. Že se nebudou ze dne
na den měnit pravidla, že někdo náhle
nezruší nemocnici, že musí každý
bezproblémově dojet do práce, kte−
rou bude možné i snadněji získat.
Opět nechystám žádnou revoluci. Jen
slibuji, že   právě tento hlas obyčej−
ných lidí bude slyšet i v Praze.
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Filmový debut plzeňského herce
Pavla Kikinčuka přišel v roce 1982
v televizním filmu SÁZIČKA PRO
ŠTĚSTÍ. O dva roky později dostává
hlavní roli v Troškově letní komedii
SLUNCE, SENO, JAHODY. Šimon
Plánička−brigádník a možná i bu−
doucí inženýr je jedna z mála Kikin −
čukových hlavních fil−
mových rolí. Druhá ta−
ková je v televizní insce−
naci Činoherního klu−
bu DESKOVÝ STATEK
(2007), ve které si za−
hrál majitele realitní kan−
celáře.  Z jeho menších
úloh stojí za zmínku FE−
ŠÁK HUBERT (1984),
DĚVČÁTKO (2002) a ta−
ké působení v zábavném
pořadu TELE TELE. Velkou populari−
tu mu přinesla role Ludvíka Hovorky
v seriálu a filmu Okresní přebor.
Kariéra je tedy zaměřena spíše než
na film k divadlu. V Plzni ho může−
me pravidelně vídat v Divadle Pluto.
Nyní ovšem také v kinech v komedii
Babovřesky 2.
� Pavle, hrajete v Babovřeskách
starostu, jak se vám tato role za−
mlouvá?

Je to tak trochu role záporná,
a jak je známo, ty se vždycky hrají
líp, alespoň mně osobně. Snažím se
ale starostu zahrát tak, aby byl ně−
čím sympatický. Že je to spíš ne−
šťastník, který se dostává do pro−
blémů a snaží se je vyřešit po svém,
což se mu málokdy podaří, a ač má
slabiny, v jádru si myslím, že to tak

špatný člověk není. Ostatně, o tom
se sami brzy přesvědčíte. 
� V loňském roce, když se točila
„jednička“, jste si se Zdeňkem
Troškou a ostatními tak nějak slí−

bili, že se sejdete do ro−
ka a do dne na dvojce.
Věřil jste tomu? 

Ano, věřil. Tušil jsem,
že tato komedie bude mít
úspěch. Je totiž něčím
blízká lidem, na nic si ne−
hraje, je přímočará a jas−
ná. Navíc z ní vyzařuje 
letní pohoda a diváci se
v některých situacích sa−
mi vidí anebo se v nich

někdy sami ocitli, i když je vše ve
filmu řešeno s nadsázkou, je to pře−
ce komedie. 
� Co reakce vašeho okolí, kolegů,
přátel na vaši roli v komedii? 

Já osobně jsem se setkal jen
s kladnými ohlasy, jen někteří mi
říka li, že netušili, že jsem takový
„vyčůránek“– mysleli tím samozřej−
mě postavu starosty, tedy alespoň
doufám. 
� Jak se vám hraje s Veronikou
Žilkovou  coby vaší manželkou? 

Výborně! Veronika je skvělá he−
rečka a kominda. Navíc jsme kole−
gové v Činoherním klubu, kde jsme
spolu hráli v několika komediích. 
� Vaše žena Jindřiška Kikinču ková
hraje v komedii jednu z drben –
Boženu Němcovou, co má pořád

rýmu. Nemrzí vás, že nehrajete
přímo spolu? 

Nemrzí, zahrajeme si spolu dost
v soukromém životě, ale i v našem
plzeňském divadélku PLUTO. My s −
lím, že tento názor je oboustranný. 
� Prý jste vloni Jindřišku, když ji
k vám přivedli, ani nepoznal. Už
jste se z toho šoku vzpamatoval? 

Máte pravdu. Byla to ťafka, když
jsem ji spatřil poprvé v přestrojení
za babku. Alespoň vím, jak bude vy−
padat za 20 let. 
� V Babovřeskách 2 se objeví i va−
še dcera? 

Ano, hraje tam vnučku vedoucí
drbny Horáčkové, která ji chce pro−
vdat za bohatého hokejistu. 
� Myslíte si, že se řada věcí ze
skutečného života opravdu dá s tě−
mi z filmu srovnávat?

Určitě. Myslím, že jsou tam věci
velice poplatné a aktuální dnešní
době. 
� Máte už nějakou oblíbenou 
hlášku? 

Tak asi: Máte tu štěnici veleb −
nosti, odposlech přerušen. 
� Jsou někteří herci v Babo −
vřeskách právě z vašeho Divadla
PLUTO? 

Ano, jsou. Moje žena, tři vnučky,
kontrolor Dodo, sestra Glorie a bis−
kup. Režisér a náš dobrý kamarád
Zdeněk Troška je totiž častým 
hostem Divadla PLUTO a má ho
v oblibě.

plzeňského Pavla Kikinčuka

Komedie Babovřesky Zdeňka Trošky
okouzlila diváky. Veselý příběh o spor−
tovně zdatném faráři a jeho krásné
sestře, vesnických drbnách, poplete−
ném starostovi a dalších figurkách
z jihu Čech se dokonce stal nej −
navštěvovanější filmovou komedií po−
sledního desetiletí! 

Tento rekord možná ovšem vydrží
jen do února, kdy budou mít premiéru
Babovřesky 2. Předpoklady vyhodit ze
sedla staršího sourozence určitě mají
– obsahují totiž neméně vtipnou zá−
pletku a minimálně stejnou dávku las−
kavého troškovského humoru jako
Babovřesky první. Divák se také opět
setká se svými oblíbenými hrdiny, na−
víc tu však najde i překvapivé nové
protagonisty, například celou pětici ho−
kejistů z NHL – Jakuba Voráčka,
Jakuba Kováře, Ondřeje Pavelce,
Radka Smoleňáka a Jiřího Tlustého. Už
zavedenou babovřeskou hereckou par−

tu doplní i několik nových hereckých
osobností, třeba Martin Stropnický. 

Novinkou proti prvnímu dílu je i fakt,
že souběžně s filmem vychází o Babo −

vřeskách i knížka. Jmenuje se Babo −
vřesky aneb U nás ve vsi je to hezký
a je určena především těm, kteří si las−
kavý svět Troškovy vesnice zamilovali
a nechtějí se s ním loučit  jen proto, že
film v kině už skončil. Proto je určitě
potěší nejen babovřeské příběhy převe−
dené do literární podoby, ale i desítky
a desítky barevných fotografií protago−
nistů i filmových situací. Knížka obsa−
huje i reportáže, rozhovory a kuriozity
z natáčení – a dokonce i podrobný plán
obce, na němž si mohou čtenáři zahrát
babovřeské Člověče, nezlob se. Knížku
vydává nakladatelství Bondy.

Křest knihy 
a možnost jejího zakoupení

bude ve stejný den 
jako slavnostní premiéra

19. 2. 2014. 

Hned v úvodu 7. jednání Zastu −
pitelstva Plzeňského kraje  informo−
val Milan Chovanec, že rezignoval
na post hejtmana  a   zůstává pouze
řádným členem Zastupitelstva PK. 

Veřejným hlasováním zastupite−
lů byl následně zvolen novým
hejtmanem Plzeňského kraje
Václav Šlajs, dosavadní náměstek
pro oblast ekonomiky a financí.
Z celkem 42 hlasujících zastupite−
lů pro něho hlasovalo  26, 15 bylo
proti, jeden se zdržel.

Zastupitelé zvolili do funkce ná−
městka hejtmana Václava Šimán −
ka, který dosud zastával pozici
radního pro oblast zdravotnictví,
tento rezor t bude v jeho působ−
nosti i nadále. Novým členem rady
se rozhodnutím zastupitelstva stal
Jaroslav Šobr. Novému radnímu
by měla připadnout oblast kultury,
památkové péče a neziskových or−
ganizací. Oblasti působnosti nově
zvoleného náměstka a nového čle−
na rady budou schváleny na zase−
dání Rady Plzeňského kraje dne
17. února 2014.

Náměstkem hejtmana pro za−
stupování v době jeho nepřítom−
nosti nebo v době, kdy hejtman
nevykonává funkci, byl zastupiteli
zvolen Jaroslav Bauer, který má
jako náměstek hejtmana v gesci
oblast dopravy.

Václav Šlajs
je novým 

hejtmanem

Babovřesky v knižní podobě

Babovřeský starosta 

Životopis Václava Šlajse
Nově zvolený hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs se narodil v roce
1952 v Plzni, kde také v roce 1971
odmaturoval na Střední průmyslo−
vé škole stavební. Po absolvování
základní vojenské služby se stal na
příštích 20 let vojákem z povolání,
kde zastával různé velitelské funk−
ce. Od roku 1993, kdy opustil 
armádu, působil nejdříve v Arma −
be tonu a později jako manažer
v Regio nální rozvojové agentuře
a místopředseda představenstva
Dopravního podniku Plzně.

Do roku 1989 byl členem KSČ,
od roku až dosud v ČSSD, momen−
tálně jako čestný předseda krajské
organizace. Dvakrát byl zvolen po−
slancem Parlamentu, je členem
ústředního výboru ČSSD. Do svého
zvolení hejtmanem vykonával funk−
ci náměstka hejtmana pro ekono−
miku a finance.

Václav Šlajs je ženatý, má 2 do−
spělé dcery a 3 vnoučata, bydlí
v panelovém bytě 1+4 na plzeň−
ském sídlišti Bolevec. Mezi jeho zá−
liby patří  sport, především kopaná
(velký příznivec Viktorie Plzeň) 
a cestování. 

... dokončení ze strany 1�
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Svými podpisy stvrdili primátor
Martin Baxa a rektorka Západočeské
univerzity v Plzni Ilona Mauritzová
smlouvu o partnerství.  Přestože se in−
tenzivnější spolupráce mezi oběma in−
stitucemi datuje od roku 2004, neby la
dosud uzavřena žádná rámcová
smlouva. Pro společné činnosti a vzá−
jemnou spolupráci jsou v partnerské
smlouvě vymezeny zejména oblasti
vzdělávání a výzkumu, kultury, sportu
a mimoškolních aktivit, prezentace,
sociální sféra a projekt Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015.
Univerzita může od města každoročně
získat až dva miliony korun.

„Podpisem smlouvy deklarujeme
smysluplnost a přínos spolupráce
nejen pro obě strany, ale rovněž pro
společnost v regionu. V partnerství
vidím značný potenciál i proto, že pl−
zeňská univerzita je moderní, dyna−
micky se rozvíjející institucí, která je
důležitou součástí našeho města,“
uvedl primátor Martin Baxa.

Plzeň je městem s dlouhou tradicí
vysokoškolského vzdělávání. V ná−

vaznosti na schválený Program roz−
voje města Plzně má zájem i nadále
podporovat a rozvíjet oblast vzdělá−

vání a vytvářet obraz silného univer−
zitního města podporujícího výzkum,
inovace a nové technologie.

„Tímto aktem navazujeme na
předchozí úspěšnou spolupráci mezi
městem Plzní a Západočeskou uni−
verzitou v Plzni. Nyní jsme se posu−
nuli zase o krok dopředu. Uzavření

smlouvy vnímám jako další rozměr
této spolupráce, který kromě jiného
přispívá i k naplňování Integrovaného

plánu rozvoje města ´Plzeň – univer−
zitní město 2015´ a zároveň je přísli−
bem spolupráce pro nadcházející 
plánovací období do roku 2020.
Jsem hrdá na to, že v roce 2015 bu−
de Plzeň ´městem kultury´ i ´měs−
tem univerzitním´,“ sdělila rektorka
Ilona Mauritzová.

Součinnost obou subjektů je vyme−
zena především v oblasti vzdělávání
a výzkumu, kultury, sportu a mimo−
školních aktivit, prezentace, v sociální
sféře a projektu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015. „Důležitá
pro rozvoj města je podpora studijních
a vědeckých projektů nebo spolupráce
na vývoji kreativních průmyslů včetně
vzniku kreativního inkubátoru pro eko−
nomický rozvoj regionu. V oblasti so−
ciální se například zaměříme na pod−
poru Univerzity třetího věku, pořádání
vzdělávacích seminářů z různých
oblastí pro odbornou i laickou veřej−
nost. Městský veřejný prostor by−
chom chtěli kultivovat výtvarnými prv−
ky a spolupracovat chceme také
v oblasti průzkumů a anket,“ přibližuje
možné aktivity primátor.

Smlouva stanovuje základní rámec
spolupráce a pravidel v obecné rovině.
Výstupem pracovní skupiny složené
z odborných pracovníků magistrátu
a univerzity mají být konkrétní návrhy
projektů a činností na daný rok. 

„Oběma stranami odsouhlasený
soubor projektů a činností se stane
nedílnou součástí smlouvy o po −
skytnutí účelové dotace na příslušný
kalendářní rok,“ upřesňuje Helena
Knížová, ředitelka úřadu služeb oby−
vatelstvu.

Smlouva stvrdila partnerství 
mezi městem a univerzitou
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Na letošní rok připravuje vedení Zoo
a Botanické zahrady v Plzni ve svém
areálu  jako jednu z hlavních aktivit
a obohacení pro návštěvníky stálou
expozici cestovatelů Miroslava Zik −
munda a Jiřího Hanzelky. Půjde o ja−
kési interaktivní minimuzeum s do −
kumentačním materiálem a reáliemi
z objevných cest slavné dvojice.
Hlavní část je plánována do prvního
patra vstupního objektu k podzemí.
Vzhledem k tomu, že v ČR neexistuje
stálá veřejná expozice této legendární
dvojice, je její vybudování v hojně
navštěvované  zahradě  důstojným
poděkováním oběma cestovatelům.

„S plzeňským rodákem a patrio−
tem panem Miroslavem Zikmundem
má Zoo a BZ dlouholetou úspěšnou
spolupráci, začínající již v roce 1999.
Došlo k několika návštěvám pana
Zikmunda, který sleduje naši činnost
a podporuje ji,“ říká mluvčí zahrady
Martin Vobruba. 

Expozice, včetně odhalení
základního kamene v minulém
týdnu, je věnována k nastávají−
cím 95. narozeninám pana
Zikmunda. Bude dalším hol−
dem a poděkováním slavné
dvojici po předcházejících fil−
mech, knihách, výstavách,
a dokonce i divadelní hře. Jak

výsledky cest obou cestovatelů, tak
vzdělávací činnost zoo mají podobný
charakter a cíl a jejich spojení by mě−
lo přinést nové informace a obohace−
ní veřejnosti a školám. 

U příležitosti 95. narozenin plzeň−
ského rodáka, cestovatele, spisova−

tele a fotografa Miroslava
Zikmunda byla v plzeňské
zoo u expozice „Svět v pod−
zemí“  slavnostně odhalena
socha, kterou vytvořili stu−
denti Zámeč ku. Osobně byl
přítomen sám pan Zikmund,
nechyběli ani ředitel zoo Jiří
Trávníček a umělecký ředitel
SSUPŠ Zámeček akademický
malíř Jaroslav Šindelář, pod
jehož pedagogickým vede−

ním socha vznikla.
V plzeňské Zoo tak přibylo  další

dílo ze „zámečkovských“ dílen k již
stávajícím sochám, které vznikly
v průběhu několika so chařských
sympozií.  SSUPŠ Zámeček se aktiv−
ně zapojila do podpory zachování ře−
mesel tím, že studium sochařského
oboru nabízí nyní zdarma.   

Minimuzeum cestovatelů
Zikmunda a Hanzelky
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Od dnešního dne lze předkládat
další žádosti o dotace z Evropské
unie prostřednictvím Regionálního
operačního programu NUTS II
Jihozápad (ROP Jihozápad). Vy −
hlášení nových výzev, které umožní
čerpání necelých 891 milionů ko−
run, schválil Výbor Regionální rady
Regionu soudržnosti Jihozápad. 

Nové výzvy jsou určeny zájem−
cům o dotace z Jihočeského a Pl −

zeňského kraje a budou směřovat do
těchto oblastí: rekonstrukce silnic II.
a III. třídy, pro které je vyčleněno 530
milionů korun, do modernizace míst −
ních komunikací ve městech a ob−
cích s alokací 210 milionů korun
a dále do Integrova ného plánu rozvo−
je měst (IPRM), kde je pro České
Budějovice vyčleněno 78 milionů ko−
run a pro Plzeň 72 milionů korun.
Žádosti o podporu projektů, týkající

se rekonstrukce silnic a moderniza−
ce místních komunikací, přitom lze
předkládat do 31. 3. 2014, žádosti
o podporu projektů velkých měst
(IPRM) do 17. 3. 2013.

Od roku 2007 přijal ROP Jiho −
západ 2818 projektových žádostí
v hodnotě 63,8 miliardy korun.
Regionální operační program za
sedm let schválil 449 jihočeských
projektů za 12,3 miliardy korun

a 316 projektů za 10,1 miliardy ko−
run z Plzeňského kraje. 

„Troufám si říct, že bez těchto pe−
něz by v obou regionech těžko vznikl
jakýkoliv z  projektů, který je v rámci
z ROP Jihozápad financovaný. Kraje,
města a obce mají finance často jen
na své provozní náklady,“ uvedl před−
seda Regionální rady Regionu sou−
držnosti Jihozápad a náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje Ivo Grüner.

Peníze na silnice a projekty velkých měst
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Na základě dohody mezi Úřadem
práce – krajská pobočka Plzeň a Sta −
tutárním městem Plzeň, nastoupilo
hned na počátku ledna 15 a v měsíci
dubnu přibyde ještě dalších 5 absol−
ventů středních škol bezpečnostně−
právního směru, kteří jsou účastníky
projektu „Odborné praxe pro mladé
do 30 let“. Po měsíčním zaškolení
v akreditovaném výcvikovém středi−
sku Městské policie Plzeň budou po
dobu 12 měsíců vykonávat činnost
„asistenta prevence kriminality“ na
území města Plzně. Přivítat je přišel
radní pro oblast bezpečnosti Robert
Houdek společně s vedením Městské
policie Plzeň. Požadavek na navýšení
početního stavu Městské policie
vznikl na základě deklarované potřeby
starostů jednotlivých městských 

obvodů a ředitelů institucí spadajících
do působnosti zřizovatele, tedy Statu −
tárního města Plzně. 

Vytvořením nových pracovních
míst na pozici „asistent prevence kri−
minality“ budou pokryty požadavky na
výkon činností, na které dle zákona ne−
ní nutno využívat kvalifikované pracov−
ní síly strážníka. V průběhu projektu si
absolvent osvojí potřebné odborné
kompetence daného oboru, získá nové
praktické dovednosti, vědomosti
a profesní návyky. Dojde k postupné
adaptaci absolventa na nové prostředí
a firemní kulturu zaměstnavatele.

Účastník projektu bude soustavně
a cíleně připravován prostřednictvím
výkonu práce asistenta prevence kri−
minality na budoucí zařazení do pozi−
ce strážníka obecní policie.  

Asistenti prevence kriminality

Na poslední business snídani, kterou uspořádala Regionální hospodářská 
komora Plzeňského kraje, přijal pozvání Václav Šlajs, náměstek hejtmana PK
pro oblast ekonomiky a financí.

Stěžejními tématy byly dotační a investiční příležitosti a podpora podnikání
v Plzeňském kraji. Účastníci snídaně nejvíce debatovali o dvou oblastech po−
tencionální podpory firem, podpoře technického vzdělávání a otevírání zahra−
niční spolupráce s asijskými státy. Přítomní podnikatelé přispívali do diskuze
také svými dotazy ohledně dokončování projektů na Plzeňsku a jejich dopadu
na ekonomickou stránku PK.

Je sychravé čtvrteční  dopoledne 23.
ledna 2014  a na hernu  Dětské klini−
ky, oddělení větších dětí, vjíždí vozík
plný balíků.  Během chviličky vstupuje
do tohoto prostoru mladá, sympatic−
ká dáma Martina Sihelská ze Stříbra.
Právě ona  je tvůrcem myšlenky, kte−
rou začala realizovat před 10 lety.

Jak to celé vzniklo?
Paní Sihelská měla před mnoha lety

hospitalizovanou svoji dcerku Domi −
niku na Dětské klinice s Crohnovou
chorobou. Jezdila sem na
časté návštěvy, dcerce
vozila dárky, a jelikož na
oddělení bylo více dětí,
které také chtěly dárek,
obdarovávala i ostatní.
Tím vznikla myšlenka
pravidelně, každý rok, vě−
novat Dětské klinice ru−
kodělné pomůcky pro za−
bavení mysli malých pa−
cientů, včetně knížek 
a hraček.

A tak paní Sihelská
nejdříve oslovila Kulturní
středisko ve Stříbře, ná−
sledně divadelní společnost Divoch
a vznikla krásná tradice, při které tyto
instituce společně zajistí mnoho krás−
ných dárků pro  Dětskou kliniku. 

Divadelní soubor Divoch (zkratka
slov divadelní ochotníci) hraje 2−3 vy−
stoupení měsíčně  již 21. sezónu. Má
30 členů a malá, dnes již velká, dcera

Dominika je také členkou tohoto sou−
boru. Děkujeme tímto Divochovi, kte−
rý oslovil firmu ASSA ABLOY (firma
zabývající se kovodělnou výrobou
a sídlící v Ostrově u Stříbra), která se
také podílela na společné akci pro
Dětskou kliniku.

Velmi si vážíme pomoci města
Stříbro, které zajistilo přepravu velké
hromady dárků do Plzně, stejně tak
jeho obyvatel, kteří nosili dárky na
kulturní středisko. Nezapomínáme ani

na žáky třídy 8. A ZŠ Stříbro, Máne −
sova ul., kteří hráli divadlo Čertovská
pohádka v rámci představení Divocha
a dobrovolné vstupné bylo použito
pro tuto akci.

Letošní společné dárky pro Dět −
 skou kliniku byly v hodnotě cca 25 000
korun. Ještě jednou velký dík!  (okv)

Divoch má dobré srdce
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Jednička na českém trhu lihovin,
společnost Stock Plzeň, významně
posiluje své distribuční por tfolio.
Na základě dohody uzavřené na
podzim loňského roku se Stock
Plzeň   stává v Česku distributorem
klíčových značek koncernu Diageo,
který je vůbec největší světovou fir−
mou v segmentu lihovin. Stock
Plzeň tak bude na českém trhu pe−
čovat o významné mezinárodní
značky Diageo.

„Značky jako Johnnie Walker,
Bushmills, Captain Morgan, Baileys
jsou velmi prestižní globální značky.
Věřím, že naše týmy v gastronomii
i maloobchodě dokážou pozici 
těchto značek v ČR dále posílit,“
uvedl generální ředitel Stocku Plzeň
Petr Pavlík. 

Převzetí por tfolia Diageo bude
pro Stock Plzeň významné i z hle −
diska celkového odbytu. Zařazení
značek portfolia Diageo do distribu−

ce by podle od−
hadu mělo posílit
odbyt Stocku
v objemu o při−
bližně 7 procent.
Stock Plzeň je
největším výrob−
cem a prodejcem
lihovin v České
republice s trž−
ním podílem zhr u −
 ba 42 %. 

Stock převzal distribuci Diageo
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Užitečný dárek bude sloužit dětem
Když ředitelka Dětského domova

v Nepomuku Věra Nováková  oslovi−
la společnost  KOMPAKT, s.r.o., po−
bočka  Západní Čechy, myslela
především na své svěřence. Právě
pro ně žádala o sociální automobil,
který by umožnil dětem i personálu
domova větší možnosti pohybu na
větší vzdálenosti a hlavně rychlost.
Ředitel společnosti Ing. Pavel Černý
neváhal ani na okamžik a dal se do
práce, což obnáší nelehké jednání a
shánění sponzorů, kteří by uhradili
finance za automobil Renault
Kangoo. Naštěstí nemusela paní ře−
ditelka čekat dlouho a těsně před
Vánocemi stál automobil před vcho−
dem dětského domova. 

„Náš domov se stará o 40 dětí ve
věku od 3 až do 18 let. Děti žijí v  ro−
dinných skupinách. Každá skupina
obývá byt, který stavebně představu−
je kuchyni, obývák, ložnice pro 
1 – 3 děti, pokojík pro tety vychova−
telky a sociální zařízení. V rodině mů−
že být nejvýše 8 dětí, přičemž sou−
rozenci žijí zásadně spolu. Větší sa−
mostatnost a začlenění v přirozeném
sociálním prostředí se ukázalo jako
zatím nejlepší model ústavní výchovy.

Dětem přináší více jistoty a klidu, kte−
ré mu doma často chyběly,“ říká paní
ředitelka a provází nás po domově.

Ve staré budově v Nepomuku jsou
takové rodinné skupiny tři. Další pak
sídlí v Blovicích a v rodinném domku 
v Oselcích. Obavy z venkovského
prostředí a soužití se ukázaly jako

zbytečné. Obec je přijala velice vstříc−
ně a  děti jsou velmi spokojené. A
právě roztříštěnost domova ve třech

obcích je i jedním z důvodů, proč ta−
dy využijí získaný sociální vůz.   

Díky mnoha sponzorům a firmám
nejenom z Plzeňska, k nimž patří ta−
ké náš Rozhled, tak Dětský domov
v Nepomuku získal užitečný vánoční
dárek. Je třeba ale říci, že hlavním
sponzorem nákupu se stal Plzeňský

kraj, a tak nebylo od věci, že klíče od
automobilu předával právě náměs−
tek hejtmana Jiří Struček. 

Seznam zákazníků DD Nepomuk
ENSINGER, s.r.o. Dobřany
CENTRUM KLÍČŮ, s.r.o. Plzeň
KLAUS Timber a.s. Kasejovice
KOVO−HOLUB Nepomuk s.r.o. Záhoří
František Suchomel Plzeň
FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s. Blovice
SKELDO s.r.o. Plzeň
SOMAX PLUS spol. s r.o. Plzeň − Litice
MALBY DRTINA  Plzeň Plzeň
VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. Přeštice
TSR CZECH REPUBLIC s.r.o. Plzeň
Vratislav Chodora Vrčeň 
Helena Kůsová Kaznějov
ROMAN PILÍŠEK Plzeň
PRO diamant s.r.o. Plzeň
SKY − SOFT spol. s r.o. Nepomuk

KWK FIT spol. s r.o. Horní Bříza
Robert Bárta Plzeň
Západočeské konzumní družstvo Plzeň Plzeň
Stavitelství  ŠMÍD s.r.o. Plzeň
Josef ZÍKA − stavební práce Stříbro
Ivana PÍCLOVÁ Plzeň
Schwer Fittings, s.r.o. Město Touškov
Plzeňský kraj Plzeň
Rádio Kiss Proton Plzeň
Plzeňský rozhled Plzeň
Holzindustrie Chanovice s.r.o. Horažďovice
Vavřík stavby, s.r.o. Příkosice
Angusfarm Soběsuky Nepomuk
SIGNUM stavební stroje s.r.o. Plzeň
PLAMET spol. s r.o. Horažďovice

V prázdninovém období loňského ro−
ku společnost Penny Market s.r.o.
spolu se svými dodavateli zahájila
akci na pomoc nadačnímu fondu
Kapka naděje. Z prodeje vybraných
produktů byla předána nadační −
mu fondu Kapka naděje částka 
1 086 874,− Kč. Celková částka
byla rozdělena na dvě poloviny, při−
čemž obě dvě byly použity na dět−
ské kliniky v regionálních nemocni−
cích v Hradci Králové a v Plzni.  

„Fakultní nemocnice Plzeň dosta−
la částku přes půl milionu korun,
která putovala  na dětskou kliniku,
konkrétně na hemato−onkologické
oddělení. Za tuto sumu bylo zakou−
peno sedm monitorů vitálních funk−
cí, které mají speciální vyvedení na
centrální monitor, který zvyšuje bez−
pečnost monitorování. Zařízení
slouží k měření EKG, neinvazivního
tlaku, saturace, teploty a v námi po−
žadované konfiguraci i invazivního
tlaku. Nastavují se na nich alarmové
hranice pro signalizaci rizikového
stavu pacienta,“ sdělila Gabriela
Levorová, mluvčí FN Plzeň. 

Ve čtyřech pokojích dětské he−
mato−onkologie je rozmístěno 14
lůžek, která jsou určena pro dětské
pacienty s onemocněním krvetvor−
by. Každý pokoj je vybaven dvěma
monitory životních funkcí a pacien−
ti jsou na ně připojováni při aplikaci
chemoterapie, po výkonech s pl −
nou anestézií a při celkovému zhor−
šení zdravotního stavu při léčbě
febrilní neutropenie. 

Kapka naděje 
pro Fakultní
nemocnici 
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Na obnovu venkova 
Pro letošní rok je v rozpočtu Pl −
zeň ského kraje navrženo na „Pro −
gram stabilizace a obnovy venko−
va Plzeňského kraje 2014“ (dále
jen PSOV PK) celkem 50 mil. Kč,
což opět umožní větší podporu
obcím při obnově jejich nemo −
vitého majetku, zejména při opra−
vě místních komunikací a obec −
ních budov.

Tento program stabilizace a ob−
novy venkova je obcemi velmi ob−
líben zejména pro svou jednodu−
chost  především  v procesu po−
dávání žádostí, při uzavírání
smluv i při vyúčtování dotací. Pro
malé obce je to často jediná mož−
nost, jak získat dotaci na opravu,
rekonstrukci nebo modernizaci 
jejich nemovitého majetku. V roce
2013 byl rozpočet programu
oproti předešlým ročníkům PSOV
PK citelně snížen na 25 mil Kč
(v roce 2012 − 60 mil. Kč, 2011 −
54 mil. Kč, 2010 − 50 mil. Kč,
2009 − 65 mil. Kč).

Prvním občánkům
kraje  

Finanční dar ve výši 10 tisíc korun
obdrží rodiče první holčičky
a stejnou částku i rodiče prvního
chlapce narozených v roce 2014
v Plzeňském kraji. V roce 2014 se
první občánci Plzeňského kraje −
Eliška Černá (1. 1. 2014 v 00:02
hod.) a Filip Paločko (1. 1. 2014
v 7:22 hod.) narodili ve Fakultní
nemocnici Plzeň. Letošní setkání
prvních občánků  s hejtmanem je
plánováno na 26. února 2014.

Dotace 
na cestovní ruch

Rada PK schválila vyhlášení do−
tačních programů v oblasti ces−
tovního ruchu pro rok 2014. Pro
dotační titul Program podpory
rozvoje venkovského cestovního
ruchu v Plzeňském kraji je rezer−
vována z rozpočtu částka 500 ti−
síc korun. Finanční prostředky do
výše 200 tisíc korun jsou rezer −
vovány pro dotační titul Podpora
činnosti informačních center na
území Plzeňského kraje. Částka
1,5 milionu korun je vyhrazena 
na Program rozvoje cyklodo −
pravy a cykloturistiky v Plzeň −
ském kraji. Uzávěrka pro podá −
vání žádostí do výše uvedených
programů je 3. 3. 2014.

Fakultní nemocnice Plzeň zavedla
novou inovativní metodu léčby po−
mocí kmenových buněk. Podařilo se
vyvinout léčivý přípravek na bázi me−
senchymálních kmenových buněk,
který je určen k léčbě komplikací po
transplantaci kostní dřeně. 

Léčebná metoda byla schválena
Státním ústavem pro kontrolu léčiv
a je zahájena klinická studie, která
nabídne tento unikátní léčebný po−
stup hematologicko−onkologickým
pacientům. Cílem bylo přispět dalším
krokem ke zlepšení výsledků trans−
plantačního programu Hematolo −
gicko−onkologického oddělení FN
Plzeň a ve spolupráci s Českým ná−
rodním registrem dárců dřeně nabíd−
nout pacientům s leukémií a jinými
nádorovými onemocněními krvetvor−
by větší šanci na vyléčení.

„Tímto se završilo přibližně tříleté
úsilí, které koncem loňského roku
vyústilo v  povolení k výrobě léčivého
přípravku a nyní i v povolení léčivý
přípravek oficiálně podat pacientům.
FN Plzeň se tak stává výrobcem léči−
vého přípravku moderní terapie a zá−
roveň zadavatelem a řešitelem klinic−
kého hodnocení,“ uvedla mluvčí ne−
mocnice Gabriela Levorová.  

Mesenchymální kmenové buňky
se dostávají stále více do centra záj−
mu různých oborů medicíny. Mají
schopnost se pod vlivem zevního
prostředí vyvíjet do buněk chrupav−
ky, kosti nebo buněk tukových. Vedle

toho mohou reagovat s buňkami
imunitního systému a tlumit nežá−
doucí nebo nadměrně vystupňované
imunitní reakce. Podporují také hoji−
vé procesy a regeneraci buněk a tká−
ní a je možné je využít v rámci tzv.
buněčné terapie respektive regenera−
tivní medicíny k léčbě řady onemoc−
nění. Tyto kmenové buňky se získá−
vají z kostní dřeně, podkožního tuku
nebo pupečníkové krve.

V hematoonkologii se ověřuje
možnost využití imunomodulačních
vlastností mesenchymálních kmeno−
vých buněk pro léčbu závažné imu−
nitní komplikace po alogenní trans−
plantaci kostní dřeně, tzv. reakce ště−
pu proti hostiteli. Těžké formy této

komplikace mohou zásadním způso−
bem zhoršit výsledek transplantace.
Často špatně reagují na standardní
léčbu pomocí preparátů potlačujících
imunitu. Navíc je tato medikamen−
tosní terapie spojena s řadou kompli−
kací, které významně snižují kvalitu
života transplantovaného pacienta
a mohou ho ohrozit i na životě.

Využití mesenchymálních kmeno−
vých buněk a jejich tlumivého efektu

na imunitní komplikace je zcela no−
vým léčebným přístupem, který je,
jak se zdá z prvních zkušeností, vel−
mi efektivní a nezatížený vedlejšími
komplikacemi. Může pomoci vrátit
pacienta po transplantaci do aktivní−
ho života.

Fakultka jako jediná léčí
pomocí kmenových buněk

Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

ORL ordinace Plzeň, Skrétova 47  � tel.: 377 328 504  � mob.: 774 493 428
info@orlvplzni.cz  � www.orlvplzni.cz

Paní doktorko, ač nemám rýmu ani bolesti v uchu, mám už týden
zalehlé ucho a občas mi v něm píská. Trochu se mi točí hlava
a především mě to silně znervózňuje. Nevím, zda je šance, že po−
tíže po nějaké době samy přestanou… Zdeněk z Černic

I když vám doporučuji brzkou návštěvu ORL specialisty, přesto se domní−
vám, že byste se neměl zbytečně stresovat. Ve vašem případě se s největší
pravděpodobností jedná buďto o ucpání ucha mazovou zátkou, anebo o po−
ruchu vnitřního ucha.

Nejprve tedy to jednodušší: v případě ucpání mazovou zátkou po prohlíd−
ce zvukovodu přistoupí lékař k výplachu ucha. Tím by měly být všechny va−
še problémy vyřešeny. Pokud by se ovšem nejednalo o tento problém, bude
nutné v hledání pokračovat:

Podstoupíte vyšetření sluchu – audio a tympano – a podle výsledků vám lékař doporučí další léčbu. Pokud zjistí
poruchy vnitřního ucha, je důležité začít s léčbou co nejdříve. ORL specialista volí rozmanité možnosti postupu podle
druhu a intenzity vašich potíží (vazoaktivní invaze či tablety, pobyty v hyperbarické komoře apod.)

Znovu však opakuji – v žádném případě s návštěvou ORL lékaře neotálejte!
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REALITNÍ SPOLEČNOST 
ČESKÉ SPOŘITELNY

„realitní služby v bance“

Prodej a nákup nemovitostí
vůbec není jednoduchá zále−
žitost. Překvapilo nás, že se
o této problematice stále po−
měrně málo píše. Proto by−
chom Vás rádi v roce 2014
ale spoň částečně provedli
problematikou realitního trhu.

Vážení čtenáři,

většina z Vás prodává, nebo

kupuje svůj byt, dům, chatu,

chalupu, nebo pozemek popr−

vé a nemá tedy mnoho zkuše−

ností. Ještě předtím, než se

rozhodnete něco konkrétního

podniknout, sbíráte informace.

Po dlouhém hledání a doporu−

čování Vašich známých se nej−

spíš rozhodnete, že to zkusíte

sami. Určitě to špatné rozhod−

nutí není, avšak musíte mít

i velkou dávku štěstí, neboť sa−

motný proces je dlouhý a v ně−

kterých momentech téměř ne−

zvladatelný. Mnoho lidí si to

zkusilo a často potvrzují, že

prošli peklem – dlouhý proces

prodeje, permanentní telefoná−

ty skutečných i fiktivních zá−

jemců, nespočet absolvova−

ných prohlídek, špatná orienta−

ce v právní stránce prodeje,

stres s platbou kupní ceny, ne−

znalost dílčích úkonů spoje−

ných s katastrem nemovitostí,

nebo neustálé zjišťování, co

vše je ještě potřeba udělat a na

co se nesmí v žádném případě

zapomenout. Jestliže jste však

zvyklí obracet se v každoden−

ním životě s řešením svých

přání a problémů na profesio−

nály v daném oboru, rozhod−

nete se pro kvalitní realitní spo−

lečnost. V tomto případě se dá

říci, že jdete opravdu štěstí na−

proti, a to doslova mílovými

kroky. Možná se nyní usmíváte,

ale je to tak. Klíčem k úspěšné−

mu obchodu většinou není

snaha stát se „chvilkovým rea−

litním makléřem“. Zaměřte 

tedy rovnou své síly a svůj čas

výběrem té pravé realitní kan−

celáře, která Vám poskytne své

služby a udělá vše za Vás. 

A přesně nyní přichází mo−

ment, kdy je Vaší nejlepší vol−

bou oslovit Realitní společnost

České spořitelny.  Zde získáte

zázemí a podporu silného part −

nera v oblasti prodeje a nákupu

nemovitostí. Rozsáhlým mar −

ketingem Vaší nemovitosti docí−

líte rychlého prodeje za nejvyšší

možnou cenu. Naši školení rea−

litní poradci Vám nastaví ten

nejlepší prodejní plán vyhovují−

cí Vašim potřebám a požadav−

kům. Hledáte při prodeji Vaší

nemovitosti opravdu důvěry−

hodného partnera? U nás Vám

nabízíme komplexní servis za−

hrnující bezplatné poradenství,

zajištění tržního i znaleckého

posudku potřebného k určení

ceny Vaší nemovitost, právní

služby, dále služby architekta

a bytového designéra, staveb−

ního technika, geodeta, zajiště−

ní daňového přiznání, hypoteč−

ní poradenství a další finanční

služby včetně zajištění úschovy

kupní ceny na vázaném ban−

kovním účtu. Pro více informací

nás neváhejte kontaktovat, ne−

bo se zeptejte na kterékoliv po−

bočce České spořitelny.

Jsme si plně vědomi situace

na trhu nemovitostí s ohledem

na rekodifikaci občanského zá−

koníku, novelu katastrálního

zákona, nebo vůči změnám

v daňových povinnostech při

podání daně z převodu nemo−

vitosti. Proto jsme se rozhodli

touto formou zajistit alespoň

částečnou osvětu veřejnosti.

V následujícím roce naleznete

v tomto měsíčníku pravidelnou

rubriku věnující se těm nejpod−

statnějším změnám v segmen−

tu prodeje nemovitostí.

V měsíci únoru bychom pro

Vás měli toto doporučení.

Zjistěte si aktuální stav Vaší 

nemovitosti tak, jak je zapsán

na Katastru nemovitostí. Od 

1. ledna 2014 do konce roku je

pro Vás, majitele nemovitostí,

nebo pro osoby oprávněné z ti−

tulu věcného práva, nezbytné,

aby tyto skutečnosti byly řádně

zapsány u příslušného Kata −

strálního úřadu. (MH)

Plzeň
nám. Republiky 235/36
Plzeň 301 00

Klatovy
nám. Míru 152
Klatovy 331 01

604 946 832
mhereit@rscs.cz
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Kmotrem prvního mláděte jihoamerických stromových dikobrazů kuandu, který
se narodil v plzeňské Zoo, se stal   náměstek primátora Martin Zrzavecký. Ten
ho také pojmenoval Horatio.  Kuandu je lesní, býložravý, převážně samotářský
živočich. Jeho starší české označení zní bodlinatec chápavý. Má totiž ovíjivý
ocas. Ve dne spíše odpočívá, v noci vyráží na výpravy. Plzeňská zoo nyní chová
4 druhy dikobrazovitých hlodavců. U sibiřského srubu klasické dikobrazy, v pa−
vilonu nosorožců dikobrazy neboli osináky filipínské, v africkém nočním pavilo−
nu osináky africké, Kuandu obecné a urzony kanadské.  

Máte rádi legraci a vtip? Pak si roz−
hodně nenechte ujít divadelní komedii
A DO PYŽAM!, která se uskuteční 25.
2. 2014 od 19:00 hod v DK Peklo
Plzeň. V režii Petra Hrušky se před−
staví Jiří Langmajer, David Suchařípa,
Kateřina Brožová nebo
Kamila Špráchalová, Kate −
řina Hrachovcová nebo
Nela Boudová, Eva Číž −
kovská a Zdeněk Vencl ne−
bo Martin Hruška. 

Brilantní komedie
o tom, co vše se může při−
hodit při víkendové náv−
štěvě, když milenka a hos−
podyně vašeho přítele
„nosí“ stejné jméno a jeho
žena pro vás není pouze
jeho ženou... množství
vtipných situací, zvratů,
slovní komiky a vynikající−
ho herectví Jiřího Langmajera a ostat−
ních protagonistů slibují opravdu 
dobrou zábavu.

Jde o komedii, která si neklade
jiný cíl, než pobavit diváka.
Kultivovaně oživuje neselhávající

principy francouzské bulvární frašky.
Autor Marc Camoletti má mimořádný
cit pro vtip, situační a slovní komiku.
Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít
vtipné rozuzlení, neobává se ani jiného
druhu pikantérie. 

Předprodej vstupenek: 
www.plzenskavstupenka.cz, DK

Peklo a Informační centrum Plzeň.

Hranice 400 000 návštěvníků v pl−
zeňské zoo byla vloni opět překroče−
na! Celkem zde bylo 401 473 osob.
Sice až na Silvestra byla v loňském
roce pokořena hranice 400 000 náv−
štěvníků v jednom roce, a to už po
sedmé v řadě. Zoo a Botanická za−
hrada se tak řadí mezi nejnavštěvo−
vanější turistické cíle v ČR a patří
mezi 5 nejnavštíve nějších  zoo v re−
publice.  Zajímavé je porovnání s ro−
kem 2007, kdy byla tato hranice pře−
kročena poprvé a návštěvnost do−
sáhla 402 039.

„S více než 17 tisíci  návštěvníků
patří prosinec 2013 jednoznačně me−
zi nejúspěšnější prosince v historii

Zoo v Plzni,“ potvrdil mluvčí zoo 
Mgr. Martin Vobruba. 

Podíváme−li se o několik let zpátky,
zjistíme, že například v roce 2008 zaví−
talo do plzeňské Zoo celkem 405 328
návštěvníků, o rok později  přivítala po−
prvé   svého 450 000. návštěvníka bě−
hem jediného roku, celkem jich přišlo
457 879.  V roce 2010 byla tato meta
překonána podruhé a s počtem 460
841 osob  byla zoo poprvé ve své his−
torii druhou mezi zoologickými zahra−
dami v republice a 8. turistickým mís−
tem celé ČR. V roce 2011 je laťka 
450 000 osob překonána potřetí za se−
bou a v následujícím roce  zahradu
navštívilo bezmála 423 000 lidí. 

Plzeňská zoo opět bodovala

A DO PYŽAM!
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Třináctičlenná komise, která vybí−
rala ředitele městské příspěvkové 
organizace Divadlo J. K. Tyla, dopo−
ručila radě města ke jmenování
Martina Otavu. Padesátiletý součas−
ný ředitel Divadla F. X. Šaldy by   měl
nastoupit do funkce letos  v září. Po
schválení městskou radou už ale bu−
de mít takový úvazek, aby mohl řešit
zásadní záležitosti spojené s přesu−
nem administrativy a scény Komor −
ního divadla do nové divadelní budo−
vy v Jízdecké ulici.

„Martin Otava na nás udělal dobrý
dojem svou minulostí a svým aktiv−
ním a kvalitním působením v liberec−
kém divadle. Přesvědčil nás svou
dynamikou a energií, kterou chce
věnovat práci v našem divadle, a ta−
ké svým nadšením a svou vizí,“ uvá−
dí Eva Herinková, náměstkyně pri−
mátora pro kulturu a cestovní ruch
a zároveň předsedkyně výběrové ko−
mise, ve které zasedl rovněž scé−
nograf a bývalý šéf Národního divad−
la Daniel Dvořák, umělecký šéf
Divadla Aréna v Ostravě Ivan Krejčí
nebo Jiří Štilec, akademik hudebního

managementu působící na Hudební
akademii múzických umění.

„Co víc si může člověk přát, než
pracovat v divadle, které má takové
možnosti, jako bude mít Divadlo 
J. K. Tyla po otevření dvou dalších
nových scén. Vést divadlo s klasic−
kým ´velkým divadlem´, novou
scénou a scénou experimentální, to
je výzva, kterou může člověk dostat
jednou za život. Jako rozený Pražák
marně pátrám v paměti, kdy se za
posledních sto let v Praze otevřelo
nějaké velké divadlo. Neotevřelo.
V Plzni to bude už letos rok,“ sdělil
bezprostředně po rozhodnutí komi−
se Martin Otava.

Konkurz na ředitele plzeňského
divadla se konal podruhé, když loni
v září komise žádného z pěti zájem−
ců o tento post nevybrala  a doporu−
čila vyhlásit nové, tentokrát uzavřené
výběrové řízení. Z oslovených čtyř
adeptů se přihlásili tři, Ilja Racek ml.,
současný dočasně jmenovaný ředi−
tel DJKT, šéf opery DJKT Ilja Šmíd
a Martin Otava, ředitel Divadla F. X.
Šaldy v Liberci.

Martin Otava – příští
šéf plzeňského divadla

Dotaz čtenáře V. P.
Dobrý den, 

podle nového občanského záko−
níku je prý možné, aby dítě jed−
nalo samo za sebe, například
podepisovalo smlouvy svým
jménem a ne prostřednictvím
rodičů, je to skutečně možné?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
zjednodušeně je možné odpo−

vědět, že ano, nový občanský zá−
koník (dále jen „NOZ“) skutečně
tuto novinku přináší, na druhou
stranu je nutné zdůraznit, že musí
být splněno několik podmínek,
aby nezletilé dítě jednalo svým
jménem ve svých záležitostech.
Při této příležitosti je zde na místě
zmínit změny v jednání nezleti−
lých dětí a nabytí svéprávnosti. 

Zůstává zachováno pravidlo,
že nezletilý, který dosud nenabyl
plné svéprávnosti, je způsobilý
k právním jednáním přiměřeným
ke svému věku a ke své rozumo−
vé a volní vyspělosti. Toto usta−
novení neznamená nic jiného,
než že patnáctileté dítě si samo−
zřejmě může koupit oblečení
v obchodě a uzavřít tak s prodej−
cem kupní smlouvu, nemůže
však již sám kupovat byt nebo
motorku. K takovému právnímu
jednání je již nutná účast zákon−
ného zástupce. S nárůstem mož−
ností, které nám přináší dnešní
doba, však vznikal často problém
u mladých podnikatelů, kteří byli
natolik vyspělí, aby vymysleli vý−
nosný podnikatelský záměr, při
jeho realizaci však byli omezeni
skutečností, že dosud nenabyli
plné svéprávnosti a nemohli sami
například založit obchodní spo−
lečnost nebo si pronajmout pro−
story k podnikání.

Pokud bude chtít nezletilý, kte−
rý nenabyl plné svéprávnosti sa−
mostatně podnikat a zajišťovat
si veškeré záležitosti s podniká−
ním související svým jménem bez

nutné účasti rodičů, je možné,
aby rodič (zákonný zástupce)
udělil nezletilému souhlas, jehož
platnost musí potvrdit ještě soud.
Po rozhodnutí soudu je již nezle −
tilý způsobilý k jednáním, jež jsou
s jeho podnikatelskou činností
spojena.

NOZ však nabízí i možnost při−
znání plné svéprávnosti nezletilé−
mu, tzv. emancipace, kdy o tomto
přiznání rozhoduje soud na návrh
nezletilého či zákonného zástup−
ce. Nejedná se pouze o potvrzení
souhlasu zákonného zástupce ja−
ko v předešlém případě, ale soud
přímo zkoumá schopnost nezleti−
lého sám se živit a sám si obsta−
rat své záležitosti. Musí být sou−
časně splněno několik podmínek,
kterými je minimální věk šestnáct
let, souhlas zákonného zástupce
a již zmíněná schopnost se sám
živit a obstarat své záležitosti. Již
před účinností NOZ bylo možné,
aby soud přiznal nezletilému
plnou svéprávnost, toto rozhod−
nutí však spojeno bylo výhradně

s uzavřením sňatku nezletilého
většinou z důvodu těhotenství 
nastávající manželky.

NOZ také obsahuje obecná
ustanovení o pracovním poměru
nezletilých. Výslovně uvádí, že je
zakázána závislá práce (běžná
práce pro určitého zaměstnavate−
le) pro nezletilé mladší patnácti let
a s neukončenou povinnou školní
docházkou. Výslovně však zmi−
ňuje výjimku týkající se umělec−
ké, kulturní, reklamní nebo spor−
tovní činnosti. Zákon umožňuje
u nezletilého, který nedovršil šes−
tnácti let, aby jeho pracovní po−
měr ukončil zákonný zástupce,
pokud nezletilý například zane−
dbává školu nebo práce škodí je−
ho zdraví.

Je patrné, že právní úprava
účinná od 1.1. 2014 přináší zjed−
nodušení pro dosud neřešitelnou
situaci zejména v případě mla−
dých podnikatelů, kteří jistě nové
možnosti ocení a využijí jich.

Mgr. Zdenka Mlčáková, 
advokátní koncipientka

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého 
a Mgr. Radka Chaloupky
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Projevuje se otokem a zarudnutím
určitého úseku žíly. Postižená céva
reaguje bolestivě na dotyk. Příčinou
onemocnění mohou být mikro −
organismy, poranění kůže, po−
hmoždění cévy nebo nedostatečný
průtok krve, který vede k jejímu
hromadění v žíle. Zánětem bývají
velmi často postihovány křečové
žíly. Při zánětlivém procesu může
docházet  na žilních stěnách k tvor−
bě drobných krevních sraženin
z nahromaděných krevních desti−
ček. Pokud se takovýto trombus
uvolní do krevního oběhu, může
způsobit zneprůchodnění cévy na
jiném místě těla.

K zánětu žil jsou zvláště náchylní
lidé, kteří byli delší dobu upoutání
na lůžko pro zranění, nemoc nebo
operaci, ženy, které užívají hormo−
nální antikoncepci nebo absolvova−
ly hormonální léčbu. Protože pa−
cient musí ležet, zánět žil obvykle
začíná v místě, kde je céva stlačená
vahou nohy. Prvotním příznakem je
trochu zvýšený pulz a zvýšená te−
plota. Lýtko bolí.

Informace k léčbě: Správná ži−
votospráva, vegetariánská strava,

předcházet krevním sraženinám
vnitřní léčbou – pití bylinných čajů
a vnější léčbou – obklady, hojivé
masti, zábaly.

Vnitřní léčba
Kaštanová tinktura: 40−50 kapek

3x denně nebo naložíme 10 g ko−
monice do 1 l červeného vína a uží−
váme 3x denně po lžičkách a pak
po lžících. 

Čaj, který působí protizánětlivě
a čistí krev: Nať komonice lékařské
40 g, květ černého bezu 20 g, květ
měsíčku 20 g, nať mařinky vonné
10 g, nať třezalky 10 g. Připravíme
nálev a podáváme 4x denně šálek
(150 ml).

Nálev z mateřídoušky: 1 polévko−
vou lžíci květů přelijeme šálkem va−
řící vody a necháme 10 min. vylu−
hovat. Přecedíme a pijeme 3 šálky
denně mezi jídly.

Rdesno hadí kořen: 60 g drobně
nařezaného hadího kořene dáme do
1 l studené vody a pomalu přivede−
me k varu. Pak sejmeme z ohně
a přikryté necháme 10 min. vyluho−
vat. Pijeme 3−5 šálků rozděleně
přes den, mezi jídly.

Jílová voda: Vhodné je i pití jílové
vody. 1 kávovou lžičku jílu rozpusť−
te ve sklenici vody a vypijte 1x den−
ně před jídlem.

Měsíček a vilín působí podobně
jako prha arnika protizánětlivě. V lé−
kárně jsou k dostání nejrůznější kré−
my, masti a želé obsahující výtažky z
těchto rostlin. Přípravky jsou vhodné
k ošetření zánětu povrchových žil.

Vnější léčba
Chladivé zábaly lýtek: Při zánětu

žil se osvědčily rovněž studené
Priessnitzovy zábaly lýtek, které
mírní bolest a brzdí zánětlivé proce−
sy. Namočte plátěnou tkaninu do
studené vody a přiložte ji na lýtko.
Obklad oviňte suchým ručníkem 
a zabalte do vlněné deky. Nechte
působit 15−30 min.

Tvarohové a bahenní obklady:
Podobným způsobem jako studené
zábaly působí i obklady z tvarohu či
léčivé zeminy. Na postižené místo
rozetřete do výšky 2−3 cm čerstvý
tvaroh nebo zeminu rozmíchanou
ve studené vodě, přikryjte utěrkou a
nechte působit 1 hodinu.

Léčitel Josef Míka

Léčivé účinky alternativní medicíny 
Zánět žil

V rámci Plzeňského kraje detektivové
České pojišťovny zaznamenali vý−
znamný pokles v objemu pojistných
podvodů. Zatímco v roce 2012 byly
na Plzeňsku odhaleny pojistné podvo−
dy ve výši 41 milionů korun Kč, letos
se jednalo o částku 26,1 milionu Kč.
V celé republice byly přitom loni od−
haleny pojistné podvody za 437 milio−

nů korun. Zatímco před rokem 2012
se objem odhalených pojistných pod−
vodů držel pod hranicí 400 milionů
korun, poslední dva roky tuto hranici
výrazně přesáhl. V porovnání s rokem
2005 jde o téměř 95% nárůst. 

„Nejčastěji se klienti snaží pojiš−
ťovny obelhávat v oblasti autopojiš−
tění a dále pak v případě odpověd−

nostního a životního pojištění. Zají −
mavostí uplynulého roku je, že ačko−
liv Českou republiku zasáhly rozsáh−
lé povodně i vichřice, lidé tyto přírod−
ní kalamity zneužívali k podvodům
podstatně méně, než bylo obvyklé
v minulosti,“ říká Jaromír Kaděra, ře−
ditel útvaru vyšetřování a interní bez−
pečnosti České pojišťovny.

V Plzeňském kraji ubylo pojistných podvodů

Je libo bizona či šnečí ragú? Tyto
a mnohé další pochoutky nabízí  
V. ročník Grand Restaurant Festivalu,
který   končí 28. února 2014. Za zvý−
hodněné festivalové ceny ochutnáte
speciality nejlepších a nejzajímavěj−
ších restaurací z publikace Maurerův
výběr Grand Restaurant 2014. 

Letošní novinkou je Singles
MňamBus pro nezadané či pro zada−
né, kteří chtějí poznat nové přátele.
Ke každé ochutnávce dostanete pří−
rodní minerální nebo pramenitou vo−
du z portfolia společnosti KOFOLA.

Prodej probíhá na www.grandrestau−
rantfestival.cz.  Festival probíhá v 83
TOP restauracích z publikace Mau −
rerův výběr Grand Restaurant ve 30
městech po České republice. Za sní−
žené ceny máte možnost navštívit lu−
xusní podniky, ve kterých byste
mimo festival zaplatili mnohem více.  

Nejlepší šéfkuchaři připraví pokr−
my v kategoriích: „To jste ještě ne −
jedli“, „Ctíme tradiční recepty a zvy k −
losti“ a „Láska prochází žaludkem“.
Těšit se můžete například na mari−
novaný steak z oslí svíčkové, bizo−

na, šnečí ragú s bazalkou, ráčí ocá−
sky, rybu Fugu či zmrzlinu z kozího
sýra s višňovým kompotem. Nebo
máte raději tradiční pokrmy?
Pečený bůček na Kofole s pastyňá−
kovým pyré a zimní zeleninou, silný
bažantí vývar consommé s estrago−
novým nočkem či restované hřebín−
ky z divočáka s demi−glace z černé−
ho rybízu. Sladká tečka na konec?
Levandulový tvarohový dort či teplá
čokoládová polévka ovoněná lanýži
a k tomu bonbón s marinovaným
zeleným pepřem? 

Nejezte, nepijte, ani nežijte blbě!   

Zlatý a Junior Erb
2014 

Rada Plzeňského kraje vyhlásila
krajské kolo soutěže Zlatý erb
2014, a to v kategoriích: Nejlepší
webové stránky města, Nejlepší
webové stránky obce a Nejlepší
elektronická služba, vyhlášeno by−
lo dále krajské kolo soutěže Junior
Erb 2014. 

Zlatý erb 2014 je soutěž o nej−
lepší webové stránky a elektronic−
ké služby měst a obcí (16. ročník
soutěže). Cílem je podpořit mo−
dernizaci místní a regionální veřej−
né správy prostřednictvím rozvoje
informačních služeb poskytova−
ných občanům s využitím interne−
tu a ostatních elektronických mé−
dií a přispět tak k rozvoji kvality ži−
vota ve městech, obcích a krajích
ČR. Soutěž je organizována dvou−
stupňově, v krajských kolech, 
která vyhlašují jednotlivé kraje, 
a v kole celostátním.  

Junior Erb 2014 je určen mla−
dým lidem do 18 let, kteří se aktiv−
ně zajímají o internet a tvorbu we−
bových stránek. Do soutěže se
mohou přihlašovat pouze stránky,
internetové služby a projekty do−
stupné prostřednictvím internetu.
Ty se musí týkat následujících
oblastí: webové stránky měst/ob−
cí/regionů, podpora turistického
ruchu (turistická místa, paměti−
hodnosti, zajímavosti), škola,
vzdělávání, volnočasové aktivity
(školní internet/intranet), stránky
sportovních organizací a spolků,
které se podílejí na společenském
životě obce (např. místní jednota
Sokol apod.), další projekty souvi−
sející s veřejnou správou (obecní
TV). Uzávěrka krajských kol je
v polovině února 2014.  
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Říká se, že za žáky většinou
vybírají střední školu rodiče,

prý hlavně z toho důvodu, že
v patnácti letech málokteré z dě−
tí má konkrétní představu o tom,
co by vlastně chtěli v životě dě−
lat. Pravda je, že jsem to pozna−
la na vlastní kůži a i já volila typ
školy, o které jsem se domníva−
la, že bude pro mé dcery nejlep−

ší. Obě nakonec šly svou cestou
a pro mě   to bylo poučením, jak
více naslouchat svým potom−
kům. A tak se ani nedivím, že
podle výzkumů až 80 % Čechů
nebaví jejich práce! Hlavní dů−
vod? Prostě  nevěděli, jaký si vy−
brat obor nebo byli „tlačeni“ do
oborů, ke kterým nemají vůbec
žádné  předpoklady.

Rozhodování se je totiž v této
fázi výběru dalšího vzdělání vel−
mi důležité. Závisí na mnoha fak−
torech a komplikuje ho i malá 
informovanost o nabídce středo−
školského vzdělání.

Rozhodování je navíc nejdů−
ležitější fází přijímacího řízení,
protože  neúspěch u přijímacího
řízení neplyne často z nedostat−

ku schopností žáka, ale z volby
nevhodné školy či možnosti vol−
by středoškolského studia po−
dle jeho náplně. Jak je zřejmé,
není to vůbec snadné, a tak
doufám, že vám následující řád−
ky a stránky naší přílohy ke škol−
ství aspoň trochu napoví. 

Jana Mertová, 
šéfredaktorka

Jak zvolit školu na celý život a nelitovat?

„Chceme zvýšit zájem
o technické obory,“

� Plzeňský kraj zřizuje
45 středních škol z cel−
kového počtu 55 střed−
ních škol působících
v kraji. Jaké jsou v sou−
časné době jeho priori−
ty v oblasti rozvoje
školství?

Tradičně je největší
zájem o studium na
gymnáziích, především
ve víceletých oborech.
Sou časně  vnímáme, že
je důležité napomoci zvýšit zájem
o studium technických oborů a tím
i přispět ke zvýšení počtu a kvality
odborně erudovaných pracovníků
v regionu. Proto každoročně vyhla−
šujeme program „Motivace pro
technické vzdělávání Plzeň ského
kraje“ zaměřený na žáky  posledních
ročníků základních škol ke studiu
technických oborů. Zapojují se
i střední školy zřizované Plzeňským

krajem, které organizu−
jí technické kroužky
pro zájemce z řad žáků
základních škol. Ti si
tak mohou prakticky
vyzkoušet,  jak jsou
zdatní a jak zvládají
jednoduché úkoly při
ručním zpracovávání
materiálů, při ovládání
jednoduchých elektro−
nických zařízení apod.  
��Pokud vím, tak kraj

podporuje  zájem o techniku také
různými soutěžemi? 

Od roku 2009 například  hejtman
Plzeňského kraje   vyhlašuje rukoděl−
nou soutěž „Řemeslo má zlaté
dno“, která si klade za cíl popularizo−
vat řemeslné obory mezi žáky zá−
kladních a středních škol, zvýšit zá−
jem žáků o technické obory vzdělá−
vání a motivovat je ke studiu těchto

říká  náměstek  hejtmana Jiří  Struček pro oblasti
školství, sportu, kultury a cestovního ruchu.

... pokračování na straně  18   

�
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oborů na středních školách. V srpnu
loňského roku Rada také vyhlásila
pod záštitou hejtmana
„Tech  nickou olympiádu“
určenou žákům středních
škol a podporující spolu−
práci mezi středními škola−
mi a Západo českou univer−
zitou v Plzni.

Výše zmíněnými pro −
jekty motivujeme spoluprá−
ci základních a středních
škol, středních škol s uni−
verzitou, středních škol
a firem, ale zároveň na−
sloucháme požadavkům
jednotlivých zaměstnavate−
lů, o čemž svědčí např.
v listopadu loňského roku
uzavřená „Dohoda o spolupráci mezi
Českým svazem zaměstnavatelů
v energetice, Plzeňským krajem
a Středním odborným učilištěm ele −
trote chnic kým v Plzni“.
��Všechny aktivity na podporu tech−
nického vzdělávání jsou financová−
ny z rozpočtu Plzeňského kraje?

Kromě nově realizovaného projek−
tu „Podpora technického a přírodo−
vědného vzdělávání v Plzeňském

kraji“, který je spolufinanco−
ván z Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Ope −
račního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Tento program je zaměřen
především na vybavování dí−
len a laboratoří ve školách od

září 2013 do června 2015 s max. vý−
ší dotace 96 mil. Kč. Aktivně se do
něj již zapojilo 18 středních a 70 zá−

kladních škol Plzeňského
kraje.

Navíc školy, za finanční−
ho přispění Plzeňského
kraje, organizují nebo se
zúčastňují soutěží v odbor−
ných dovednostech žáků.
Jed ná se o většinu „tech −
nicky zaměřených“ učeb−
ních oborů, ve kterých se
žáci na školách připravují

– namátkově: Auto Junior – pro obo−
ry automechanik a autotronik, Kovo
Junior – pro obory strojní mechanik
a obráběč kovů, Zlatý pohár LINDE –
soutěž ve svařování, GES−ELEKTRO−
NICS−CUP – pro obor mechanik
elektronik, soutěž truhlářů „O hoblík
Káji Hoblíka“, soutěže mají všechny
obory se stavebním zaměřením,
opraváři zemědělských strojů apod. 
�� V květnu loňského roku vznikla
také pracovní skupina „Komise pro
podporu technického vzdělávání
v Plzeňském kraji“…

Ano, máte pravdu. Komise
má více než tři desítky členů,
mezi nimiž jsou představitelé
významných municipalit, od−
borníci z řad jejich úřednické−
ho aparátu, zástupci jednotli−
vých stupňů naší vzdělávací
soustavy a zástupci zaměs−
tnavatelů. Jejím cílem je pod−
pořit právě zájem o technické
vzdělávání na základních
i středních školách a zajistit
dostatek absolventů technic−
kých škol.

„Chceme zvýšit zájem o technické obory,“
říká  náměstek  hejtmana Jiří  Struček pro oblasti školství, sportu, kultury a cestovního ruchu.

... dokončení ze strany 17�

Bronzový Ondřej Hasman s Jiřím Stručkem

Vanessa Štefanová a trenérka Lucie
Mužíková s Jiřím Stručkem

ŠKOLY - PŘÍLOHA
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Sportovní gymnázium
přijímá pro školní rok

Sportovní gymnázium sídlí v Táborské ulici 28 
v Plzni – Slovanech naproti hale TJ Lokomotivy 

a v blízkosti plzeňského bazénu.

2014/2015

Termíny 1. kola přijímacích zkoušek:

přihlášky ke studiu do 15. března 2014. 
Uchazeč přihlášku odevzdá ředitelce SG.

Přijímací zkoušky z ČJ a M   
22. 4. nebo 23. 4. 2014

Pohybové testy 
22. 4. 2014, 13:00 h
pro uchazeče do čtyřletého gymnázia
23. 4. 2014, 13:00 h 
pro uchazeče do osmiletého gymnázia

Tel.: 378 605 711 (ústøedna)  
Tel./fax: 378 605 741

E−mail: posta@sgpilsen.cz
http: www.sgpilsen.cz

Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy

�� Jak vlastně vaše škola vznikla?
Naše soukromá škola byla založe−

na společností s ručením omezeným
BEAN  Praha, a to RNDr. Karlem
Schu hem, staňkovským rodákem,
a Ing. Jiřím Molenem 1. září 1995.

Vyučování začalo v pronajatém
prostoru Lidového domu ve Staňkově
s dvaceti studenty čtyřletého oboru
Obchodní akademie. Čekalo nás vel−
mi náročné období existence školy,
vždyť jsme byli první vlaštovkou, prv−
ní soukromou školou domažlického
regionu. Museli jsme přesvědčit své
okolí nejen o schopnostech pedago−
gického sboru, ale i o kvalitním mate−
riálním vybavení. Činnost školy se po−
stupně nejenom stále zkvalitňovala,
ale  samozřejmě i rozšiřovala, a to
o tzv. nástavbové studium Podnikání
denní i dálkovou formu.

V roce 2003 koupila společnost
BEAN bývalou budovu místní zá −
kladní školy a vyučování v ní bylo za−
hájeno již v září téhož roku. Samo −
zřejmě budova prošla celkovou nán−

kladnou rekonstrukcí. Všechny tyto
skutečnosti měly vliv na stoupající
počty žáků v jednotlivých školních 
letech. V letošním školním roce se již
můžeme pochlubit celkovým počtem
373 žáků, kterým se, podle mého 
názoru, řadíme ke školám střední 
velikosti.
��Pokud vím, tak chystáte také něja−
ké novinky. O co se jedná?   

Novinkou pro školní rok 2014/
2015 je zřízení základní školy s roz −
šířenou výukou cizích jazyků. Také
budou využívány nové metody výuky
čtení, psaní a prvouky. Věříme, že
Staňkovští a žáci ze spádových obcí
a z okolí využijí této nabídky, neboť se
bude jednat o kvalitní výuku v kolekti−
vech do 15 žáků 

Jinak absolventům základních škol
nabízíme formou čtyřletého denního
studia již tradičně Obchodní akade−
mii s několika zaměřeními.

Největší zájem  každoročně bývá
o Obchodní akademii se zaměřením
na cestovní ruch. Studium je zaměře−

no na zvládnutí základních odborných
znalostí a dovedností pro tvůrčí a pro−
fesionální přístup k práci v oblasti
cestovního ruchu.

Dále je to Obchodní akademie se
zaměřením na propagační grafiku.
Ta v současné době  našla široké
uplatnění jako marketingový nástroj
v tvorbě reklamy.

Problematika Obchodní akademie
se sociálně právním zaměřením je
i v budoucnu stále více aktuální.
Stejně tak Obchodní akademie se
změřením na diplomatický protokol
je velice zajímavý a atraktivní obor. 

Hlavně dívky bude jistě zajímat
Floristka − čtyřleté studium za −
končené maturitní zkouškou. Dále je
možné u nás studovat čtyřleté
Gymnázium všeobecné zaměřené na
výuku jazyků a humanitních předmě−
tů. U všech uvedených oborech, a to
u denní formy studia, také nabízíme
individuální způsob studia.
��Paní ředitelko, jaké možnosti mají
u vás ti, kteří si chtějí doplnit svoje
stávající vzdělání?

Například pro absolventy oborů
vzdělávání s výučním listem máme
velmi vhodný obor  Podnikání, jako
denní forma studia. Jde o dvouleté,
takzvané nástavbové studium.

Kromě denních forem studia lze řa−
du oborů studovat i dálkovou formou,
a to Podnikání jako tříleté studium,
Obchodní akademie se sociálně
právním zaměřením a se zaměře−
ním na cestovní ruch jako studium
čtyřleté.
�� Co kdyby měl někdo z uchazečů
zájem o výuční list?

V tom případě můžeme nabídnout
další důležitou novinku, kterou  je tří−
letý obor Kominík – kominické prá−
ce, kde výstupem je výuční list. Jedná
se o denní studium. Věříme, že absol−
venti najdou uplatnění na trhu práce.

Chtěla bych také upozornit, že stejně
tak, jako  budeme přistupovat k zájemci
o studium při rozhodování o přijetí,
stejně tak individuálně přistupujeme
k žáku během celého studia v naší ško−
le. Výuka totiž probíhá ve třídách s niž−
ším počtem žáků a vyučující má proto
prostor pro individuální práci, což je ta−
ké základní prioritou naší školy.

Navíc, v nedávné  době studenti
naší školy navázali kontakt  s Domem
seniorů v Černovicích. Navštívili toto
zařízení, besedovali s přítomnými
klienty a zajímali se o jejich problémy.
V této aktivitě budou pokračovat
v rámci průřezového tématu – Úcta ke
stáří v předmětu psychologie. 

BEAN nabízí maturitu, výuční list, nově přijme i prvňáčky!
Mezi vyhledávané soukromé školy v plzeňském regionu patří již hez−
kou řádku let Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN
s.r.o. ve Staňkově. Škola, která je jenom 40 km vzdálená od Plzně,
nabízí kvalitní vzdělání hned v několika směrech. Na podrobnosti
jsme se zeptali Ing. Marie Bastlová, ředitelky školy. 

ŠKOLY - PŘÍLOHA
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1.Pedagogicko−psycho−
logické poradny

2.Výchovný poradce

3.Odborné příručky

Brožura – „Informace 
o gymnáziích“ 

Brožura – „Informace 
o středních školách I“
čtyřleté obory s maturitou 

Brožura – „Informace 
o středních školách II“
2, 3 a čtyřleté obory vzdělávání 

Příručky jsou k dispozici k zapůj−
čení u třídních učitelů  žáků de−
vátých tříd. V příručkách jsou
uvedeny kódy jednotlivých obo−
rů číslem a písmenem uprostřed
kódu. 

– úplné střední odborné
vzdě lání s maturitou, čtyř −
leté studium

– úplné střední odborné
vzdělání s vyučením i matu−
ritou, čtyřleté studium

– střední odborné vzdělání
s výučním listem, tříleté 
studium

SET 2013/14 
– Vybíráme střední školu,
vydavatel Ústav pro informace 
ve vzdělávání, naklad. Taurus,
Senovážné nám. 26
Praha a Středočeský kraj,
Čechy, Morava
V každé příručce SET jsou zpra−
covány formou přehledných ta−
bulek údaje o všech typech SŠ
v daném regionu, tj. tabulka 
obsahuje údaje o službách pro
žáky, včetně ubytování a stravo−
vání (i finanční náročnost, DOD
– dny otevřených dveří, podmín−
ky pro žáky s zdravotním ome−
zením či postižením (nadstan−
dardní pomoc žákům s SPU),
vybavení školy informačními
technologiemi a jejich dostup−
nost (velmi důležité při výuce je
výrazně vy užíváno PC, zvláště
pak inter netu), dále jsou zde
údaje o VŠ, na které se absol−
venti nejčastěji dostanou, před−

pokládaný počet míst pro přijí−
mací řízení, zda škola pořádá
přípravné kurzy, průběh přijíma−
cí zkoušky, tj. bez zkoušek, test
všeobecných znalostí, psycho−
logický test, test M a Čj, talento−
vá zkouška, poměr přihlášených
a přijatých za minulý školní rok,
týdenní hodi nová dotace věno−
vaná výuce cizích jazyků, aktuál−
ní počet žáků školy)

4. Internet
Informace lze získat na internetu
na těchto adresách:

www.uiv.cz – Ústav pro infor −
mace ve vzdělávání – zde je i vy−
čerpávající informace o tom, jak
správně podat přihlášku a jak je
tomu s perspektivou jednotlivých
oborů

www.nuov.cz – Národní ústav
odborného vzdělávání – posky−
tuje informace o požadavcích na
studijní předpoklady u jednotli−
vých typů škol a údaje o síti SŠ,
jsou zde informace o uplatnění
absolventů jednotlivých typů
škol na trhu práce

www.gwo.cz – Průvodce svě−
tem povolání – projekt EU, testy
zájmů, informace o tom, jaký
obor se pro dítě hodí, průvodce
světem povolání formou testu,
pomůže při rozhodování

www.msmt.cz – web Mini ster −
stva školství, mládeže a tělový−
chovy ČR – novinky a aktuality,
týkající se středního školství

http://www.infoabsolvent.cz/
– Informační systém o uplatnění
absolventů škol na trhu práce.

Konkrétní a podrobné informace
mají jednotlivé střední školy
na svých webových stránkách.
Adresy jsou uvedeny v pří −
ručkách. 

5. Dny otevřených dveří
– pořádá většina škol 

Doporučení:
Navštívit několik škol stejného ty−
pu, porovnat včetně časové ná−
ročnosti dopravy, na SOU zane−
chat vyplněnou předběžnou při−
hlášku

Kde získat informace o středních školách?

M

L

H

1. Gymnázia
– čtyřleté studium, studuje na
nich 20 % vycházející populace,
gymnázia mají různá zaměření
(všeobecné, jazykové, přírodo−
vědné, sportovní, matematic−
ké,…). Studium na gymnáziu je
určeno žákům s vysokými studij−
ními předpoklady a jasnou před−
stavou, že chtějí po maturitě po−
kračovat na VŠ či VOŠ. VŠ hu−
manitního a přírodovědného ty−
pu předpokládají gymnaziální
studium. 
Výhody: absolventi mají největší
uplatnění na pracovním trhu.
Nezaměstnanost je pouze 9,6 %,
důvody – flexibilita a široký vědo−
mostní základ + znalost dvou 
cizích jazyků, stoupá počet
míst bakalářských oborů na VŠ 
+ počet VOŠ
Nevýhody: žádná specifická 
odborná kvalifikace 

2. Lyceum
– jedná se vlastně o gymnaziální
vzdělání spojené s částečnou
odbornou profilací, typy lyceí

(ekonomické, technické, peda−
gogické, zdravotní). Je určeno
dětem s vysokými studijními
předpoklady a představou stu−
dia na VŠ nebo VOŠ
Výhody: široký všeobecný vzdě−
lávací základ umožňuje výběr ze
širokého spektra VŠ, částečná
odborná kvalifikace zvyšuje mož−
nost uplatnění na trhu práce
Nevýhody: lyceum nepřipravuje
tak důkladně jako gymnázium
na přijímací zkoušky na VŠ hu−
manitního zaměření, zužuje se
výběr VŠ

3. Střední odborná škola
– čtyřletá, všeobecná a teore −
tická odborná složka jsou rovno−
měrně zastoupeny, nízkým pro−
centem je ve výuce zastoupena
také složka praktická, absolventi
SOŠ získávají znalosti a do −
vednosti v oblasti příslušného
jednoho oboru (např. strojí −
renství)
Výhody: odborné znalosti a vše−
obecně vzdělávací základ studia
jsou předpokladem pro násled−
né studium na VŠ nebo VOŠ, kte−

rá má stejné nebo podobné od−
borné zaměření
Nevýhody: nedostatečný důraz
na některé důležité obecné
předměty (např. výuka cizích ja−
zyků, společenskovědní disci −
plíny, na některých SOŠ infor−
mační technologie), některé
obory jsou pro další studium na
vyšším stupni škol vyloženě ne−
vhodné, studijní úmrtnost absol−
ventů SOŠ na VŠ je ve srovnání
s gymnázii víc než dvojnásobná,
do přitažlivých oborů (bankov−
nictví, služby, cestovní ruch,
elektrotechnika) vstupuje více
žáků, než kolik se jich může po
ukončení studia uplatnit na trhu
práce, největší problémy mají
absolventi zemědělských oborů,
nejmenší absolventi zdravotnic−
kých oborů. 

4. Učební obory s maturitou 
– čtyřleté studium umožňuje zís−
kání výučního listu + maturitu,
v tomto studiu jsou rovnoměrně
zastoupeny všechny tři složky
vzdělávání tj. všeobecná, prak−
tická, teoretická odborná mírně

převažuje. Studium je určeno
pro žáky s průměrnými studijní−
mi předpoklady, kteří jsou orien−
továni na manuální dovednosti
Výhody: maturita + výuční list
zároveň, maturita splňuje formál−
ní předpoklady ke studiu na VŠ
nebo VOŠ. 
Nevýhody: na všeobecně vzdě−
lávací složku je kladen nejmenší
důraz, projevuje se to např. v ne−
dostatečné výuce cizích jazyků,
existuje teoretická možnost 
dalšího studia na VŠ nebo VOŠ,
část uchazečů však studium ne−
dokončí právě pro nedostatečný
teoretický a všeobecně vzdě −
lávací základ 

5. Tříleté učební obory
– jsou zakončeny vydáním výuč−
ního listu, možnost získání ma−
turity existuje formou nástavbo−
vého dvouletého denního studia
nebo tříletého studia při zaměst −
nání, v tříletých učebních obo−
rech je nejvíce zastoupena slož−
ka teoreticky odborná, nejmenší
zastoupení má složka všeobec−
ného vzdělání 

Typy středních škol 
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Pro školní rok 2013/2014
bylo pro 3 799 žáků 9. roční−
ků ZŠ na středních školách
zřizovaných Plzeňským kra−
jem nabízeno v přijímacím 
řízení celkem 6 483 míst
(z toho 3 138 míst do oborů s
maturitní zkouškou a 2 360
do oborů s výučním listem).
Na střední školy bylo ode−
vzdáno celkem 9 978 přihlá−
šek, z toho 8 006 do oborů
pro žáky 9. tříd, uchazeči
mohli podávat pouze dvě
přihlášky na libovolné střed−
ní školy.

Tradičně je nejvyšší zájem
o studium na gymnáziích,
především ve víceletých
oborech. Do 8letého oboru,
který nabízí 13 škol, se na
463 míst přihlásilo 1 122 
zájemců (tj. 242 %); u 4leté−
ho oboru na 501 míst bylo 
694 přihlášených (139 %) 
a v 6letém studiu bylo na 
180 míst přihlášeno 223 zá−
jemců, tj. 124 %.

U studijních oborů s maturi−
tou byl největší zájem o obor
Obchodní akademie, Infor −
mační technologie, Ekono −
mika a podnikání, Ekono −
mické lyceum, Hotelnictví,
Veřejnosprávní činnost, Zdra   −
 votnické lyceum a Lo gistické
a finanční služby.

Naopak malý zájem byl o ty−
to nabízené obory: Technic −
ké zařízení budov, Výtvarné
zpracování keramiky a por−
celánu, Oděvnictví a Agro −
podnikání.

U oborů s výučním listem
byl vyšší   zájem o „tradičně
oblíbené obory“ Kuchař –
číšník, Cukrář, Kadeřník,
Aranžér, Karosář a Truhlář.
Je pozitivní, že se zvýšil 
zájem i o obory Strojní 
me chanik, Obrá běč kovů
a Insta latér.

Malý zájem byl rovněž již 
tradičně o obor Krejčí, Šití 
odě vů, Šití prádla, Nástrojař,
Kovář, Čalouník, Lesní me−
chanizátor a Řezník – uzenář.

Zájem 
o školy

„měřený“zájmem 
o nabízené obory

Z lednových Her VI. zimní olympiá−
dy dětí a mládeže 2014 si výprava
Plzeňského kraje přivezla řadu význam−
ných ocenění včetně několika zlatých
medailí v některých disciplínách. Jeho
závodníci získali 2 zlaté medaile, 2 stří−
brné a 3 bronzové.  V celkovém hod −
nocení krajů osadil Plzeňský kraj 
10. místo se ziskem 76 bodů.

Zlato si domů přivezla v kategorii
Barbora Zíková v alpském lyžování
v disciplíně paralelní slalom jednotliv−

ců. Stejnou me −
daili získal také
mlad ší žák Jan
Hašek v lyžařském
orientačním běhu.

Se stříbrem se
vrátili Klára Loka −
jíčková a Jan Ha −
šek ve štafetovém
závodě lyžařského
orientačního běhu, dále Barbora
Zíková, Tereza Nová, Marek Müller

a Jonáš Forejtek v alp−
ském lyžování – para−
lelní závod družstev. 

Bronzové medaile
získali Tereza Nová
v alpském lyžování
v disciplíně paralelní
slalom jednotlivců,
Vanes sa Štefanová
v krasobruslení mlad−

ších žákyň a Ondřej Hasman, mladší
žák  v lyžařském orientačním běhu.

Předání olympijské zástavy 
Pl zeň  skému kraji. 

Závodníci se na zimní olympiádě neztratili
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Střední škola informatiky a finanč−
ních služeb v Plzni v rámci projektu
CZ.1.07/1.1.30/02.0003 Moderní
technologie ve výuce – úspěšná
cesta žáků do praxe, spolufinancova−
ného z ESF a státního rozpočtu ČR,
se snaží takové absolventy připravo−
vat v oborech Informační
technologie,  Logistické a fi−
nanční služby a Manipulant
logistických služeb.

Pro podporu zájmu žáků
o zod povědný přístup ke kvalit−
nímu vzdělávání byli učitelé vy−
baveni notebooky a připravují
interaktivní studijní a vzdělávací
materiály, které zatraktivňují
výuku cizích jazyků a odbor−
ných předmětů. Z finančních
prostředků projektu bylo roz −
šířeno moderní vybavení školy

o interaktivní dataprojektor, interaktiv−
ní SMART tabuli a nové počítače v PC
laboratoři.

Učitelé se snaží žákům usnadnit
studium zaváděním efektivních mo −

der ních vzdělávacích metod využíva−
jících informační technologie, které
jsou dnešním žákům blízké a motivují
je ke studiu. Patří k nim především 
e−learnig, který je realizován v prostře−
dí Moodle, kam učitelé umisťují žákům
výukové materiály, pracovní listy 

k procvičování a on−line
testy. Žáci se tak mohou
k látce probírané ve ško−
le vracet i doma.

Žáci v rámci projek−
tových aktivit podnikají
exkurze do reálných
podniků, zúčastňují se
aktivit, ve kterých si tré−
nují své prezentační
schopnosti a zodpo −
vědný přístup ke kaž −
dodenním činnostem.
K úspěšným akcím to−
ho typu patří fiktivní vý−
běrové řízení, ekolo gic −
ký den a soutěž uspo −

řádaná pro žáky základních škol
„Ukaž, co umíš aneb finanční gra−
motnost 100x jinak“. 

Cestu do praxe usnadňuje škola
žákům zajištěním kvalitního praktic−

kého vyučování. Ve vyšších ročnících
vykonávají souvislou odbornou praxi
v českých firmách nebo ve firmách
v Německu. I žáci nižších ročníků
mají možnost v rámci projektu vy −
cestovat na týdenní workshop do
mládežnického centra ve Waldmün −

chenu, kde poznají nové německé ka−
marády a zažijí s nimi spoustu ne−
opakovatelných chvil. 

Žáci, kteří pracují ve fiktivní firmě
Cleaners, s.r.o., nebo Plzeňské první
fiktivní bance, a.s., budou své pro −
dukty a služby nabízet na tuzem−
ských veletrzích i mezinárodním vele−
trhu fiktivních firem českým i zahra−
ničním obchodním partnerům.  Svoji
činnost budou firmy prezentovat na
vlastních webových stránkách, které
si žáci sami tvoří. 

Pokud vás zaujaly aktivity, které
svým žákům Střední škola infor −
matiky a finančních služeb v Plzni
nabízí, navštivte den otevřených
dveří, který proběhne v pátek 
28. února 2014 od 14:00 do 18:00
hodin v budově školy, Klatovská 
200 G. Přesvědčte se, že studovat na
sšINfis je opravdu IN! 

SŠINFIS v Plzni vede úspěšně žáky do praxe 
Priority Plzeňského kraje v oblasti
rozvoje školství jsou zakotveny
v Dlouhodobém záměru vzdělá−
vání a rozvoje vzdělávací sousta−
vy Plzeňského kraje 2012 až
2016. Tento dokument byl schvá−
len Zastupitelstvem Plzeňského
kraje již 12. března 2012. V sou−
časném období patří mezi priority
Plzeňského kraje, jako zřizovatele
většiny středních škol v kraji, pod−
pora technického, přírodovědného
a technicky zaměřeného vzdělá −
vání. Mezi konkrétní kroky patří 
následující příklady:

„Motivace pro technické vzdě−
lávání Plzeňského kraje“ – tak se
nazývá každoročně Radou Plzeň −
ského kraje vyhlašovaný krajský
program. Tento program je již tra−
dičně  zaměřen na motivaci žáků
posledních ročníků základních škol
ke studiu technických oborů.
Střední školy organizují technické
kroužky, ve kterých si zájemci –
žáci základních škol, prakticky vy−
zkouší, jak jsou zdatní a jak zvláda−
jí jednoduché úkoly při ručním
zpracovávání materiálů, při ovlá−
dání jednoduchých elektronických
zařízení apod.  

„Řemeslo má zlaté dno“ − ru−
kodělná soutěž vyhlašovaná hejt−
manem Plzeňského kraje od roku
2009. Soutěž si klade za cíl popu−
larizovat řemeslné obory mezi žá−
ky základních a středních škol,
zvýšit zájem žáků o technické obo−
ry vzdělávání a motivovat je ke
studiu těchto oborů na středních
školách. 

V rámci udržitelnosti projektu
„Podpora talentovaných žáků v Pl −
zeňském kraji“ jsou každoročně
vyhlašovány odborné řemeslné
kempy. Ty jsou určeny žákům prv−
ních ročníků oboru truhlář, strojní
zámečník a obráběč kovů. 

Na podporu odborného vzdělá−
vání a motivaci žáků při výběru
technicky zaměřených učebních
oborů bylo zaměřeno předávání
technických kufříků se sadou ná−
řadí žákům 1. ročníků strojíren−
ských, elektrotechnických a sta−
vebních oborů. Kufříky byly slav−
nostně předány celkem 579 žá−
kům ze 14 středních škol Plzeň −
ského kraje. 

Firmy volají 
po absolventech

technických 
oborů

Aktivně komunikovat v angličtině a němčině, zvládnout prezentovat své odborné 
znalosti a dovednosti, poradit si s informačními technologiemi, vyhledat informace 

pro svůj profesní růst a nenaletět marketingovým praktikám na finančním trhu by mělo
patřit k základnímu profilu absolventa střední školy v Plzeňském kraji.
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1. Studijní předpoklady – Schopnosti 
Předpoklady intelektové – tj. schopnost přijímat informace,
orientovat se v nich a správně se rozhodovat 
Předpoklady volní – vyvíjet úsilí překonávat obtíže, píle. 
Studijní návyky − informace o studijních předpokladech lze 
získat absolvováním profitestů.

2. Prospěch na ZŠ – Znalosti 
SŠ přihlížejí k známkám na vysvědčení a dávají jim různou vá−
hu. Na některých SŠ se nekonají přijímací zkoušky a žáci jsou
přijímáni podle průměrného prospěchu. Studijní výsledky žáka
jsou povinnou součástí přihlášky ke studiu. 

3. Studijní motivace a ambice – Zájmy 
Rodiče by měli akceptovat zájmy dítěte. Informace o volbě po−
volání dle zájmu získali žáci většinou v  8. třídě.

4. Zdravotní stav 
ZPS – změněná pracovní schopnost potvrzuje posudkový lékař
– příloha přihlášky
Některé typy škol vyžadují lékařské dobrozdání o zdravotních
předpokladech studovat vybranou školu (např. alergikovi nebu−
de doporučena zdravotní, chemická SŠ, žákovi po luxaci kyčel−
ního kloubu škola, která připravuje pro povolání vykonávané
převážně ve stoje, např. kadeřník, prodavač) 

5. Uplatnění absolventů na trhu práce 
– specifika jednotlivých regionů 

6. Dopravní dostupnost vybrané školy
Studium na SŠ je časově náročné a zbytečně dlouhá doprava
do školy znamená časovou ztrátu a psychickou zátěž. 

7. Finanční lukrativnost vybraného oboru 
Roli při výběru SŠ hraje i lukrativnost některých povolání z hle−
diska platového ohodnocení. Zpravidla platí, čím vyšší vzdělání,
tím vyšší platové ohodnocení. Rozvoj ekonomiky znamená
i vyšší poptávku po vzdělaných a kvalifikovaných pracovnících. 
Berte však také v úvahu, že volba SŠ není nutně volbou zaměst −
nání na celý život! Odhaduje se, že tato generace bude vlivem
dynamického vývoje technologií nucena měnit svou kvalifikaci
3x až 4x během svého aktivního pracovního života.
Z téhož důvodu většina povolání bude vyžadovat doplňování
kvalifikace formou celoživotního vzdělávání. O uplatnění absol−
venta na trhu práce rozhodují stále ve větší míře obecné doved −
nosti,  např. schopnost kritického myšlení, rozhodování se, prá−
ce s informacemi, práce v týmu, schopnost aktivně se přizpůso−
bovat změnám, smysl pro zodpovědnost apod. 

V Plzeňském kraji působí cel−
kem 55 středních škol, z toho
Plzeňský kraj zřizuje 45 škol,
zbývající  zřizuje jiný subjekt
(církev, soukromá osoba...).
Součástí 45 středních škol zři−
zovaných Plzeňským krajem
jsou i 4 vyšší odborné školy.
Jednu vyšší odbornou školu zři−
zuje soukromá osoba.

Ve všech středních školách
Plzeňského kraje se ve školním
roce 2013/2014 připravuje cel−
kem 21 759 žáků v denní formě
studia a 1 030 žáků v ostatních
formách studia.

Ve vyšších odborných ško−
lách se připravuje 1 139 studen−
tů v denní formě studia a 446
v ostatních formách.

Střední školy v Plzeňském
kraji v číslech

Faktory, které je nutno brát
v úvahu při výběru SŠ 

Čtyřleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s maturitní zkouškou:
23−45−L/01  Mechanik seřizovač
(programování CNC strojů – výuka řídících systémů Heidenhein,
Sinumeric, Fanuc) 

66−41−L/01  Obchodník 
(výuka software SAP pro skladové hospodářství)

69−41−L/01  Kosmetické služby
(japonská manikúra p−shine, permanentní prodlužování  řas, gelová modeláž
nehtů, masáž horkými lávovými kameny, mikromasáž očního okolí atd.)

65−41−L/01  Gastronomie (barmanský kurz, kurz studené kuchyně)

Tříleté obory vzdělání poskytující střední vzdělání 
s výučním listem:
23−51−H/01  Strojní mechanik – zdarma svářečský kurz

Nově  23−51−H/01  Strojní mechanik
– zaměření na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (kooperační vzdělávání ve
spolupráci s firmou Gerresheimer – významný zpracovatel plastů pro medi−
cínský průmysl, certifikát na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, sponzo −
rování  žáků firmou –  minimálně 60 000,− Kč za dobu studia, bonusy za
prospěch, docházku, zaměstnání ve firmě po absolvování studia)

23−56−H/01  Obráběč kovů

33−56−H/01  Truhlář

65−51−H/01  Kuchař−číšník (Domažlice, Stod)

69−51−H/01  Kadeřník (Domažlice, Stod)

Nově 26−52−H/01  Elektromechanik pro zařízení a přístroje 
(ŠVP  Mechanik informačních a bezpečnostních systémů)       (Stod)

Nově  66−53−H/01  Operátor skladování
(ŠVP Logistik – operátor skladu) − výuka SAP
–  zdarma jeřábnický kurz, kurz obsluhy motorových manipulačních vozí−
ků, vazačský kurz  (Stod)

Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou 
pro absolventy tříletých oborů:
64−41−L/51    Podnikání (Domažlice, Stod)

Přijetí bez přijímacích zkoušek
– studijní výsledky z 8. třídy Možnost ubytování: DM Stod                 
– studijní výsledky z 1. pololetí 9. třídy DM VOŠ, OA a SZŠ Domažlice
– potvrzení o zdravotní způsobilosti
– přihlášky ke studiu do 15. 3. 2014

Možnost přihlásit se do motivačních kroužků ELEKTRO ve Stodě 
a TRUHLÁŘSKÉHO v Domažlicích únor – březen

Střední odborné učiliště,
Domažlice, 

Prokopa Velikého 640

Adresa: 
SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice 

e−mail: skola@soudom.cz   � www.soudom.cz
ředitelka SOU: Mgr. Zdeňka Buršíková     

tel.: 379 723 231−2   � fax: 379 725 855

nabízí pro školní rok 2014/2015
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Školy za finančního přispění
Plzeňského kraje organizují nebo
se zúčastňují soutěží v odbor−
ných dovednostech žáků. Jedná
se o většinu „technicky zaměře−
ných“ učebních oborů, ve kte−
rých se žáci na školách připravují
– namátkově: Auto Junior – pro
obory automechanik a autotro−
nik, Kovo Junior – pro obory
strojní mechanik a obráběč kovů,
Zlatý pohár LINDE – soutěž ve
svařování, GES−ELEKTRONICS−
CUP – pro obor mechanik elek −
tronik, soutěž truhlářů „O hoblík
Káji Hoblíka“, soutěže mají
všechny obory se stavebním za−
měřením, opraváři zemědělských
strojů apod. 

S cílem podpořit zájem žáků
o některé řemeslné obory je
„Opa tření pro zvýšení zájmu 
žáků o vzdělávání v oborech 
zakončených výučním listem“,
které Rada Plzeňského kraje
schválila na svém prosincovém
zasedání. Cílem těchto opatření
je poskytnutí finančního příspěv−
ku ve výši 500 Kč měsíčně na
úhradu ubytování žáků ve vybra−
ných  oborech vzdělávání (strojí−
renství, elektrotechnika, staveb−
nictví). Poskytnutí finančního pří−
spěvku je vázáno splněním těch−
to podmínek: žák byl přijat do
oboru vzdělání zakončeného vý−

učním listem střední školou zři−
zovanou Plzeňským krajem do
denní formy studia; žák se řádně
vzdělává v oboru vzdělání, tzn.
nemá na vysvědčení nedostateč−
nou; žák nemá sníženou známku
z chování; žák nemá neomluve−
nou nepřítomnost ve vyučování.

• Na podporu technického vzdě −
lávání je zaměřen nově realizova−
ný projekt „Podpora technické−
ho a přírodovědného vzdělávání
v Plzeňském kraji“, projekt je
spolufinancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a je
zaměřen především na vyba vo −
vání dílen a laboratoří ve školách,
max. výše dotace činí cca 96 mil.
Kč, jeho realizace se předpokládá
od 1. září 2013 do 30. června
2015. Do projektu je aktivně za−
pojeno 18 středních a 70 základ−
ních škol Plzeňského kraje.

• Už vloni 16. prosince  schválila
Rada Plzeňského kraje realizaci
přípravných činností směřujících
k založení Nadačního fondu na
podporu technického vzdělá vání
v Plzeňském kraji. Jeho hlavním
smyslem a posláním bude pod −
pora aktivit směřujících ke zvýšení
zájmu žáků základních škol o stu−

dium technicky orien tovaných
oborů na středních školách. 

• Každoročně jsou pořádány
v jednotlivých okresech Plzeň −
ského kraje prezentace středních
škol, které jsou určeny pro žáky
základních škol, rodiče, ředitele
a výchovné poradce základních
škol i další zájemce o nabídku
vzdělávání na středních školách.
Na těchto akcích představují
střed ní školy prostřednictvím
praktických ukázek, výrobků a do−
provodného programu nabídku
svých oborů, seznámí zájemce
o studium se všemi potřebnými
informacemi a usnadní jim tak
rozhodnutí při výběru střední ško−
ly a volbě budoucího povolání. 

• Jednotlivé střední školy organi−
zují Dny otevřených dveří nebo ji−
né aktivity, jako např. Ukázkové
dny, které jsou určeny především
žákům posledních ročníků základ−
ních škol, ale i jejich pedagogům
a rodičům. Snahou těchto aktivit
je ukázat možnosti studia jednotli−
vých oborů a umožnit tak zájem−
cům o studium jejich rozhodování
při volbě oboru. Při organizování
těchto akcí spolupracují střední
školy se sociálními partnery a fir−
mami, do kterých absolventi po
ukončení přípravy nastupují.

Odborné dovednosti žáků

Díky projektu „Rekonstrukce po −
vrchu podlahy tělocvičny ZŠ Staré
Sedliště“ se žáci i obyvatelé zdejší
obce dočkali celkové opravy místní
tělocvičny. Stalo se tak v pondělí 
13. ledna při slavnostním otevření za
účasti náměstka hejtmana pro oblasti
školství, sportu, kultury a památkové
péče Jiřího Stručka. Je nom podlaha
tělocvičny byla opravena díky poskyt−
nuté účelové dotaci ve výši 400 000,−
korun z rozpočtu Plzeňského kraje. 

„Za posledních 10 let Pl zeň ský kraj
z programu „Výstavba více úče lových
hřišť s umělým povrchem a rekon −
strukce povrchů tělocvičen a spor−
tovních hal“ investoval bezmála 100
mi  liónů korun, díky čemuž každý
okres ve svém obvodě má vybudova−

né hřiště či opravenou tělocvičnu
z prostředků  kraje,“ uvedl Jiří Struček.

Oprava podlahy ve výši 730 000,−
ko run byla impulsem k rozsáhlejší

rekonstrukci celé tělocvičny, jejíž
celkové náklady, včetně opravy zdí,
nové výmalby, instalaci nových sítí
do oken a bednění kolem radiátorů
se vyšplhaly na celkovou  částku
1 096 000,− korun.

„Původní podlaha složená z dře−
věných parket byla nahrazena mo−
derním polyuretanovým povrchem
s barevným vodorovným značením
pro jednotlivé sporty. Kolem stěn
jsou instalované nové lavice, které
slouží i jako úložný prostor a v ne −
poslední řadě je zde nové kvalitní
osvětlení,“ vysvětluje starostka obce
Jitka Valíčková.

Tělocvičnu základní školy v obci
nevyužívají jen školní děti, ale i spor−
tovci ze Starého Sedliště a okolí.

Dalším krokem ke zvýšení zájmu
žáků o technické obory je opatře−
ní, které spočívá v poskytnutí fi−
nančního příspěvku žákům na
úhradu ubytování v domově mlá−
deže ve výši 500 Kč za měsíc.
Příspěvek budou žáci dostávat od
1. září 2014 po celou dobu stu−
dia, a to při splnění následujících
podmínek:
a) Žák byl přijat do oboru vzdělá−

vání zakončeného výučním lis−
tem střední školou zřizovanou
Plzeňským krajem do denní
formy studia.

b) Žák se řádně vzdělává v oboru
vzdělání, tzn. nemá na vysvěd−
čení nedostatečnou.

c) Žák nemá sníženou známku 
z chování.

d) Žák nemá neomluvenou nepří−
tomnost ve vyučování.

Příspěvek na ubytování bude po−
skytován přímo škole zřizované
Plzeňským krajem, která bude
garantovat splnění podmínek při−
znání příspěvku (klasifikace, pří−
tomnost při vyučování).
Podporu získají při splnění výše
uvedených podmínek žáci oborů
strojní mechanik, nástrojař, klem−
píř, karosář, obráběč kovů, kovář,
autolakýrník, mechanik opravář
motorových vozidel, elektrikář,
elektrikář – silnoproud, elektro−
mechanik pro zařízení a přístroje,
autoelektrikář, instalatér, tesař,
zedník, kamnář, pokrývač.

Budoucí řemeslníci 
s výhodami

Tělocvična ve Starém Sedlišti se blýská novotou
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