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„Stát v čele kraje považuji za
velkou výzvu,“ říká Václav Šlajs
w

Hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs
Zároveň to vnímám jako jasný sig−
nál, který hovoří o tom, že má do−
savadní práce jde správným smě−
rem a mám mandát v započaté
práci pokračovat.“

Pane hejtmane, ve svém
povolebním projevu jste
řekl, že kraj má na čem stavět,
že patří mezí nejúspěšnější
kraje.
„Ano, je to tvrzení, za kterým si
stojím. To dokládají i neoddisku−
tovatelná fakta uskutečněného
srovnávacího výzkumu „Místo
pro život“, ve kterém jsme se
umístili na druhém místě hned za
hlavním městem Prahou. Ale
z krajů České republiky jsme
opravdu nejlepší. Zároveň, a to
je opravdu cenné, jsme se za
posledních 10 let stali tzv. „sko−
kanem desetiletí“, což znamená,
že život v našem kraji ze socio−
ekonomického hlediska i v hod−
nocení kvality života v našem re−
gionu se ze všech krajů nejvíce
zlepšil.“
... pokračování na straně 3

Finále uctí
tři jubilanty
Filmový festival Finále Plzeň,
který proběhne od 27. dubna do
3. května 2014 v plzeňské
Měšťanské besedě, bude letos
věnován třem jubilantům – vel−
kým osobnostem českého filmu,
které letos oslaví osmdesáté na−
rozeniny: kameraman Miroslav
Ondříček, režisérka Věra Plívová−
−Šimková a režisér Juraj Herz,
který se stane předsedou mezi−
národní poroty.

... pokračování na straně 2
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V pořadí čtvrtým hejtmanem
Plzeňského kraje od vzniku
krajů byl na mimořádném
volebním zasedání krajského
zastupitelstva zvolen Václav
Šlajs, dosavadní první náměs−
tek hejtmana pro ekonomiku
a finance. Nahradil dřívějšího
hejtmana Milana Chovance,
který dal přednost funkci po−
slance a v současné době za−
stává post ministra vnitra v no−
vé vládě. Václava Šlajse jsme
se zeptali, s jakými pocity do
čela kraje nastupuje.
„Jsem si vědom, že stát v čele
Plzeňského kraje přináší velké ná−
roky na mě jako politika, ale i člo−
věka−občana, kterému není lho−
stejný stav a vývoj našeho kraje,
potažmo naší země. Své zvolení
do čela kraje přijímám s pokorou
před minulostí i budoucností.

Stavební
příloha

s

... dokončení ze strany 1

Finále uctí
tři jubilanty
Filmový festival Finále Plzeň při−
pravil pro nadcházející 27. roč−
ník několik zásadních změn:
o hlavní cenu Zlatého ledňáčka
budou v příštím roce kromě
českých celovečerních hraných
a animovaných i dokumentár−
ních filmů moci nově soutěžit
i slovenské snímky. Program
dále obohatí úplně nová soutěž
českých a slovenských tele−
vizních formátů. Festival opět
nabídne kompletní českou fil−
movou hranou produkci za rok
uplynulý od dubna 2013 do
dubna 2014, výběr toho nejlep−
šího a nejzajímavějšího z do−
kumentů roku 2013 a 2014, uni−
káty z archivů, které jinde ne−
jsou k vidění, retrospektivy či
pocty významným osobnostem.
Díky tomu, že o hlavních ce−
nách ve všech třech soutěžích
o Zlatého ledňáčka rozhodují
mezinárodní poroty, nabízí Finá−
le Plzeň pohled na český a nově
i slovenský film zahraničníma
očima. Diváci se také mohou tě−
šit na besedy s mnoha tuzem−
skými filmovými osobnostmi,
autorská čtení nebo projekce
krátkých filmů. Pro zahraniční
a domácí profesionály budou
určeny Industry Days i vydání
Industry Guide. V roce 2013
bylo celkově na festivalu uvede−
no téměř 170 filmů, jejichž pro−
jekce navštívilo přes 11 tisíc
diváků.
Více informací na
www.festivalfinale.cz a
www.facebook.com/finaleplzen.

Malesice mají
měřiče rychlosti
První bude umístěn v ulici Ke
Kostelu, kde se nachází mateřská
škola a není tady dosud vybudován
žádný chodník. Druhým měřičem
má být osazen vjezd do obce
v Chotíkovské ulici, která je státní
silnicí s velkou dopravní zátěží
a chodníky k ní rovněž nepřiléhají.
Měřiče rychlosti pořídil obvod ze
svého rozpočtu za téměř 135 tisíc
korun. Městská rada odsouhlasila
na základě žádosti starosty měst−
ského obvodu padesátiprocentní
finanční spoluúčast města v rámci
projektu Bezpečné město. Roz−
počtové opatření musí ještě schvá−
lit městské zastupitelstvo.
2

Nedostatek komunikace = velký deficit
Hosty únorové Business snídaně
Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje byli poslanec Par−
lamentu ČR a místopředseda TOP 09
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D., a zastu−
pitel města Plzně za stejnou stranu
Bc. Petr Suchý.
„Nedostatek komunikace s podni−
kateli osobně považuji za velký deficit
celé české politiky a naši stranu nevy−
jímaje. Proto vítám možnost setkat se
s podnikateli a vyslechnout, co je zají−
má a trápí,“ sdělil hned v úvodu dis−
kuse Marek Ženíšek.
Přítomné podnikatele zajímal
především pohled hostů na nejvý−
znamnější realizované i plánované
investice v Plzni. V tomto bodě se
všichni zúčastnění shodli na tom, že
prioritou by měly být v budoucnu
zejména menší investiční projekty,

na jejichž realizaci se budou moci
podílet také regionální malé a střední
podniky.
Diskutovalo se také o novele zá−
kona o veřejných zakázkách, která
měla přispět k zprůhlednění a zjedno−
dušení veřejných zakázek, ale ve vý−

sledku vedla k pravému opaku. Další
otázky se týkaly komunální i celo−
státní politiky. Předmětem debaty se
tak stalo také téma současnosti i bu−
doucnosti české pravicové politiky
a stranou nezůstal ani aktuální vývoj
v plzeňské ODS.

Unikátní přímé spojení Klatov s Prahou
Dopravce ČSAD autobusy Plzeň a. s.
výrazně rozšířil nabídku spojů ze zá−
padu Čech do Prahy. Přibyly ranní
a dopolední spoje hlavního města
s Plzní a navíc jezdí i nové přímé
spoje z Klatov a jižního Plzeňska.
Z Prahy do Plzně a opačně nabízí
společnost ČSAD autobusy Plzeň no−
vé spoje následovně. Vždy v pracovní
dny v 7:40 z Prahy, Zličín (ze stano−
viště č. 8) do zastávky Plzeň, CAN.
Autobusy zastavují též v zastávce
Plzeň, Divadlo Alfa (dříve jako Stav.
stroje Rokycanská).
Naopak z Centrálního autobusové−
ho nádraží v Plzni vyjedou nově auto−
busy i v 11:45 (ze stanoviště č. 3)
s cílovou zastávkou Praha, Zličín.
Spoj rovněž odbavuje i v zastávce
Plzeň, Divadlo Alfa.
Při využití Zpáteční slevy lze
cestovat mezi Plzní a Prahou již za
59,− korun!
Společnost ČSAD autobusy Plzeň
a.s. také nově spustila poměrně jedi−
nečné přímé spojení Klatov s hlavním
městem. Autobusy na nově zřízených
spojích totiž na své trase zcela minou

město Plzeň. Cestující díky kratší trase
ušetří nejen mírně za jízdné, ale přede−
vším se značně zkrátí doba jízdy
z Klatov či Přeštic do Prahy. Současně
zůstaly zachovány stávající spoje
vedené z Klatov do Plzně a Prahy.
Nové spoje jezdí každý pracovní
den s odjezdem v 5:15 ze zastávky
Klatovy, aut. nádr. Autobusy zasta−
vují i v ostatních zastávkách po trase
(např. Přeštice, nám. v 5:43 hod.).
Poslední zastávkou v Plzeňském kraji
jsou Chlumčany, Hradčany, rozc.
Poté autobus nedaleko Šlovic naje−
de na dálnici D5 a svoji cestu ukončí
v čase 6:55 hodin až v Praze na auto−
busovém nádraží Zličín.
Cesta do Prahy se tak zkrátila
oproti cestě spoji přes Plzeň o 40 mi−
nut! Např. trasa Klatovy−Praha
z 2 hodin 20 minut na zhruba 1 hodi−
nu a 40 minut.
Opačným směrem vyrazí autobus
ze zastávky Praha, Zličín (stanoviště
č. 8) v 16:20 s plánovaným příjezdem
v 18:05 na autobusové nádraží do
Klatov, tak aby cestující mohli ještě
realizovat přestupy do další směrů.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Standardem v nabízených službách
na dálkových linkách ČSAD autobusy
Plzeň je bezplatný Wi−Fi internet, kli−
matizace ve voze, denní tisk zdarma
pro cestující nebo přeprava zavaza−
del zdarma.
Cestující mohou využít řadu slev. Na
trase je poskytována sleva pro zpá−
teční jízdu 20 % (z obyčejného jízd−
ného) za podmínky, že cesta opačným
směrem byla vykonána tentýž den
spojem, který zajišťuje společnost
ČSAD autobusy Plzeň a.s. (cestující se
při uplatnění slevy prokáže příslušnou
jízdenkou). Držitelé karet ISTC (ISIC,
ALIVE, ITIC) mohou uplatnit slevu
20 % z obyčejného jízdného!
K úhradě jízdného lze využít bez−
hotovostní úhrady z elektronické peně−
ženky Plzeňské karty, navíc s 5% sle−
vou stejně jako při platbě čipovou
kartou ČSAD. Jízdenky lze tradičně po−
řídit u řidiče autobusu nebo s místen−
kou v předprodeji či též přes Internet ze
stránek www.csadplzen.cz/praha, kde
zájemci najdou řadu dalších užitečných
informací pro cestování spoji ČSAD
autobusy Plzeň.
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„Stát v čele kraje považuji za velkou výzvu,“
říká Václav Šlajs
w
... dokončení ze strany 1

O co se chcete zasadit v če−
le Plzeňského kraje? Na co
se chcete soustředit? Čemu bu−
dete věnovat největší pozor−
nost?
„Chci nadále podporovat funkční
a úsporné hospodaření kraje,
konkurenceschopnost, vzdělává−
ní, kulturu, venkov. I na pozici hejt−
mana Plzeňského kraje se chci
soustředit na to, aby Plzeňský kraj
stále zůstal nezadluženým krajem
a maximálně využíval možnosti
dotací z EU. Chci pomáhat lidem,
kteří se na mě obracejí se svými
problémy a v závažných přípa−
dech se chci i přímo podílet na je−
jich řešení. Mé dveře budou i na−
dále otevřeny.“
Plzeňský kraj sice patří ke
krajům s nejnižší nezaměst−
naností, ale přesto − jakým způ−
sobem se pokusíte tato čísla
ještě snížit?
„Uvědomuji si, že nezaměstna−
nost je ohromný nešvar a v celé
Evropě tato problematika narůstá,
což považuji za nebezpečný spo−
lečenský fenomén. A i těch 6,5 %
nezaměstnaných v Plzeňském

w

Plzeňský rozhled 3/2014

Vedení kraje není otázkou jen
několika málo let. Jde o dlouho−
dobý proces, při kterém je potře−
ba zachovávat kontinuitu.“

w

Jaká vlastnost by dle vás
neměla chybět žádnému
úspěšnému politikovi?
„Čestnost a poctivost považuji
za zcela samozřejmou charakte−
rovou vybavenost každého sku−
tečného politika. Já osobně se
snažím být pevný ve svých ná−
zorech, ale zároveň přístupný
k věcnému dialogu. Svou pozici
vnímám jako stoprocentní služ−
bu lidem.“

Václav Šlajs po zvolení hejtmanem „v zajetí“ novinářů
kraji mě netěší. Hlavní nástroje má
v rukou sice stát, ale i my na kraji
můžeme ke snížení nezaměstna−
nosti přispět. Je třeba podporovat
všechny formy podnikání, a ne
klást firmám byrokratické překáž−
ky. Výrazně musíme podpořit
technické vzdělávání. Již teď na−
rážejí firmy v kraji na nedostatek
kvalifikované pracovní síly. Na−
opak na úřadech práce se tvoří
fronty humanitně vzdělaných lidí.“

w

V minulých dnech jste
se setkal i s někdejším
hejtmanem Petrem Zimmer−
mannem...
„Ano. Byl bych rád, kdyby se ze
setkávání s bývalými hejtmany
stala tradice. Chtěl bych navázat
na jejich práci a osobní setkání
jsou příležitostí, jak si předávat
zkušenosti. Věřím, že schůzkami
se svými předchůdci přispěji i ke
zlepšení politické kultury v kraji.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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A co říct závěrem?

„Svůj kraj, kde celý život žiji, mám
rád. Jsem přesvědčen, že moje
odborné kvality přispějí k tomu,
že kraj pod mým vedením bude
dál vzkvétat. Chci zúročit všechny
své zkušenosti nabyté v mé dosa−
vadní profesní i politické kariéře.
Přesto nespoléhám jen na ně, ale
stále se učím. Jsem přesvědčen,
že sama veřejnost vyhodnotí, zda
svou práci dělám dobře.“

3

Finále ovládli kluci
z bolevecké základky
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje realizuje od 1. 3.
2012 do 31. 8. 2014 projekt nazvaný
„Podpora technických dovedností
žáků Plzeňského kraje“. Jeho hlav−
ním cílem je především zvýšit zájem
mladé generace o studium technicky
zaměřených studijních a učebních
oborů a celkově posílit prestiž řeme−
slných profesí. Proto se zaměřuje
především na žáky 8. a 9. tříd ZŠ
a na učitele technické výchovy a od−
borně zaměřených předmětů v ZŠ.
„Klíčovými aktivitami jsou ukáz−
kové dny technických oborů a řeme−
sel na zapojených SŠ a SOU a soutě−
že technických dovedností. Do pro−
jektových aktivit se aktivně zapojilo
65 ZŠ a 19 SŠ a SOU technického
zaměření z celého Plzeňského kraje,“
uvedla koordinátorka projektu Mgr.
Radka Štruncová z Regionální hos−
podářské komory Plzeňského kraje.
„Nepodařilo se nám sestavit ze
stavebnice zadaný úkol, měli jsme
problém s jednou součástkou. Ambi−
ce se nám snad trošku zvýší testem
z fyziky,“ trochu smutně, ale i s nadějí
řekli Michal Velkoborský a Jakub

4
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Dočkal z 1. ZŠ Západní v Plzni. Nako−
nec však na stupních vítězů nestanuli.
Základní kola soutěží v technic−
kých dovednostech absolvovalo té−
měř 700 žáků, v celokrajském finále,
které se uskutečnilo na začátku úno−
ra na Středním odborném učilišti
elektrotechnickém v Plzni, se pak
utkalo 70 chlapců a dívek z 9. tříd
z 18 základních škol ze 7 okresů
Plzeňského kraje. Ti změřili své do−
vednosti a znalosti v oblasti elektro−
techniky a fyziky. Soutěžili ve dvoji−
cích a sestavili dva projekty podle
zadaného schématu pomocí atraktiv−
ní elektronické stavebnice Boffin 750
a vypracovali znalostní kvíz z fyziky.
Prvenství si nakonec odnesli
František Čurda a Petr Milsimer −
Bolevecká ZŠ, Plzeň, druhé místo
patřilo Danielu Trkovskému a Janu
Vítovcovi − ZŠ Nýřany a jako třetí
skončili Petr Pšenička a Jan Matějka
− ZŠ Tachov, Hornická.
Základní kola budou pokračovat
až do června 2014, kdy proběhne
velké finále soutěží technických do−
vedností a zároveň závěrečná konfe−
rence úspěšného projektu.
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Tisková informace zdravotní pojišťovny AOK Bayern
Práce bez hranic: Nová informační brožura AOK přináší praktické tipy
Tisíce zaměstnanců dojíždějí denně
z Česka do Německa za prací. Mnozí
z nich si jako zdravotní pojišťovnu
pro sebe a své blízké volí zdravotní
pojišťovnu AOK Bayern. Podle aktu−
álních informací je v současné době
u zdravotní pojišťovny AOK pojiště−
no již přes 13.000 občanů z Česka,
což je zhruba o 18 procent více než
v předchozím roce. Stejné však i na−
dále zůstávají otázky našich klientů
související se zdravotní péčí: Ve kte−
ré z obou zemí vzniká nárok na zdra−
votní ošetření? Může pracovník, kte−
rý dojíždí za prací přes státní hranici
a bydlí v Česku i nadále zůstat v péči
svého praktického lékaře? Čím se ří−
dí zdravotní péče o rodinné příslušní−
ky? Na tyto otázky nyní přináší po−
drobné odpovědi informační brožura
zdravotní pojišťovny AOK Bayern.
Tato příručka je určena občanům
České republiky dojíždějícím za prací
do Německa a je napsána v češtině
i němčině.

provede džunglí směrnic a nařízení
v oblasti sociálního a zdravotního
pojištění. Brožurku lze v současné
době bezplatně získat na všech po−
bočkách zdravotní pojišťovny
AOK v bavorsko–českém příhraničí
a dále na poradenských místech
Raiffeisenbank im Stiftland v Chebu,
Mariánských Lázních, Plané a v Plz−
ni. „Spolupráce mezi zdravotní po−
jišťovnou AOK Bayern a Raiffeisen−
bank im Stiftsland dokonce umož−
ňuje, aby čeští klienti dostávali
odpovědi na jejich otázky ohledně
sociálního a zdravotního pojištění
ve své mateřštině,“ uvádí dále
Markus Edinger. Jednotlivá poradní
místa navíc přijímají žádosti a for−
muláře svých klientů, které jsou
pak zaslány přímo zdravotní po−
jišťovně AOK Bayern a jsou dále jed−
nou týdně zasílány na ředitelství
zdravotní pojišťovny AOK v Tir−
schenreuthu.
AOK Bayern je největší regionální
zdravotní pojišťovnou v Německu.
Se svými 4,3 mil. pojištěnci a při−
bližně 200.000 firemními zákazníky
patří zdravotní pojišťovně AOK
Bayern první místo na pojistném
trhu v Bavorsku. O klienty zdravotní
pojišťovny pečuje na 250 po−
bočkách téměř 10.000 pracovnic
a pracovníků, kteří svým klientům
poskytují informace z oblasti zá−
konného zdravotního pojištění a po−
jištění péče. Roční obrat činí
14,6 miliardy eura.

Orientace v oblasti
sociálního pojištění
„Brožura obsahuje cenné a užitečné
pokyny a tipy pro české občany pra−
cující za hranicí a pro jejich rodinné
příslušníky,“ říká Markus Edinger,
ředitel pobočky zdravotní pojišťovny
AOK Bayerwald v bavorském Rege−
nu. Poskytuje informace o nejdů−
ležitějších mezistátních směrnicích
v oblasti zdravotního pojištění
a s jistotou tak čtenáře a uživatele

Presseinformation der AOK Bayern
Grenzenlos arbeiten: Neue AOK−Broschüre gibt Tipps
Tausende Berufstätige pendeln täg−
lich aus Tschechien nach Bayern, um
dort zu arbeiten. Viele davon wählen
für sich und ihre Familienangehörige
die AOK Bayern als ihre Kranken−
kasse. So sind nach einer aktuellen
Auswertung der AOK bereits über
13.000 Bürgerinnen und Bürger aus
Tschechien bei der AOK Bayern ver−
sichert, rund 18 Prozent mehr als im
Jahr davor. Fragen zur Gesundheits−
versorgung bleiben da nicht aus: In
welchem der beiden Länder besteht
ein Krankenversicherungsschutz?
Kann ein in Tschechien wohnender
Grenzgänger auch seinen ange−
stammten Hausarzt in Tschechien
weiter besuchen? Und wie ist die
Plzeňský rozhled 3/2014

Versorgung der Familienangehörigen
geregelt? Auf diese Fragen bietet
jetzt eine Broschüre der AOK Bayern
für Grenzgänger in deutscher und
tschechischer Sprache umfassende
Antworten.

Wegweiser im
Sozialversicherungsrecht
„Die Broschüre enthält wertvolle und
nützliche Hinweise und Tipps für
tschechische Grenzgänger und ihre
Familienangehörigen“, so Markus
Edinger, Direktor der AOK−Direktion
Bayerwald in Regen. Sie vermittelt
Wissen über wichtige zwischen−
staatliche Regelungen im Bereich der

Krankenversicherung und führt
so sicher durch den Dschungel
des Sozialversicherungsrechts. Die
Broschüre ist ab sofort bei allen
Geschäftsstellen der AOK im baye−
rischt−schechischen Grenzbereich
sowie bei den Beratungsstellen der
Raiffeisenbank im Stiftland in Cheb,
Marienbad, Plana und Pilsen kosten−
los erhältlich. „Die Kooperation zwi−
schen der AOK Bayern und der
Raiffeisenbank im Stiftsland ermög−
licht es sogar, dass tschechische
Kunden in ihrer Muttersprache zu
Fragen der Sozialversicherung be−
raten werden können“, so Edinger.
Darüberhinaus nehmen die Be−
ratungsstellen auch Anträge und
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Formulare ihrer Kunden entgegen, die
an die AOK Bayern gerichtet sind.
Diese werden einmal pro Woche an
die zuständige AOK−Direktion in
Tirschenreuth übermittelt.
Die AOK Bayern ist die größte regio−
nale Krankenkasse Deutschlands.
Als Marktführer in Bayern betreut sie−
über 4,3 Millionen Versicherte
und zirka 200.000 Firmenkunden.
Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beraten in 250 Ge−
schäftsstellen ihre Kunden in allen
Fragen rund um die gesetzliche
Kranken− und Pflegeversicherung.
Das Haushaltsvolumen beträgt 14,6
Milliarden Euro im Jahr.
5

S hokejisty na place byla legrace
To, že ve filmu Babovřesky 2 hrají
sami sebe slavní hokejisté, není už
žádné tajemství. Jejich herecké vý−
kony mohou diváci posoudit již ny−
ní, když Babovřesky 2 vtrhly do
českých a slovenských kin.
Jak vlastně vypadalo natáčení, jak
se někteří z nich dostali do hledáčku
režiséra Trošky? Na to jsme se nejdří−
ve zeptali jednoho z členů štábu, na
druhou otázku jednoho z hokejistů.
Ve filmu se objevila i parta hoke−
jistů. Jaká s nimi byla spolupráce?
„Na placu byli Radek Smoleňák,
Ondra Pavelec, Jakub Kovář, Kuba
Voráček a Jirka Tlustý. Tihle kluci
celý štáb překvapili naprostou dis−
ciplinovaností. Není to žádná epizod−
ní role, měli devět natáčecích dnů.
Měli jsme obavy, jak na tom budou
herecky, jak se k tomu postaví, jestli
je to po dvou dnech nepřestane ba−
vit, a tak podobně. Trochu nás hned
na začátku zaskočil Jakub Voráček,
který hrál již v „jedničce“ spolu
s Ondrou Pavelcem a Kubou
Kovářem, a to v poslední scéně fil−
mu, která má s „dvojkou“ návaz−
nost,“ říká člen štábu.
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ky tak nebo tak. A mimo natáčení byli
výborní. Pořád vymýšleli nějaké ho−
vadiny a sázeli se. Jeden třeba musel
dávat ruce do mraveniště, další oli−
zoval břízu. Fakt s nimi byla obrovská
legrace…“

Tři otázky pro Jakuba Kováře:

Když byla jednička dotočená, po−
žádal štáb, včetně maskérů kluky,
aby si vše, co mají na sobě, uložili,
protože záběry musí navazovat. To
znamená, v čem do Babovřesek při−
jedou (triko, čepice, taška, auto, ale
i stejný účes/délka vlasů), tím musí
dvojka začít. Všichni samozřejmě
souhlasili a ujistili všechny, že na to
budou pamatovat.
„Když pak ale nastal den D a ‘ho−
kejky’ přijely do Netolic, kde jsme
měli základnu a kde byli v době natá−

čení ubytováni, nestačili jsme se di−
vit. Kuba Voráček vystoupil z úplně
jiného auta, než v kterém v jedničce
hrál, protože ho mezitím stačil pro−
dat, byl ostříhaný úplně nakrátko
a ztratil čepici, ve které byl natočen.
Nakonec se ale vše vyřešilo a divák
v kině nic nepozná. Zároveň jsme by−
li všichni mile překvapeni, jak profe−
sionálně se k natáčení postavili. Když
se řeklo – ´Jde se na plac´, okamži−
tě se zvedli a šli. Hlídali si i sami ná−
vaznosti – jestli v záběru měli hodin−
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w S dalšími čtyřmi kolegy hoke−
jisty hrajete v druhém dílu Troš−
kova filmu Babovřesky. Jak jste
se k tomu vlastně dostal?
Asistent režie, se kterým jsem
se znal, mne pozval na natáčení
prvního dílu Babovřesek, tam
jsme se seznámili s panem reži−
sérem a nakonec vznikl nápad, že
nás obsadí do filmu.
w Jaké by bylo být hercem.
Bavila by vás taková práce?
Bylo skvělý si to vyzkoušet,
hrozně rád jsem poznal, jak to bě−
hem natáčení chodí, jak celý štáb
funguje.
w Jaká byla spolupráce s režisé−
rem Zdeňkem Troškou?
S celým štábem se spolupra−
covalo naprosto parádně.

Plzeňský rozhled 3/2014

Plzeňský rozhled 3/2014

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

7

Eva Holubová je HVĚZDA!

Zrádný pneumokok vloni opět útočil
Epidemiologové v Plzeňském kraji
hlásí za rok 2013 třicet dvě onemoc−
nění vyvolaných touto nebezpečnou
bakterií. Z celkového počtu nemoc−
ných šlo o 14 mužů a 18 žen. Nej−
rizikovější skupina z pohledu výsky−
tu invazivních pneumokokových in−
fekcí byly osoby ve věku nad 65 let.
Podle předběžných dat Krajských
hygienických stanic bylo v roce
2013 v České republice hlášeno

přes 300 případů invazivního pneu−
mokokového onemocnění. „V uply−
nulém roce monitoruje Krajská hy−
gienická stanice Plzeňského kraje
celkem třicet dva těchto případů. Ve
většině z nich se jedná o osoby ve
věkové kategorii nad pětašedesát let.
V devíti případech mělo bohužel
onemocnění tak závažný průběh, že
došlo k úmrtí pacienta,“ uvádí Mgr.
Jitka Skálová z KHS Plzeň.

Zemědělské veletrhy v Brně
Poslední březnový den začíná na brněnském výstavišti největší zemědělská
událost letošního roku – mezinárodní veletrh zemědělské techniky
TECHAGRO! Celý areál zaplní zemědělské a lesní stroje, minitraktory, se−
kačky, technika pro údržbu zeleně, ale i osivo, sadba, agrochemie a ruční
zahrádkářské nářadí.
Velmi populární bude určitě také výstava hospodářských zvířat, v myslivec−
kém pavilonu najdete oblečení a vybavení do lesa, lovecké zbraně, střelivo
a optiku. Nebude chybět ani výstava loveckých trofejí, ukázky loveckých psů,
sokolnictví nebo dřevorubecká show. Sladkou tečkou může být návštěva vče−
lařského pavilonu s prodejem medu, medoviny a včelích produktů.
Za nevšední podívanou se vydejte na veletrh TECHAGRO v termínu od ne−
děle 30. března do čtvrtka 3. dubna na brněnském výstavišti.

TO NEJLEPŠÍ NA VELETRHU TECHAGRO
• Ukázky zpracování biomasy –
drcení a štěpkování
• Expozice ZA ZVĚŘÍ KOLEM
BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU
• Výstava loveckých trofejí
• Významné myslivecké a lovecké
sbírky
• SVĚDECTVÍ MAP – Výstava
historických map
• Výstava 300 LET LÁNSKÉ
OBORY
• Výstava KRÁSY NÁRODNÍCH
PARKŮ
• Lovecký interiér a nábytek

Více informací najdete na
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Lovecké zbraně, střelivo a optika
Laserová střelnice
Myslivecká kuchyně
Oblečení a vybavení pro lesníky
a myslivce
Povídání s populárními hosty
Umělecká řemesla
DŘEVORUBECKÁ SHOW
STIHL® TIMBERSPORTS® −
kvalifikační závod Mistrovství ČR
Dřevosochání
Stavba loveckého posedu
Soutěž v hodu sekerou
Historické zemědělské stroje

www.techagro.cz

Patrik Hartl, režisér nejúspěš−
nější české one man show
Caveman (kterou dosud vidělo
víc, jak 240 000 diváků), na−
psal původní českou ONE
WOMAN SHOW pro Evu
Holubovou. Jde o komedii se
záznamem myšlenek nej−
úspěšnější české seriálové
herečky během nejdivočejšího
týdne jejího života. HVĚZDA
s humorem odkrývá zákulisí
českého showbyznysu a s nad−
hledem líčí osobní problémy
fiktivní herečky, která po pěta−
třiceti letech u oblastního divadla ne−
čekaně zazáří v televizním seriálu.
Máte rádi jedinečné komediální he−
rectví Evy Holubové? Přijďte si ho
užít! Po excelentních představeních
SHIRLEY VALENTINE (Simona
Stašová), MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
(Eliška Balzerová) a CAVEMAN je

v Plzni další vynikající divadelní ko−
medie jednoho herce. Divadelní ko−
medie HVĚZDA se uskuteční 31. 3.
2014 v 19:00 hod v DK Peklo Plzeň.
Vstupenky můžete zakoupit
v DK Peklo, v Informačním centru
tel. 378 035 330
a na www.plzenskavstupenka.cz

Nadační fond začne s milionem
Zřízení Komise pro technické vzdě−
lávání v Plzeňském kraji a Nadač−
ního fondu na podporu technického
vzdělávání jsou v této době dva
hlavní kroky, které podnikne Plzeň−
ský kraj na podporu zájmu o tech−
nické obory. Podle informace ná−
městka hejtmana Jiřího Stručka se
návrhem na vznik Komise pro tech−
nické vzdělávání zabývala Rada
Plzeňského kraje již v pondělí
17. února. Komise by měla být po−
radním a iniciativním orgánem pro
oblast technického vzdělávání a bu−
de představovat institucionální

zastřešení všech aktivit realizova−
ných stávající pracovní skupinou.
Na zřízení Nadačního fondu vy−
členil Plzeňský kraj pro tento rok
milion korun a v budoucnu počítá se
zapojením firem z regionu. Fond se
bude zabývat výhradně problemati−
kou technického vzdělávání. Jeho
hlavním posláním bude podpora záj−
mu o technické obory prostřed−
nictvím cílených informačních kam−
paní, zlepšováním úrovně vybavení
vzdělávacích zařízení technického
zaměření a podpora žáků technic−
kých oborů.

Čestný hrob schválí zastupitelé
Prohlásit hrob s ostatky MUDr. Viléma
Šela čestným hrobem a jeho převede−
ní hrobu do majetku města Plzně mo−
hou na svém jednání až zastupitelé.
Jde o nárožní rodinnou hrobku
z prvního desetiletí 20. století, která
patří architektonicky i výtvarně ke
skupině nejhodnotnějších hrobek
svým řemeslným zpracováním ka−
menné stély, sochařskou výzdobou
truchlící ženy i odlévaným křížem
s Kristem. Hrob oceněný na částku
1 810 000,− Kč má vysokou výtvarnou
i estetickou hodnotu. V případě jeho
převzetí do vlastnictví města Plzně by
tento krok znamenal větší náklady na
opravu, které by pak musely být zoh−
ledněny v rozpočtech na další období.
MUDr. Vilém Šel, doktor lékařství
(porodnictví), působil 55 let jako
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soudní lékař. Byl členem obecního
zastupitelstva a městské rady,
spoluzakladatelem a prvním staro−
stou Jednoty Sokolské a za práci
v Měšťanské besedě byl jme−
nován jejím čestným členem.
Iniciativně pracoval v Hlaholu, ve
Spolku přátel vědy a literatury v Plzni
a byl členem Plzeňského muzejního
výboru. Byl autorem několika od−
borných publikací.
„V případě prohlášení hrobu
s uloženými ostatky MUDr. Viléma
Šela za čestný hrob města Plzně
budeme zajišťovat nezbytnou péči,
spočívající zejména v pravidelné
údržbě, opravě a výzdobě. Jednalo
by se v pořadí o 43. čestný hrob
města Plzně,“ upřesnila náměstkyně
primátora Bc. Eva Herinková.
Plzeňský rozhled 3/2014

Auto−moto−rady

Vážení čtenáři,
protože nám dost často pí−
šete, že byste si rádi pře−
četli nějaké rady pro moto−
risty, které by vám mohly
být k užitku na cestách,
před dovolenou nebo zimní
údržbou, rozhodli jsme se
vám vyhovět. Zavádíme
proto pravidelnou stránku
věnovanou právě motoris−
tické problematice, na které
se můžete podílet i vy sami.

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

vatelem náhrad−
ních dílů pro ve−
škerá motorová
vozidla jak pro
velkoodběratele,
tak pro malo−
odběratele. Její
pobočky najdete
v Plzni, Českých
Budějovicích,
v Soběslavi a no−
vě
také v Pracha−
Petr Špíral
ticích.
Tato společnost je na trhu již od
roku 1996 a klade velký důraz na

kvalitu dodávaného zboží a jeho pů−
vod. V dnešním obchodním světě je
právě tato otázka velmi důležitá,
o čemž budeme také hovořit
v jednom z následujících vydání.
Žijeme v době, kdy je možné koupit
velké množství nekvalitních náhrad−
ních dílů a zkomlikovat si tak svůj
motoristický život.
Do naší pravidelné motoristické
rubriky jsme zatím s Petrem Špí−
ralem vybrali témata, která by vás
mohla zajímat. Už v příštím čísle to
bude příprava vozidla na letní sezó−
nu. Poté bychom se měli zabývat

Rady, informace a servis pro mo−
toristy budou vycházet pravidelně
v Plzeňském rozhledu v následují−
cích deseti vydáních. Proto jsme na−
vázali spolupráci s plzeňskou firmou
Auto Partner Špíral s.r.o., doda−
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třeba tím, co všechno nezapo−
menout při cestě na dovolenou do
zahraničí. Už jste měli dopravní ne−
hodu? Pokud ano, tak víte, jak nepří−
jemná je to záležitost a co vše musí−
te následně řešit. I o tom si budeme
společně povídat.
Mnohé z vás také zajímá otázka
trvalého vyřazení vozidla z provo−
zu a jeho ekologická likvidace
nebo příprava auta na STK. Budeme
se snažit vám co nejlépe pora−
dit, abyste nemuseli zbytečně
dlouho tápat a pátrat. Samozřejmě,
že budeme reagovat také na vaše
konkrétní dotazy, náměty a připo−
mínky a doufáme, že jich přijde co
nejvíce. Rubrika Auto−moto−rady je
tady totiž pro vás.
Vaše redakce
Plzeňského rozhledu
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Bořek pomohl nemocným dětem
Méně profíkům,
více amatérům
Omezit finanční podporu profe−
sionálním hasičským a policej−
ním sborům a naopak přidat do−
brovolníkům chce v letošním ro−
ce Plzeňský kraj. Vyplývá to z do−
tačního programu na podporu
jednotek sboru dobrovolných ha−
sičů obcí Plzeňského kraje 2014.
Jeho cílem je zabezpečení a sys−
tematická podpora plošného po−
krytí území kraje jednotkami po−
žární ochrany. To bude zajištěno
jednak z prostředků dotace ze
státního rozpočtu ve výši 3,506
milionu korun a jednak z rozpočtu
kraje na letošní rok, kde je vyčle−
něna částka 3,6 milionu korun. Ta
je určena na opravy automobilo−
vých cisteren a další 3,4 milionu
korun pak na nákup a zhodnocení
automobilových cisteren a výš−
kové techniky.
Jak se vyjádřil hejtman Václav
Šlajs, právě dobrovolné jednotky
patří zvláště v příhraničních
oblastech ke stabilizačnímu prv−
ku v obcích a jsou doslova duší
jejich života.

Chraňte se včas
i v roce 2014
Na pokračování projektu zvý−
hodněného očkování proti rako−
vině děložního čípku nazvaného
„Chraňte se včas“ i v letošním
roce se dohodli radní Plzeňské−
ho kraje. V průběhu roku 2013
využilo této nabídky téměř 1100
obyvatel kraje, kteří tak zapla−
tili jenom dvě dávky za 7 300 ko−
run, třetí pak měli zdarma.
V rámci tohoto projektu je nabí−
zena vakcinace proti HPV infekci
za zvýhodněnou cenu pro ženy
ve věku 15 – 45 let a muže ve
věku 9 – 26 let.
„O projektu budou pacienty
informovat především jejich
ošetřující lékaři, kde budou vak−
cíny dostupné, případně jejich
výdej zajistí na lékařský předpis
smluvní lékárny v katastru naše−
ho kraje,“ upřesnil náměstek
hejtmana pro oblast zdravot−
nictví Václav Šimánek.
O tom, jak důležitý to je pro−
jekt, svědčí i skutečnost, že nad
ním převzal záštitu hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.
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Hejtman Václav Šlajs a jeho náměs−
tek pro oblast zdravotnictví Václav
Šimánek při návštěvě Domažlické ne−
mocnice předali její ředitelce Aleně
Vyrutové šek na 27 230 korun. Jedná
se o výtěžek ze vstupného na dět−
skou show s Bořkem sta−
vitelem, která se konala
v říjnu loňského roku v pl−
zeňském Parkhotelu. Pře−
dání šeku bylo spíše sym−
bolické, za peněžní dar již
nemocnice zakoupila in−
fuzní pumpu pro dětské
oddělení.
Hejtman a jeho náměs−
tek předali symbolický
šek zástupcům Domaž−
lické nemocnice přímo na
dětském oddělení. Zisk z prodeje líst−
ků na charitativní akci pro děti, kterou
pořádal Plzeňský kraj a občanské
sdružení Felicitas, činil 27 230 korun
a pokryl tak téměř celé náklady na

nákup infuzní pumpy, jejíž obvyklá
cena je cca 30 tisíc korun.
„Dětskou show s cílem zakoupit
z výtěžku přístroje pro dětské pacien−
ty v krajských nemocnicích podpořil
Plzeňský kraj již potřetí. Pokaždé díky

tomu získaly nemocnice zařízení na
zlepšení komfortu malých pacientů.
Těší mě, že takové akce mají za cíl
nejen pobavit, ale také přispět na do−
brou věc,“ řekl hejtman Šlajs.

Domažlická nemocnice celkem tři
infuzní pumpy kupovala již na podzim
i pro ostatní pracoviště, včetně dět−
ského oddělení. „Infuzní pumpa je za−
řízení využívané například k zavodně−
ní organismu, když dítě trpí onemoc−
něním, které provází nedosta−
tek tekutin. Dále slouží k apli−
kaci léků do žíly zejména
antibiotik, kde je nutné velmi
přesné dávkování,“ uvedla lé−
kařka dětského oddělení
Domažlické nemocnice Soňa
Budková.
Plzeňský kraj výtěžkem
z dětské show přispěl na ne−
mocniční vybavení už v před−
chozích letech, do Stodské ne−
mocnice byl zakoupen přístroj
sloužící k vyšetření sluchu novoro−
zenců a pro Rokycanskou nemocnici
zase pořízena čistička vzduchu a ne−
bulizátor, tedy přístroje určené pro
děti s dýchacími obtížemi.

Fiktivní firma aneb Praxe hrou
Projekt „Praxe hrou“ realizovaný v období 1. ledna 2013 – 28. února 2015 v Plzeňském kraji,
konkrétně na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni, se zaměřuje na přípravu žáků na praxi
v jejich oboru zábavným způsobem. Díky projektu vznikla fiktivní firma servisního typu s vlastním
názvem, logem a jasně definovanou pracovní náplní, žáci získali znalosti o administrativním cho−
du firmy, naučili se vyplňovat nezbytné písemnosti k zakázkám a administrativní agendu propojili
s mechanickými dovednostmi. Dále měli možnost pracovat v komerčních smluvních servisech,
kde mohli porovnat zkušenosti z fiktivní firmy s praxí, což přivítali s velkým nadšením. V rámci
projektu došlo také k navázání spolupráce se ZŠ prostřednictvím zájmového kroužku Malý ře−
meslník. Finanční čerpání projektu je ve výši 3 683 679 Kč a tento projekt je podpořen z pro−
středků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Technická olympiáda našla své vítěze
Tablety a poukázky na nákup elektro−
niky z rukou hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse a rektorky
Západočeské univerzity v Plzni Ilony
Mauritzové převzali studenti střed−
ních škol a gymnázií, kteří se stali ví−
tězi soutěže „Technická olympiáda
Plzeňského kraje“.
Výroba a programování ro−
bota ASURO, Elektrokolo, Stav−
ba elektromobilu a Quadro−
copter (Inteligentní kvadrukop−
téra) jsou projekty, které zaujaly
hodnotící komisi nejvíce. Při−
hlášeno bylo 15 soutěžních tý−
mů z celkem devíti škol Plzeň−
ského kraje. Prezentace sou−
těžních prací se celý den ode−
hrávaly v prostorách Západo−
české univerzity v Plzni.
„Jsem rád, že mohu ocenit
studenty, kteří budou pokračo−
vat ve studiu zde na Západo−

české univerzitě. Přeji si, aby náš
kraj vzkvétal, a věřím, že vy k tomu
svoji činností přispějete,“ promluvil
ke studentům před vyhlášením vý−
sledků hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs.
Technická olympiáda Plzeňského
kraje je soutěž školních týmů střed−
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ních škol v řešení tematických okru−
hů technických problémů stano−
vených Západočeskou univerzitou
v Plzni. Soutěžní týmy musí tvořit
nejméně dva studenti z jedné školy,
pomoc jiných subjektů je zakázána.
Povoleny jsou pouze konzultace
z pedagogického sboru dané školy
nebo ze ZČU.
Studentské práce ocenila ta−
ké rektorka Ilona Mauritzová:
„Chtěla bych pochválit přístup
všech středních škol, které
umožňují svým studentům roz−
víjet jejich dovednosti v tech−
nických oborech nad rámec
standardní výuky. Jako rektorku
univerzity mne těší, že Plzeňský
kraj společně s námi podporuje
zájem o studium těchto oborů,
které představují jistotu pozděj−
šího bezproblémového uplatně−
ní v praxi.“
Plzeňský rozhled 3/2014

Plzeňský rozhled 3/2014
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Střípky
z Plzně
Kamery
na Mikulášské
náměstí
Pro zvýšení bezpečnosti v Plzni
a v rámci projektu prevence krimi−
nality chystá radnice rozšíření
městského kamerového dohlížecí−
ho systému také na území Plzeň 2
– Slovany, konkrétně na Mikuláš−
ském náměstí. Uvedená lokalita
byla vytipovaná na základě statisti−
ky městské policie služebny Slo−
vany a obvodové služebny policie
ČR. Po několik let totiž zde dochází
k častým projevům narušování ve−
řejného pořádku a především ke
zvýšenému nápadu trestné čin−
nosti, zejména majetkové a jiné
pouliční kriminality (krádeže vlou−
páním do motorových vozidel,
projevy vandalství, výtržnictví,
sprejerství apod.).
„Rozšíření městského kamero−
vého systému v dané lokalitě mů−
že výraznou měrou napomoci PČR
a MP Plzeň k odhalování přestup−
kové a trestné činnosti, zejména
pak majetkové. Celkové finanční
náklady na projekty dosahují
604 000,− Kč, z toho dotace mi−
nisterstva vnitra představuje část−
ku 540 000,− Kč, podíl města pak
64 000 korun,“ sdělil plzeňský
radní Robert Houdek.

Asistent prevence
kriminality
Žádost o státní podporu na projekt
Asistent prevence kriminality pro−
jedná plzeňské zastupitelstvo na
svém březnovém jednání. Záměr
spočívá v zavedení pozice rom−
ského asistenta prevence krimina−
lity v rámci Městské policie Plzeň.
Jedná se o projekt, který Odbor
prevence kriminality MV ČR pod−
poruje již řadu let. V současnosti
v rámci ČR působí v 67 obcích asi
148 asistentů.
Záměr zřídit pozici asistenta
prevence kriminality (APK) v Plzni
byl navržen na jednání Pracovní
skupiny prevence kriminality měs−
ta Plzně. Ačkoliv do současné do−
by nepovažovali členové pracovní
skupiny situaci v Plzni za problé−
movou natolik, aby zde byla pozi−
ce APK zřizována, po loňských
událostech, kdy se konaly ve měs−
tě protiromské demonstrace, sou−
hlasila pracovní skupina s tímto
návrhem také ve městě Plzni.
Celkové náklady na projekt jsou
vyčísleny na 387 600,− Kč, z toho do−
tace MV představuje 325 000,− Kč,
podíl města pak počítá s částkou
62 600 korun.
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Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové
Paní doktorko, moje pětiletá dcera je sice bez teplot, ale už tři dny
má rýmu a kašel. Včera v noci se vzbudila a stěžovala si na bolest
v uších. Podala jsem jí Panadol, po němž zase usnula. Ráno si
sice na bolesti uší už nestěžovala, ale rýma a kašel ji zjevně trápí
dál. Stojím před problémem, zda mám dceru odvést do školky
a paní učitelce pro ni dát nosní spray a sirup proti kašli, anebo ji
raději opět nechat doma?
Michaela J., Bolevec
Podle vašeho dotazu je zřejmé, že řešíte situaci, do níž se často dostávají
všechny zaměstnané matky. I když vám to zřejmě způsobí problémy vzniklé
s hlídáním dítěte, dcerku do školky v tomto stavu neposílejte. Je nemocná
a měla by mít klidový režim. Uvařte jí čaj s citronem a medem, nos proka−
pejte nosními kapkami, kašel se snažte zmírnit sirupem proti kašli.
Pokud by se bolest uší opakovala, navštivte lékaře. Ten vaší dcerce prohlédne uši, vyloučí či potvrdí zánět
zevního či středního ucha a okamžitě přistoupí k jeho zaléčení.
Uvědomte si, že neléčený nebo špatně léčený zánět může vést ke zbytečným zdravotním komplikacím vašeho
dítěte, jejichž následky mohou být horší než komplikace způsobené vaší absencí v zaměstnání.

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

Přednášky a exkurze pro neslyšící
Již deset let mohou neslyšící a oso−
by s poruchami mluvení komunikovat
s Krajským operačním a informač−
ním střediskem tísňové linky v přípa−
dě žádosti o pomoc prostřednictvím
SMS zpráv. Ne každý však o této
možnosti ví, anebo ji využívá. Proto
také připravil Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje pro neslyšící
soubor přednášek a exkurzi na ope−
račním středisku.
Příslušníci z operačního střediska
Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje takto s neslyšícími
a nemluvícími komunikují i v případě,
že přijmou informace s „netísňovou“
záležitostí. Jsou tedy jakýmisi tlu−
močníky mezi zdravotně postiženými
a dalšími složkami IZS.

O přijímání tísňových SMS zpráv
a celkový systém přijímání a řešení
tísňových volání na krajském operač−
ním a informačním středisku připravil
pro zdravotně postižené por. Ing. Pavel
Škarda soubor přednášek. Přednášky

i exkurze na operačním středisku zod−
pověděly neslyšícím mnohé otázky
a podle ohlasu byly velkým přínosem.
Na zvídavé otázky v závěru přednášek
odpovídal i přítomný vedoucí směny
npor. Mgr. Jan Krs.

Děti z jedničky soutěží o jméno na zvonu
Městský obvod Plzeň 1 vyhlásil pro
nejmenší obyvatele výtvarnou soutěž
nazvanou „Zvony pro chrám sv. Bar −
toloměje“, díky které bude mít 18 nej−
úspěšnějších malých výtvarníků své
jméno vyryto do nového zvonu
Bartoloměj, který bude odlit pro ka−
tedrálu sv. Bartoloměje. Nejúspěš−
nější díla budou vystavena v prosto−
rách chrámu.
Duchovními otci výtvarné soutěže
pro děti od 3 do 11 let z mateřských
a základních škol Městského obvodu
Plzeň 1 (dále jen MO Plzeň 1) jsou
starosta obvodu Miroslav Brabec
a jeho místostarosta Jiří Uhlík.
Starosta Brabec použil slova výtvar−

nice a členky odborné poroty, která
bude díla hodnotit, Dany Raunerové:
„Zvony jsou symbol výzvy, abychom
dělali věci dobré
a měli rádi svět a ži−
vot a neškodili mu.
Abychom uchovali
svět krásný.“
V prvním kole bu−
de díla hodnotit sa−
ma škola, která 20
nejlepších dodá na
MO Plzeň 1 do 15.
dubna tohoto roku.
Z takto nominova−
ných děl bude od−
borná porota vybírat
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3 z každé školy a školky. Dohromady
se tak na největším plzeňském zvonu
objeví 18 jmen malých výtvarníků.
„Cílem soutěže je
znovu připomenout,
že sbírka na nové
plzeňské zvony stá−
le pokračuje a že
ještě pořád chybí asi
1,5 milionu korun,“
doplnil místostarosta
Uhlík.
Sbírka byla zaháje−
na 17. září 2012 a do
současnosti se poda−
řilo vybrat přibližně
7 milionů korun.
Plzeňský rozhled 3/2014

Věnuj počítač a pojeď do Zoo
Žáci z 10 základních a středních
škol Plzeňského kraje, kteří se za−
pojili do celostátní soutěže Věnuj
počítač a pojeď do Zoo, dokázali
během tří měsíců vysbírat celkem
182 nepoužívaných počítačů.
O tom, jak je recyklace důležitá, se
mohly děti několikrát během loň−
ského podzimu přesvědčit také při
plnění úkolu „Cesta kolem světa“
vzdělávacího projektu Recyklo−
hraní aneb Ukliďme si svět.
Soutěž ve sběru elektrospotře−
bičů ovšem není jediným projek−
tem, do kterého se mohou školy
zapojit. Zatím poslední úkol s ná−
zvem Cesta kolem světa, který děti
plnily od listopadu do 20. ledna, se
věnoval cestě elektrospotřebičů od
samotného vzniku až po dobu,
kdy doslouží a skončí ve sběru.
Jednou ze škol, která v rámci celé
republiky splnila úkol nejlépe, byla
ZŠ a MŠ Chotíkov. Za svoji snahu
tak získala 780 bodů, za něž bude
moci získat školní pomůcky v ka−
talogu odměn.
„Možnost zapojit se do soutěže
s tematikou ochrany životního pro−
středí naše škola uvítala a jsme rá−
di, že se děti přiučily ekologickému
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myšlení. Za získané body uděláme
dětem radost a vybavíme naši ško−
lu užitečnými pomůckami,“ říká
zástupkyně ředitelky Mgr. Milosla−
va Pritzlová ze Základní školy a
Mateřské školy Chotíkov.
V rámci projektu Věnuj počítač,
do kterého se může zapojit i široká
veřejnost, organizace ASEKOL
všechny odevzdané přístroje od−
borně zkontroluje, nefunkční předá
k recyklaci a ty stále sloužící putují
k dětem z dětských domovů. Lidé
se tak mohou snadno zbavit nepo−
třebného zařízení a navíc podpořit
dobrou věc.
„Snaha dětí a pedagogů v Pl−
zeňském kraji nás velmi potěšila
a doufáme, že inspiruje i další oby−
vatele, aby nepoužívané počítače
a jinou elektroniku odevzdávali
k recyklaci. V domácnostech prů−
měrně počítač slouží 4 roky a poté
je vyměněn za nový. Často se stá−
vá, že lidé starý přístroj skladují
doma. Počítače ale obsahují řadu
znovu využitelných nebo naopak
nebezpečných látek, a je proto
vhodné je odevzdat na místa k to−
mu určená,“ říká Kristina Mikulová
ze společnosti ASEKOL.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

13

V Líních už svítí první západočeský Oranžový přechod
První z pětice přechodů pro chod−
ce, které loni vybrala veřejnost
a odborníci v rámci Vaší volby
Nadace ČEZ, je bezpečnější díky
novému nasvícení. Shodou okol−
ností se nachází v obci, která zís−
kala nejvyšší počet hlasů k počtu
obyvatel. Navíc jde o „zebru“,
o které už při nominacích hovořili
odborníci jako o jedné z vůbec nej−
potřebnějších.
Loni 24. května přesně o půlnoci
skončilo hlasování o tom, kterých
pět přechodů vybraných dopravními
odborníky získá podporu Nadace
ČEZ a stanou se bezpečnějšími.
Líně tehdy zažily šok, poslední den
ve čtyři odpoledne se držely s bez−
pečným náskokem na druhém mís−
tě a vypadalo to na jistý úspěch. Pak
ale začal finiš blovických školáků
a tím i pád mimo trojici, která měla
takříkajíc zajištěný přímý postup.
Starosta Líní Michal Gotthart byl
tehdy značně zaskočen: „Získali

Nadace ČEZ po−
stavila svůj program
zlepšení bezpečnos−
ti na přechodech pro
chodce na úzké
spolupráci s odbor−
níky BESIP a do−
pravní policie. Ti vy−
bírali kandidáty do
hlasování a měli
právo také názor ve−
řejnosti doplnit. „To
jsme tolik hlasů, že
to představuje téměř
devadesát procent
počtu našich obyva−
tel, přesto nás zni−
čehonic přeskočili.
Naštěstí je náš pře−
chod skutečně po−
třeba nasvítit, což
odborníci zohlednili,
takže to nakonec
dobře dopadlo.“

byl právě případ Líní. Tamní pře−
chod patří skutečně mezi nejne−
bezpečnější a byla by škoda, aby
obec doplatila na nízký počet
obyvatel, zvlášť, když Línští hlaso−
vali skutečně aktivně. V nejbližší
době očekáváme ještě zpro−
voznění přechodů v Blovicích.
Později také v Plzni, Jáchymově
a Hroznětíně,“ vysvětluje regio−
nální manažerka komunikace
Michaela Jirovcová.
Přechodů, které mají zjevné ne−
dostatky, je bohužel v České re−
publice stále hodně. Jen na silni−
cích I. tříd identifikovala Dopravní
policie 423 rizikových přechodů,
u kterých kromě běžných bezpeč−
nostních prvků chybí právě osvět−
lení. V každém ze sedmi distri−
bučních regionů ČEZ mohli lidé
v rámci projektu Vaše volba 2013
vybírat z 10 nebezpečných pře−
chodů, které nominovali odborníci
z Policejního prezidia ČR.

Stížnosti a podněty v řeči čísel
Z celkového počtu 66 žádostí
o informaci bylo 55 vyřízeno,
6 odloženo a 3 odmítnuty.
Zpoplatněny byly 4 žádosti,
u 2 požadovaná částka nebyla ve
lhůtě 60 dnů zaplacena, takže
infor mace nebyly poskytnuty
a žádosti byly odloženy, 2 zpo−
platněné žádosti jsou dosud v ří−
zení. Odpovědi na vyřízené žá−
dosti o informace jsou zveřejňo−
vány na webových stránkách
města Plzně.
V jednom případě byla podána
stížnost proti výši požadované
úhrady. Krajský úřad Plzeňského
kraje doporučil vypracování po−
drobnější specifikace finanční
14
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náročnosti podání informace.
V jednom případě bylo podáno
odvolání proti rozhodnutí o od−
mítnutí žádosti o informaci. Kraj−
ský úřad Plzeňského kraje napa−
dené rozhodnutí zrušil a vrátil věc
k novému projednání.
V ústřední evidenci stížností,
peticí a podnětů bylo v r. 2013
vedeno celkem 94 (98) podání,
z toho 49 (63) stížností, 10 (7)
peticí a 35 (28) podnětů. Čísla
v závorkách udávají počty po−
dání v r. 2012. Důvodnými bylo
vyhodnoceno 5 stížností (13 stíž−
ností v r. 2012), částečně dů−
vodnými bylo vyhodnoceno
8 stížností (8 stížností v r. 2012).
Plzeňský rozhled 3/2014

Stavba roku Plzeňského kraje už po jedenácté
Již 11. ročník veřejné soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje 2013,
která se koná pod záštitou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse
a primátora města Plzně Martina
Baxy, byl slavnostně vyhlášen v Měš−
ťanské besedě v Plzni. Do soutěže
tak mohou být přihlášeny stavby
v Plzeňském kraji zkolaudované ne−
bo uvedené do provozu v roce 2013
(tedy od 1. 1. do 31. 12. 2013).

Plzeňského kraje,“ řekl hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.
Skutečnost, že se už od roku
2009 české stavebnictví nachází
v krizi, si uvědomuje i plzeňský pri−

− Sportovní a volnočasové stavby
− Veřejná prostranství (parky,
náměstí, návsi)
„Vloni bylo do soutěže přihlášeno
celkem 33 staveb a veřejnost také

Přihlášku do soutěže může podat
investor, projektant, zhotovitel nebo
vlastník přihlašovaného stavebního dí−
la, a to vždy se souhlasem jeho autora
a vlastníka. Uzávěrka je 21. března
2014. Do této doby musí být doruče−
ny přihlášky se všemi náležitostmi na
adresu administrátora soutěže, spo−
lečnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o.,
Dominikánská 3, Plzeň 301 00. Porota
je složena z odborníků v oblasti stavi−
telství a architektury, kteří přihlášené
stavby navštíví a zhodnotí.
Slavnostní vyhlášení výsledků se
bude konat na galavečeru 28. května
2014 v Měšťanské besedě v Plzni.
Všechny přihlášené stavby budou po−
té prezentovány na putovní panelové
výstavě ve veřejně přístupných pro−
storách měst a obcí v Plzeňském kraji.
Kromě hlavních kategorií budou
uděleny nestatutární ceny:
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské ko−
mory Plzeňsko

„Stavebnictví je důležitým ekono−
mickým odvětvím, které se v souvis−
losti s nepříznivou ekonomickou si−
tuací nejen u nás, ale v celé Evropě,
dostalo posledních pár let do útlumu.
Všichni si uvědomujeme, že budová−
ní nových staveb, rekonstrukce stá−
vajících objektů a v neposlední řadě
dopravní stavby či úpravy veřejných
prostor dotváří obraz jednotlivých
měst a celého kraje. Jsem proto rád,
že se najdou investoři a zadavatelé
staveb, kteří dají vzniknout novým
stavbám nebo zrekonstruují ty stáva−
jící. O to víc mě těší, že symbolickým
poděkováním za jejich práci je už je−
denáctým rokem titul Stavba roku
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mátor Martin Baxa. I přesto se v Plz−
ni staví, i když ne v takové míře, jak
by si stavbaři představovali.
„V minulém roce se víc rekonstru−
ovalo, než nově stavělo, a tak si do−
vedu představit, že by se stavbou ro−
ku mohlo stát například 3D planetári−
um, zrekonstruovaná Veleslavínova
ulice nebo z nových staveb atletický
stadion,“ uvedl primátor Baxa.
Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje 2013 je již tradičně vyhlašo−
vána v pěti kategoriích:
− Novostavby budov
− Rekonstrukce budov
− Dopravní a inženýrské stavby

měla vůbec poprvé možnost zapojit
se do soutěže, přičemž nejvíce ji za−
ujala nově upravená kavárna na
náměstí v Radnicích. V kategorii
Rekonstrukce budov zvítězila Revita−
lizace Františkánského kláštera pro
museum církevního umění, v katego−
rii Sportovní a volnočasové stavby
porotu nejvíce zaujala Rekonstrukce
a přístavba fotbalové tribuny a šaten
v Kasejovicích a v kategorii Veřejná
prostranství nejvyšší ocenění získal
Park u Plzeňské brány v Rokyca−
nech,“ připomněl loňský ročník
Miloslav Zeman, předseda předsta−
venstva Okresní hospodářské komo−
ry Plzeňsko.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Cena Svazu podnikatelů
ve stavebnictví – LETOS POPRVÉ
− za realizaci dlouhodobě nejvý−
znamnějšího stavebně podnikatel−
ského záměru v dané lokalitě.
Cena ČKAIT
(má vlastní podmínky i porotu)
Letos podruhé bude udělena také
Cena veřejnosti. Lidé budou moci na
internetu hlasovat o nejsympatičtější
ze všech nominovaných staveb.
Hlasování bude spuštěno od okamži−
ku zveřejnění nominací 28. dubna
2014, a to na stránkách soutěže
www.stavbarokuPK.cz, a potrvá do
23. května 2014.
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