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Přeprava plzeňských seniorů
a těžce zdravotně postižených
občanů se od 1. dubna změnila.
Nahradil ji nový systém, který na−
bízí nepřetržité dispečerské služ−
by a možnost objednat si přista−
vení vozu na potřebný čas. Do−
pravu i provoz call centra a dispe−
činku zajistí Plzeňské městské
dopravní podniky na základě
smlouvy uzavřené s městem.

... pokračování na straně 3
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Magazine), vydávaný
Náměstek hejtmana Plzeň−
renomovaným deníkem
ského kraje pro regionální
The Financial Times.
rozvoj, fondy EU a infor−
Časopis o zahranič−
matiku Ivo Grüner a ve−
ních investicích fDi Ma−
doucí Odboru regionální−
gazine každé dva roky
ho rozvoje KÚPK Miloslav
hodnotí evropská města
Michalec převzali ve fran−
a regiony a vyhlašuje
couzském Cannes prestiž−
Města a regiony bu−
ní ocenění pro Plzeňský
doucnosti. V letošním
kraj v soutěži Evropská
průzkumu byla data se−
města a regiony budouc−
sbírána ze 468 měst
nosti 2014/15.
a regionů a hodnotila se
Plzeňský kraj se tak stal
v pěti kategoriích: eko−
na základě podpory zahra−
nomický potenciál, lid−
ničních investic Regionem
ské zdroje a životní styl,
budoucnosti 2014/15. Sou−
efektivita nákladů, úro−
časně je v celkovém hod−
veň infrastruktury a pod−
nocení socioekonomic−
Ivo Grüner a Miloslav Michalec při převzetí ceny
pora podnikání. Samo−
kých ukazatelů druhým
nejlepším regionem. Rozhodla sektoru nebo regionálního roz− statnou kategorii tvořily strate−
o tom komise složená z ekono− voje, která hodnotila evropské gické plány na podporu přímých
mů, analytiků a specialistů regiony pro časopis Financial zahraničních investic.
v oblasti bankovnictví, veřejného Direct Investment Magazine (fDi
... pokračování na straně 2
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Univerzita a komora společně

Dohodu o spolupráci stvrdili svými
podpisy prorektor pro rozvoj a vnější
vztahy ZČU Josef Basl a prezident
Gerhard Witzany a hlavní jednatel
Jürgen Helmes za Obchodní a průmys−
lovou komoru Regensburg. Zavázali se
tak podpořit především přeshraniční
transfer technologií a smluvní výzkum.
Přibližně padesát podniků z oblasti
Horní Falce a Kelheimu má v západo−
českém regionu vlastní pobočky, ve
kterých chtějí i dále investovat a expan−
dovat. Většina německých investorů
přesouvá své těžiště v regionu z čistě
výrobní sféry do oblasti inovace a tech−

nologie a stále častěji vyvíjí své vlastní
produkty, systémy a procesy. Z tohoto
důvodu pro ně je a bude jedním z klíčo−
vých spojení spolupráce se Západo−
českou univerzitou v Plzni, jejími vý−
zkumnými centry a katedrami. Také
další firmy přímo na bavorské straně
mají velký zájem navázat kooperaci
s univerzitou, zejména v oblasti výzku−
mu a vývoje, smluvního výzkumu a vě−
deckých služeb.
Západočeská univerzita v Plzni
v tomto období dokončuje velká
výzkumná centra, která sehrávají
významnou roli v rozvoji regionu a po−

sílení jeho konkurenceschopnosti
a inovativnosti. Jejich cílem je podpořit
spolupráci s firmami, zaměřit se na
aplikovaný výzkum a tím dosáhnout
i vlastního rozvoje.
„Dalo by se říct, že výzkumná centra
jsou zprostředkovatelem přenosu vý−
zkumu do praxe,“ vysvětlil prorektor
Josef Basl a dodal: „Zájem ze strany
německých podniků nás pochopitelně
těší. Navíc se tak neděje na individuální
bázi, ale prostřednictvím hospodářské
komory, což přispívá k vyšší kvalitě
jednání. Jsme připraveni spolupracovat
a vycházet vstříc jejich potřebám.“

M6AD .......................................... 50,00 Kè
OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè
OMV Truck LD 15W−40 ........................ 61,− Kè
OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè
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Plzeňský kraj, zařazený do skupiny
regionů východní Evropy, uspěl
hned třikrát. V celkovém hodnocení
byl oceněn jako druhý nejlepší, při−
čemž ho velmi těsně v bodování
předstihl kraj Pardubický. V katego−
rii zaměřené na podporu zahra−
ničních investic byla strategie
Plzeňského kraje vyhodnocena jako
vůbec nejlepší.
„Plzeňský kraj dokázal připravit
v předstihu přátelské prostředí pro
podnikání tím, že jako první v České
republice schválil územní plán kraje,
který opět jako jeden z prvních
v březnu letošního roku aktualizoval.
Průmyslové zóny, které byly zahrnu−
ty do územního plánu kraje už v roce
2008, jsou umístěny v hlavních roz−
vojových osách kraje, zejména pak
v okolí dálnice D5. Jedná se o dnes
již plně obsazené lokality jako Mýto,
Štěnovice nebo Borská pole a další
rozvojové zóny jako Orange Park
u Nýřan, Myslinka, Ostrov u Stříbra,
Stříbro, Bor u Tachova nebo Vyso−
čany. Včasným schválením územní−
ho plánu kraje jsme v poměrně brz−
ké době přilákali do našeho regionu
řadu zahraničních investorů. I proto
má Plzeňský kraj dlouhodobě nejniž−
ší nezaměstnanost v ČR,“ komentu−
je strategii na podporu zahraničních
investic Miloslav Michalec, vedoucí
odboru regionálního rozvoje Kraj−
ského úřadu Plzeňského kraje.
Pro své vynikající výsledky se
Plzeňský kraj zároveň dostal do
TOP 10 zemí s největším zlepše−
ním, tedy skokanem soutěže vý−
chodoevropských regionů.
„Děkujeme všem podnikatelům,
starostům obcí a měst, městu
Plzni, které se ostatně v hodnocení
evropských měst umístilo na čtvr −
tém a šestém místě, Západočeské
univerzitě a hospodářským komo−
rám za práci, kterou odváděly po−
sledních šest let,“ říká Ivo Grüner
a dodává, že prestižní ocenění zís−
kal Plzeňský kraj i jejich zásluhou.
„V loňském roce náš kraj ohod−
notila společnost MasterCard jako
kraj s největším zlepšením socioe−
konomické úrovně za poslední de−
setiletí, kromě toho je náš region
hned po Praze, tedy mezi kraji jako
takovými, Nejlepším místem pro
život roku 2013. Vynikajícím umís−
těním v žebříčku časopisu fDi
Magazine jsme úspěchy ještě roz−
šířili, především nás ale může těšit,
že potenciál Plzeňského kraje oce−
ňují i zahraniční experti,“ hodnotí
úspěch hejtman Václav Šlajs.
Plzeňský rozhled 4/2014

s

– doprava rychle a bez čekání!
... dokončení ze strany 1

Nevyhovující přepravu plzeňských se−
niorů a těžce zdravotně postižených
nahradil nový systém, který nabízí ne−
přetržité dispečerské služby a možnost
objednat si přistavení vozu na potřebný
čas. Smyslem nového systému je ze−
fektivnit tuto dopravu, vyhovět poža−
davkům jak ze strany seniorů, tak han−
dicapované veřejnosti a zvýšit komfort
služeb pro zmíněné cílové skupiny.
„Zhruba od roku 1997 nereflektuje
vývoj obslužnosti a vozovou vybave−
nost veřejné městské dopravy, proto
přicházíme s novým řešením, na kte−
rém se podíleli jak pracovníci odboru
sociálních služeb magistrátu, tak pro−
jektoví manažeři dopravních podni−
ků,“ uvádí Jiří Kuthan, radní pro oblast
sociálních věcí a zdravotnictví.
Speciální linka Z 72, která byla
zřízena pro přepravu zdravotně posti−
žených občanů a seniorů v době ne−
dostatečné obslužnosti města bez−
bariérovými spoji, je nyní minimálně
využívána. Zdravotně postižení tímto
autobusem nejezdí vůbec. Během
zhruba posledních patnácti let se si−
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tuace změnila. Až na několik výjimek
neexistují v Plzni linky neobsluhova−
né alespoň jedním bezbariérovým
spojem. Speciálním autobusem se
Z 72 nyní přepravují v průměru jen
čtyři až šest osob, což bylo jedním
z důvodů, proč tato linka se zavede−
ním nového systému od letošního
dubna přestala jezdit.
„To, co odbor sociálních služeb
vnímá jako důležité, je zajištění pře−

zpracoval nové řešení. Návrh vychází
z opakovaných šetření a reflektuje po−
třeby cílových skupin, jimž je určen.
Ať už se jedná o provoz call centra,
dispečinku s provozním režimem
24 hodin denně po sedm dnů v týdnu,
pohotovost řidiče, odvoz postižených
dětí do a ze školy, dopravu na zavolá−
ní nebo zajištění pravidelné i nepravi−
delné dopravy klientů Centra pobyto−
vých a terénních sociálních služeb ve

Dopravu na zavolání dopravce
zpoplatní. Nástupní taxa pro každou
přepravovanou osobu a její doprovod
bude pro dospělého a děti s průkazem
ZTP nebo ZTP/P deset korun. Za kaž−
dou jednotlivou jízdu po městě zaplatí
dospělý 20 a dítě deset korun, mimo
Plzeň pak 11 korun za kilometr.
„Služba ‘od dveří ke dveřím’, tedy
asistovaná individuální doprava zdra−
votně postižených osob, kterou třetím
rokem zajišťuje firma Jan
Pešek, nebude tímto mo−
delem ohrožena,“ dodá−
vá Alena Hynková.
Nový systém dopravy
funguje od 1. dubna 2014. V závěru
letošního roku pak bude vyhodnocena
efektivita všech nově nastavených
služeb. Město Plzeň má právo pro−
dloužit smlouvu tak, že nejpozději tři
měsíce před uplynutím doby jejího tr−
vání sdělí provozovateli, že uplatňuje
opční právo. V takovém případě bude
její účinnost prodloužena do 31. břez−
na roku 2019.
Za rok poskytovaných služeb, tedy
od dubna 2014 do března 2015,
zaplatí město dopravním podnikům
4,7 milionu korun.

Vyhovět seniorům i handicapo−
vaným a zvýšit komfort služeb
pravy těžce zdravotně postižených
občanů podle jejich individuálních po−
třeb. I přes značný posun ve vybave−
nosti vozového parku dopravních
podniků existuje řada různých důvo−
dů, pro které nemohou někteří han−
dicapovaní využívat běžnou městskou
veřejnou dopravu. A stejné je to
i v případě převozu zdravotně postiže−
ných dětí do škol,“ zdůrazňuje vedou−
cí odboru sociálních služeb magistrá−
tu Alena Hynková.
Proto odbor ve spolupráci s Plzeň−
skými městskými dopravními podniky

Zbůchu. Pro dopravní podniky zna−
mená nové řešení přepravy kromě
jiného nákup nových vozidel s bezba−
riérovými úpravami.
„Uvažujeme o koupi dvou vozů
s přepravní kapacitou šestnáct plus
jeden, ve kterých je možné upravovat
počet sedaček podle potřeby převozu
handicapovaných a do nichž se vejde
až šest vozíků. Třetím vozem bude
osobní automobil,“ doplňuje informa−
ce generální ředitel Plzeňských měst−
ských dopravních podniků Michal
Kraus.
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Jazykové znalosti procvičujeme přímo v terénu
Vybrat skutečně dobrou jazykovou
školu není právě jednoduché, proto
je dobré dát na doporučení. Pokud si
nevíte rady, tak tady je náš tip –
Jazyková škola AurArus. Na její
zvláštnosti a specifika jsme se zeptali
ředitelky Mgr. Oxany Vakhrushevy
(Ksana Vachruševa).
Co nabízí vaše jazyková škola?
Především ruský jazyk, dále pak
angličtinu, francouzštinu, španělštinu
a češtinu pro cizince. Naši učitelé
mají dlouholetou praxi ve výuce cizích
jazyků. Podle nás je kvalitní výuka za−
ložená na talentovaném a kompetent−
ním učiteli, který dokáže žáky motivo−
vat a vyvolat u nich lásku k jazykové
destinaci a jazykovému prostředí.
Svoje lektory důkladně vybíráme

Plzeňský rozhled 3/2014

a kontrolujeme jejich práci, proto se
můžete těšit na podání jazyků oprav−
du s duší.
Navíc ted‘ jsme pro naše studenty
připravili soutěž o vyhlídkové lety
v Plzeňském krají. Každý pátý student
naší školy, který si zakoupí kurz, vy−
hrává a má možnost si zalétat.
Zvláštností vaší školy je výuka
propojená s turistikou…?
Jazykové praktické pobyty propoju−
jí výuku s turistikou a poznáváním lidi
a jejich kultury. Jde o procvičování
jazykových dovedností přímo v teré−
nu. Využíváme metodu, kde studenti
musí vykonávat různé zajímavé úkoly
v cizím jazyce a domlouvat se mezi
sebou i s místními. Součástí ovládání
jazyka je i zpracování individuálních

úkolů během samotného zájezdu. Je
to pro lidi, kteří mají zájem o skutečné
poznání, otevřené novým dojmům
a vztahům. Je to i pro začátečníky,
kteří tak mohou rychle ovládnout zá−
klady jazyka. Skrze tento inovativní
přístup ve výuce poznají jazyk spolu
s kulturní složkou.
Jak vypadá standardní zájezd?
Skupina před zájezdem obdrží
materiály, které si každý sám nastu−
duje. V případě potřeby sjednotit jazy−
kovou úroveň skupiny může proběh−
nout i přípravný kurz. A pak už se je−
de, hraje, komunikuje a domlouvá se.
Vedoucí skupiny současně vystupuje
i jako průvodce a učitel. Po skončení
zájezdu se skupina studentů sejde
a vyhodnotí úkoly a nové poznatky.
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Můžete uvést konkrétní místa?
Cestujeme především do rusky mlu−
vících zemí. Je to například zájezd do
Petrohradu nebo na Bílé noci severních
Benátek a ruské vesnice (zájezd probí−
há v červnu, v období bílých nocí a bě−
hem zájezdu cestují k nejznámějším pa−
mátkám ruské starobylé architektury).
Jiné trasy se nazývají Za kořenem mlá−
dí (jede se v září a na naše studenty če−
kají nejkrásnější hory Ruska), Za krása−
mi nedotčené Arménie nebo Ráj na ze−
mi (Abcházie). Organizujeme také spe−
ciální zájezdy pro konkrétní skupiny.
Jazyková škola AurArus
sady Pětatřicátníků 31, Plzeň
Mobil: +420 773 245 870
info@aurarus.com
www.aurarus.com
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Tradiční bleší trhy v Plzni na Slovanech
devadesátých letech minulého
století nás začaly oslňovat nadná−
rodní obchodní řetězce svými velko−
plošnými prodejnami s nekončící řa−
dou regálů plných různého zboží.
Zvedla se velká vlna nepoznaného na−
kupování a další prodejny natěšené
na větší a větší zisky začaly přibývat
jako houby po dešti. Přestože je na−
kupování v těchto obchodních do−
mech pohodlné a mnohdy i za přízni−
vé ceny, postupně jsme zjistili, že
všechny tyto obchody, až na drob−
nosti, jsou si podobné jako vejce vej−
ci. Ano, globalizace nám kromě širo−
kého sortimentu zboží přináší také
velký stereotyp.
Pokud chcete výhodně nakoupit
a zažít při nakupování netradiční
atmosféru, přijďte na BLEŠÍ TRHY
v Plzni na SLOVANECH za plavecký
bazén na hřiště Lokomotivy. Trhy se
zde konají v dopoledních hodinách
každou sobotu a neděli.
Bleší trhy svojí historií sahají hluboko
do minulosti. A proč vlastně „Bleší tr−
hy“? Název vznikl již ve středověku,
kdy šlechta ponechávala poddaným
své svršky. Ti s nimi mohli volně ob−
chodovat a mnohdy došlo k tomu, že si
kupující tímto obchodem pořídili i různé

V
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Nákupy bez stresu a stereotypu

Info: 604 717 897 www.antiktrhy.cz

parazity, převážně blechy. To už naštěs−
tí v dnešní době nehrozí. Ale pokud trhy
s tímto názvem přežily až do dnešní do−
by, vypovídá to o jejich významu. Vždyť
tyto trhy se těší velké popularitě nejen
v Plzni, ale také ve velkých metropolích
celého světa včetně Prahy, Paříže,
Berlína a třeba i New Yorku.
Ale vraťme se k nám do Plzně. Já
jsem na Slovanské trhy v sobotu ze
zvědavosti také zavítal a byl jsem velmi
mile překvapen množstvím prodejců
a různorodostí nabízeného zboží. Bylo
opravdu co prohlížet a z čeho vybírat.

Narazíte zde jak na profesionální
obchodníky, tak i na příležitostné pro−
dejce. Všichni zde prodávají svoje vě−
ci, které pro ně již z různých důvodů
ztratily uplatnění, ale mohou velmi do−
bře posloužit někomu jinému. Velmi
často si tyto věci svého nového majite−
le skutečně najdou, obzvláště v této
ekonomicky nepříznivé době. Jak jsem
se dozvěděl od starších manželů
z Prahy, kteří mi ochotně pověděli, že
prodávají na bleších trzích poměrně
často, a to nejen v Plzni, ale i v Praze.
Slovanské trhy si velmi pochvalovali
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z důvodů příjemné atmosféry. A to je
další velkou předností tohoto nakupo−
vání. Viděl jsem, jak si tu vřele povídají
prodávající s nakupujícími, vše v poho−
dě a bez stresu. Přitom jsem nezazna−
menal, že by někdo z prodejců neod−
bytně vyzýval k nakupování.
Velkou skupinu stánkařů také tvoří
různí sběratelé. Kolem jejich pultů to
jen švitoří. Nechybí tu ani prodejci
ovoce a zeleniny, uzenářských pro−
duktů, cukrářských výrobků a jiných
potravin. Často za ceny, které jsem
prostě nechápal, ale je to tak. Nízké
ceny prostě patří k blešímu trhu.
Jelikož se zde prodejci střídají, stří−
dá se i sortiment produktů. Každý při−
chází se zajímavým a třeba právě pro
vás užitečným zbožím, které se vám
nechtělo kupovat v obchodních řetěz−
cích za plnou cenu.
Bleší trhy vás prostě osloví, pohltí
a přinesou vám radost z nakupování.
BLEŠÍ TRHY PLZEŇ–SLOVANY
se konají každou sobotu a neděli od
5.30 do 12.00 hod.
Vstupné pro návštěvníky je 10 Kč. Po−
platek za prodejní místo je v sobotu 80 Kč
(každý prodejce má k dispozici ne−
omezený prostor a počet stolů), v neděli
je poplatek 130 Kč (1 místo + 1 stůl).

Plzeňský rozhled 4/2014
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Příprava vozidla
na letní sezónu
bezpečnější, včetně zvládá−
S koncem zimy začínají řidi−
ní možných krizových situ−
či řešit otázku, jak vozidlo co
ací v provozu na pozemních
nejlépe připravit na letní se−
komunikacích. Jízda na
zónu. Uvedeme přehled zá−
zimních pneumatikách pro−
kladních úkonů, které je
dlužuje brzdnou dráhu na
vhodné po skončení zimního
suchém povrchu, a to až
provozu vozidla provést.
o 6 – 9 metrů oproti letní
Nejprve bychom měli dů−
pneumatice. Přezutí vozidla
kladně umýt karoserii a pod−
Petr Špíral
je tak jedním z prvních úko−
vozek, vystříkat podběhy
a všechny části, kam se mohla dostat nů, které bychom po skončení zimní−
posypová sůl, ošetřit oděrky a prask− ho provozu vozidla měli uskutečnit.
liny laku, aby tato místa nezačala Musíme si však uvědomit, že po pře−
korodovat. Zaměříme se i na interiér zutí na letní pneumatiky nemůžeme
vozidla, který důkladně vysajeme. vjet do úseků označených dopravní
Budete překvapeni, jaké množství ka− značkou „zimní výbava“, a to až do
mínků a písku jste během zimy nano− 31. března.
Při výměně pneumatik můžeme do−
sili dovnitř. Tento krok není nutný, ale
je doporučen z důvodu většího kom− poručit provést vizuální kontrolu brzd
fortu cestování. Máme−li karoserii a ostatních podvozkových částí vozid−
a interiér již čistý, zaměříme se na la. Celý podvozek je v zimním období
vystaven nadměrnému vlivu stříkající
další části vozidla.
Jako další krok je nutné vyměnit vody, prudkým změnám teplot, mrazu
pneumatiky ze zimních na letní. Letní a agresivním posypovým materiálům.
pneumatiky jsou vyrobeny z tvrdší Kombinace těchto vlivů má velmi ne−
směsi a mají oproti zimním odlišnou příznivý dopad na stav pohyblivých
konstrukci dezénu. Pokud denní te− částí brzdového systému.
ploty přesahují 7 °C, tak lze jedno−
značně doporučit použití letních
pneumatik, které při této a vyšší teplo−
tě mají mnohem lepší jízdní vlastnosti
než pneumatiky zimní a jízda vozidlem
s letními pneumatikami je pak výrazně
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Dalším z úkonů, který bychom po
skončení zimní sezóny měli provést,
je výměna kapaliny do ostřikovačů.
Na jarní období se doporučují tzv.
přechodové kapaliny, tedy směsi se
zámrzností cca −5 °C. Tuto kapalinu
lze samozřejmě používat celé letní ob−
dobí. Zimní kapalina vlivem vyšších
teplot ztrácí svoji účinnost. Dochází
k odpaření lihu, který je hlavní složkou
této kapaliny, a také neobsahuje látky,
které dokážou rozpouštět zbytky
zaschlého hmyzu na rozdíl od letních
kapalin. Samotná kapalina v ostřiko−
vačích nám ale nedokáže zaručit do−
brý výhled z vozidla, pokud naše stě−
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rače jsou již značně opotřebované.
Proto je vhodné stěrače na jaře vymě−
nit za nové.
Jako další z kroků pro vozidla vyba−
vená klimatizací je kontrola filtru klima−
tizace. Filtr klimatizace by se měl zkon−
trolovat alespoň jedenkrát ročně a po−
dle nutnosti i vyměnit, má totiž velký
vliv na přísun čerstvého vzduchu do
interiéru vozidla. Neméně důležitým
krokem je dezinfekce klimatizace, která
v automobilu ničí bakterie a plísně
a odstraňuje zápach. Vznik bakterií se
bohužel nedá ničím zastavit, proto se
dezinfekce doporučuje provádět kaž−
doročně. Kontrolu funkčnosti samotné
klimatizace doporučujeme provést je−
denkrát za dva roky, pokud to situace
nevyžaduje dříve. Kontrolu klimatizace
vám provedou v jakémkoliv odborném
servisu, který má pro tuto činnost
patřičné vybavení.

Plzeňský rozhled 4/2014
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Střípky
z Plzně

Vzdělávání pro samostatný rozvoj
a růst konkurenceschopnosti

Jaké bude náměstí
Emila Škody?
Změnit vzhled a vyřešit využití ce−
lého náměstí Emila Škody v Plzni
by mohla veřejná architektonicko−
urbanistická soutěž, kterou už
schválilo i zastupitelstvo. Jedná
se o prostor, který je podélně vy−
mezen uliční sítí a v příčném smě−
ru stávající zástavbou bloku, který
navazuje na Husovo náměstí
a bloku při křížení Tylovy a Skvr−
ňanské ulice. Ze severu je vyme−
zen Husovou ulicí, z jihu tvoří hra−
nici Tylova ulice a prostorově jej
vymezuje objekt bývalého ředi−
telství Škody. Všechny pozemky
v řešeném území leží v katastrál−
ním území Plzeň a jsou ve vlast−
nictví města.
V současné době je využívána
zejména část prostoru určeného
pro parkování, zbývající plochy
tvoří zeleně bez vhodných parko−
vých úprav a funkčního mobiliáře
bez možnosti smysluplného využí−
vání. V podzemním prostoru se
nachází kryt civilní obrany.
„Podle platného Územního plá−
nu města Plzně jsou pozemky za−
řazeny do ploch s funkčním využi−
tím na parkoviště, garáže (PG).
Území je součástí širšího centra
města a z hlediska koncepce
a utváření kompaktního města má
nesporný význam nejen jako veřej−
né prostranství, ale také je možné
využít jeho potenciál k intenzifikaci
městské struktury v širších sou−
vislostech,“ uvedl primátor Martin
Baxa.
Lokalita nebyla v minulosti zá−
sadně řešena zejména z důvodu
prověřování umístění silnice I/27.
Vedení této komunikace je v sou−
časné době stabilizováno.
10

Ředitelka RHK PK
Mgr. Radka Trylčová

Dne 17. 3. 2014 proběhla zahajova−
cí informační konference projektu
Vzdělávání pro samostatný rozvoj
a růst konkurenceschopnosti, reg.
č. CZ.1.07/3.2.02/04.0042. Projekt,
jehož realizátorem je Regionální hos−
podářská komora Plzeňského kraje,
byl zahájen v červenci loňského ro−
ku, od té doby byly vyvíjeny a při−

pravovány jednotlivé vzdělávací mo−
duly v rámci obou vzdělávacích pro−
gramů, které projekt nabízí, a to
Rozvoj pracovníků jako manažerská
role a Rozvoj zákazníků a trhu jako
dovednost obchodníka.
„Věřím, že projekt bude úspěšný
a jeho realizace bude pro firmy
přínosem,“ říká ředitelka RHK PK
Mgr. Radka Trylčová.
Konference se zúčastnili zástupci
všech firem, které se do projektu při−
hlásily. Účastníci byli seznámeni se
všemi organizačními záležitostmi od
členů realizačního týmu. Lektorky
pak doplnily harmonogram jednotli−
vých kurzů a seznámily účastníky
s náplní vzdělávacích modulů. Sa−
motná školení v rámci obou vzdělá−
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vacích programů budou probíhat od
dubna do října tohoto roku. Celkem
bude proškoleno 18 firem z celého
Plzeňského kraje. Koncem roku pro−
běhne závěrečná konference shrnu−
jící přínosy a průběh projektu.
„Účastníci své získané znalosti
využijí při své práci ve firmě a zá−
roveň je mohou v plné míře aplikovat
na své spolupracovníky a podřízené,
což přispěje ke zvýšení konku−
renceschopnosti firmy, rozvoji práce
se zákazníkem a prohlubování ob−
chodních vztahů,“ dodává projekto−
vá manažerka Bc. Petra Čížková.
Tento projekt bude ukončen v únoru
2015 a je financován z ESF pro−
střednictvím OP VK a ze státního
rozpočtu ČR.

Plzeňský rozhled 4/2014

Dům na Marsu bude i z Plzně

by si představovali na Marsu, pokud
se tam v budoucnosti začne stavět.
Realizovatelnost stavby se ale samo−
zřejmě hodnotit nebude.
Dostatečné množství výřezů lepen−
ky obdrželi soutěžící zdarma od pořa−
datele. Mohli ale využít i krabice, které
našli doma či ve škole. Cílem projektu
je totiž ukázat, že kar−
ton jako obalový mate−
riál má širokou škálu
použití a jeho používání
je velmi šetrné k život−
nímu prostředí. Vlnitá
lepenka je totiž stopro−
centně recyklovatelná.
Stále více škol také
připravuje svá interní
kola soutěže a do výro−
by modelu zapojí něko−
lik skupin studentů.
Poté vyberou nejlepší
I taková stavba se dá vyrobit z vlnité lepenky
model, který bude re−
modelů si rozdělí odměnu ve výši prezentovat jejich školu. Stavba s ma−
40 tis. Kč. Cílem projektu je poukázat ximální podstavou 1 x 1,5 m musí být
na ekologické přednosti vlnité lepenky sestavena výhradně z vlnité lepenky.
Další materiály lze využít pouze jako
používané k výrobě obalů.
Letos poprvé si studenti prostřed− spojovací.
Studenty teď čekají do 23. května
nictvím hlasování zvolili, které téma je
pro ně zajímavé. Měli na výběr několik měsíce intenzivní práce. Ze zúčastně−
možností. Nejvíce se však líbil námět ných škol pak vybere odborná porota
domu na Marsu. Úkolem studentů je 6 modelů, které v červnu postoupí do
vytvořit originální projekt domu, který velkého finále v Praze.
Dům na Marsu − takové je zadání pro−
jektu Stavby z vlnité lepenky, který je
určen středním stavebním školám
z České republiky. Do letošního 8. roč−
níku se jich přihlásilo rekordních 23,
mezi nimi i Střední průmyslová škola
stavební Plzeň. Poprvé si téma soutěže
zvolili sami studenti. Autoři vítězných

Plzeňský rozhled 4/2014
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Vysokou školu je možné
studovat v Domažlicích
Vystudovat s diplomem ze zahraniční
univerzity a jistotou, že titul bude
platit po celé Evropě, je nyní možné
v Domažlicích.
Ve městě vzniká nová možnost studo−
vat vysokou školu v oborech ekono−
mika – řízení lidských zdrojů a mana−
gement cestovního ruchu a hotelo−
vých služeb. Správní institut, jehož
součástí vysoká škola je, zahájí výuku
již v říjnu 2014.

Přihlášky ke studiu
kombinovanou formou je možné
podávat do 31. 7. 2014.
Systému vysokoškolského studia a je−
ho provozu se ujímá Místní akční
skupina Český les, zázemí poskytne ve
svých prostorách Střední odborné uči−
liště Domažlice. Správní institut, s. r. o.,
je výhradním smluvním partnerem

a organizační zázemí,“ vysvětluje Sylva
Heidlerová, ředitelka MAS Český les.
„Správní institut je českou vzdělávací in−
stitucí, která veškeré své vzdělávací akti−
vity zatím realizuje v severočeském regio−
nu. Nyní se díky kontaktům s MAS Český
les rozšiřuje i do Plzeňského kraje.“
Na Správním institutu mohou absolventi
z jiných vysokých škol dále studovat
postgraduální studijní program.
„Naším posláním je zajistit studentům
všechny podmínky pro získání kvalitní−
ho vzdělání, které jim přinese nejen
vlastní osobní uspokojení, ale přede−
vším nespornou konkurenční výhodu na
trhu práce,“ vysvětluje Petr Ponikelský,
ředitel institutu, a dodává:
„Výuka je postavena na týmu profesio−
nálních lektorů s výraznými úspěchy
v praktickém výkonu své odbornosti, na
atraktivních akreditovaných vzděláva−
cích programech, na individuálním pří−

Při své návštěvě v Domažlicích si Petr Ponikelský prohlédl také budoucí studijní oddělení
v prostorách MAS Český les.

Akademie managementu a komunika−
ce pro poskytování akreditovaného vy−
sokoškolského vzdělávání. Absolventi
pak na vyžádání získají standardní vyso−
koškolský titul Bc. – bakalář a Mgr. –
magistr.
„Úkolem místní akční skupiny je vytvořit
kvalitní pedagogické, administrativní
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stupu a přizpůsobení studijních oborů
potřebám a očekáváním studentů.“
Finanční stránka se nijak neliší od jiných
soukromých vysokých škol. Pohybuje
se spíše na spodní hranici.
„Cena se odvíjí podle toho, jaký obor hod−
láte studovat. Například Ekonomika řízení
lidských zdrojů stojí jak v bakalářském,

tak magisterském stupni dvacet dva tisíc
korun za semestr, Management cestovní−
ho ruchu a hotelových služeb vyjde na
dvacet tisíc v bakalářském stupni a dva−
cet dva tisíc pak v magisterském,“ dopl−

Praktické uplatnění absolventů je hlav−
ním cílem Správního institutu, který
bude následnému profesnímu působení
svých studentů věnovat zvýšenou
pozornost.
Studijní plány jsou platné pro všech 42
zahraničních poboček. Studenti Správního institutu jsou tedy studenti zahra−
niční univerzity. Diplom je platný po celé
Evropě a navíc odpovídá nostrifikaci ve−
řejné správy v České republice.
„Nechceme, aby si studenti kupovali
titul, chceme jim umožnit zaplatit si

Petr Ponikelský, ředitel Správního institutu, výhradního smluvního partnera pražské
Akademie managementu a komunikace, konzultoval záměr zřízení výukového střediska
v Domažlicích se starosty Domažlicka. Zleva: Miroslav Mach, starosta Domažlic, Petr
Ponikelský, Libor Picka, předseda Svazku obcí Domažlicko, a Josef Holeček, starosta
Horšovského Týna.

ňuje Sylva Heidlerová. Velkou výhodou je
absolvování VOŠ nebo středoškolského
ekonomické vzdělání, protože umožní
studium ve zkráceném režimu.
Pokud jste tedy ukončili střední školu
ekonomického směru, naše navazující
bakalářské studium potrvá jen 2,5 ro−
ku. Pokud jste absolventi VOŠ ekono−
mického směru můžete završit baka−
lářská studia za 1,5 roku.
Přijímací zkoušky probíhají formou mo−
tivačního pohovoru.
Vzhledem k nastavení studijních progra−
mů, orientaci oborů jak na soukromý,
tak i veřejný sektor, a výrazně praktické−
mu zaměření výuky, mohou absolventi
Správního institutu nalézt pracovní
uplatnění v oblasti středního a vyššího
managementu soukromých firem i ve fi−
remní personalistice.
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vzdělání, které mohou vystudovat
a uplatnit přímo v regionu,“ uzavírá
Sylva Heidlerová.

Podrobné informace včetně
kontaktních údajů a přihlášky
ke studiu jsou k dispozici na
www.spravniinstitut.cz
www.masceskyles.cz
Tel.: 379 413 555
Mob: 602 168 171
http://www.amakcz.cz/skola.aspx

Plzeňský rozhled 4/2014

ComiX s atmosférou
světových metropolí
Plzeňské náměstí Republiky získalo
novou atraktivní zastávku, která po−
těší všechny milovníky skvělého pi−
va, špičkové gastronomie, moderní−
ho designu a atmosféry světových
metropolí. Nový přírůstek gastrono−
mické mapy města, ComiX Excelent
Urban Pub, zaujme kolemjdoucí již

svým výrazným označením písme−
nem X, symbolem křižovatky, ústřed−
ní myšlenky nového typu všech
městských Excelent Urban Pubů. Na
této křižovatce mají zelenou všichni,
kteří milují změnu a hledají víc než
jen tradiční pojetí hospody.

Plzeňský rozhled 4/2014

V úterý 25. 3., kdy se ComiX ote−
vřel prvním hostům, pokřtil generální
ředitel Plzeňského Prazdroje Paolo
Lanzarotti pípu a pivní tanky. Pří−
tomní ocenili prostory nového
ComiXu, spojující atmosféru syrové
industriální architektury se streetar−
tovým městským uměním.
„Plzeň je s pivem
spjatá jako žádné jiné
město na světě a být
dnes u otevření ComiX
Excelent Urban Pubu
je pro mě opravdu vel−
kým potěšením. Vě−
řím, že i díky ComiXu,
který je městským klu−
bem, restaurací, hos−
podou i galerií, a naše−
mu pivu Excelent, kte−
ré je určené zejména
pro mladší dospělé, se nám podaří
podpořit a zachovat českou pivní
kulturu i pro budoucí generace,“
uvedl během slavnostního otevření
Paolo Lanzarotti, generální ředitel
Plzeňského Prazdroje, který také
pokřtil pípu a pivní tanky.
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Rodinná farma Budětice
NABÍZÍME JEN TO NEJLEPŠÍ!

Naše farma se nachází v obci Budě−
tice jen několik kilometrů od města
Sušice. Zabýváme se odchovem
a výkrmem krůt. Této činnosti se vě−
nujeme již více než 12 let. V součas−
né době patříme, co se výkrmu týče,
k farmám s nejlepšími výsledky.
S odchovem začínáme vždy na
jaře, kdy naskladníme 1denní krůťa−
ta. Ta k nám putují z líhně až ze Slo−
venska. Jedná se o vyšlechtěné ši−
rokoprsé krůty s označením BIG 6,
které ve výkrmu dosahují standard−
ně dobré výsledky.
Krůťata jsou chována na slaměné
podestýlce, jež je pravidelně doplňo−
vána. Slámu si sami lisujeme a kon−
trolujeme její kvalitu. Zvířata zkrmují
směs rostlinného
původu, tzn. že se
v ní nenacházejí
žádné kafilérní tuky
či rybí moučka, jež
by mohly ohrozit
kvalitu směsi. Již
od počátku jsou
chováni krůtičky
a krocánci odděle−
ně. Samozřejmostí
je přístup k čisté
pitné vodě, čištění
napájení se provádí
každý den, stejně
tak i podávání gri−
tu, jenž pomáhá krůťatům v trávení.
Prvních 20 dnů trávíme u zvířat
24 hodin denně. Respektujeme je−
jich biorytmus a dodržujeme světel−
ný režim jako v přírodě. I když se
jedná o halový chov, zvířata zde mají
nadstandardní podmínky!
V 6 týdnech věku pak začínáme
prodej krůťat pro domácí výkrm.
Preferujeme prodej přímo z farmy,
aby se zvířata co nejméně stresova−
la. Zájemci o krůťata by měli přede−
vším vědět, že výkrm těchto opeřen−
ců, ve srovnání s kuřaty, má svá
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specifika. Jelikož si svých zákazníků
vážíme, rádi jim poradíme a mohou
se na nás obrátit v případě jakých−
koli dalších problémů. Mohou si
u nás zakoupit i krmnou směs. Tu
doporučujeme ze začátku zkrmovat
a postupně přecházet na jiné krmivo.
Samozřejmě, že naše směs se může
zkrmovat po celou dobu výkrmu.
Dále se zabýváme vlastním výkr−
mem. Doba výkrmu je u krůt a u kro−
canů odlišná. U krůtiček trvá kratší
dobu, u kroca−
nů déle, jeli−
kož dosa−
hují až
dvoj ná −
sobné

jateční hmotnosti a je u nich lepší
konverze krmiva. Snažíme se dobu
výkrmu prodloužit, tím je pak maso
kvalitnější a vyzrálejší. Oproti jiným
výkrmnám se u nás výkrm prodlužu−
je o 2 až 3 týdny. Vykrmená zvířata
nabízíme k prodeji, ať už živá či po
objednání chlazená.
Po dohodě je u nás možné za−
koupit přípravky firmy Biofaktory,
které se nám velice osvědčily. Náš
chov je pod neustálým veterinárním
dohledem státního i soukromého
veterináře.
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10 let v Evropské unii

průmysl. Dnes už je to minulost. Proto je
třeba hodně investovat do rozvoje turis−
tického ruchu, aby nám lidé ze Železno−
rudska neodcházeli pryč.
Na co se mohou návštěvníci těšit
v letošní jarní a posléze letní sezóně?
Železnorudsko je ideálním prostředím
pro rodiny s dětmi, pro milovníky pěší
a cyklo turistiky. Příležitostí pro zábavu,
relax, turistiku a sport je zde hodně.
Každý si vybere. Návštěvníkům do−
poručuji zastavit se v našem Infor −
mačním turistickém centru, kde dostanou nový pro−
pagační katalog Železnorudsko obsahující veškeré
informace. Tak jako v minulém roce i letos máme
každý měsíc řadu zajímavých a přitažlivých akcí
v rámci Železnorudsko Vás baví. Ta nejbližší potěší
příznivce varhanní hudby. V neděli 20. dubna je
zvu na Velikonoční varhanní koncert do železno−
rudského kostela.
(re)

Zelený ostrov uprostřed
Evropy vás zve k návštěvě

Při vstupu do Evropské unie před 10 lety měly zej− bezmála 100 Čechů, což je skoro 10% obyvatel toho−
ména příhraniční oblasti sousedící s Německem to sousedního bavorského městečka. Před 10 lety by
velké plány, které se znásobily přijetím České re− tomu nikdo asi neuvěřil.
Využíváte možností, které nabízí EU
publiky do schengenského prostoru vol−
k rozvoji Železnorudska?
ného pohybu bez hraničních kontrol.
Určitě nestojíme stranou. Například díky
Starosty Železné Rudy Ing. Michala
dotacím jsme zahájili výstavbu Sběr −
Šnebergra jsme se zeptali.
ného dvora v areálu Služeb města a re−
Pane starosto, nebyli jsme při vstupu
konstrukci vodárny a budování
do Evropské unie velkými snílky?
vodovodu do Alžbětína a z do−
Každý je strůjcem svého štěstí a to platí
tačních peněz jsme získali stroj
i o státu. Dnes po 10 letech se ukazuje, že
na úklid komunikací. Škoda je,
za řadu věcí si můžeme sami. Při vyjed−
že jsme například nevyužili
návání přístupových dohod v Bruselu byli
evropských peněz na výstavbu
naši představitelé státu příliš naivní, málo
Lávkové cesty nad Čertovým
rozumní, nedůslední. Rozhodně jsme ne−
Starosta Železné Rudy
jezerem, protože jsme nedo−
byli v takovém postavení, abychom se
Ing. Michal Šnebergr
stali povolení od Chráněné
před Bruselem klaněli a poslušně přijí−
mali všechny jejich návrhy. Chybělo nám sebevědomí. krajinné oblasti Šumava. Přesto se nám po−
Ale dnes už je pozdě otáčet se zpátky. Dívejme se do− dařilo část peněz využít pro výstavbu nauč−
předu. Je jen na nás, jaké postavení si dovedeme vy− ných stezek. Díky evropským penězům jsme
také vybudovali cyklostezku ze
dobýt v evropském společenství.
Špičáku do Železné Rudy. Je vel−
Jste pro Evropskou unii?
ká škoda, že systém čerpání
Jednoznačně a můj názor vychází z bez−
evropských peněz není jedno−
prostřední zkušenosti života na hranicích.
duší. Eurobyrokracie dokáže di−
Vstupem do EU se naše země opět zařadi−
vy a některé věci jsou těžko po−
la do vyspělého evropského společenství,
chopitelné. Ale od toho nejenom
kam vždycky nejen z geografického, ale
v evropském parlamentu zasedají
i historického vývoje patřila. Vzpomínám si,
naši poslanci a na nich je, aby vyvíjeli
jak jsme před 10 lety při vstupu do EU odstra−
snahu a patřičný tlak na jednodušší
ňovali hraniční tabule a v podstatě měnili železno−
rudský prostor na evropský. Byly to nezapomenutelné přístup k dotačním penězům.
Má−li být Železnorudsko atraktivním a při−
okamžiky.
Budete si toto desetiletí připomínat se svými bavor− tažlivým místem pro lidi, musí zde být roz−
vinutý turistický průmysl.
skými sousedy?
Samozřejmě. Plánujeme vzpomínkovou akci. Je třeba To je naprostá pravda. Ještě před 10 lety
ocenit fakt, že vstup do EU i do schengenského pro− jsme doufali v oživení ekonomického prů−
storu proběhl na hranicích naprosto v klidu bez jediné− myslu jako jsou například dřevozpracující fir− Nový propagační katalog Železnorudsko ocení každý náv−
ho problému To byl zase důkaz toho, že patříme do my. Ale tato myšlenka je už nenávratně pryč. štěvník. Je obsahově nesmírně zajímavý se spoustou nejrůz−
„Evropy“. V této souvislosti uvedu jednu zajímavost. Podobný problém mají i naši bavorští sou− nějších informací a tipů na výlety. Časopis je v Informačním
Dnes je přihlášeno k pobytu v bavorské Železné Rudě sedé, kteří měli dobře rozvinutý sklářský turistickém centru města Železná Ruda.
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Vítězství na AHOL CUP 2014
Studenti Hotelové školy, U Borského
parku 3, v Plzni obhájili zlaté medaile
v gastronomické soutěži AHOL CUP
2014 s mezinárodní porotou i účastí,
která se konala na konci února
v Clarion Congress Hotelu
v Ostravě. Žáci se probo−
jovali z regionálního kola
do celorepublikového finá−
le, kde zvítězili v těžké kon−
kurenci 9 nejlepších týmů
z celé České republiky. Porazili také
například těžké konkurenty z Francie ze
školy Lycér des meties de Bazeilles.
Soutěžilo se v šesti disciplínách
(krájení cibule, pouring test, určování
druhů mas, jazykové dovednosti,

Plzeňský rozhled 4/2014

určování sklenic, nápojů a týmový
kuchařský úkol). Žáci 3. a 4. ročníků
ve složení Petr Rataj, Kateřina
Hanušová, Pavlína Papírková, Kris−
týna Hlaváčková a Lukáš Kučera
zabodovali svým kuchař−
ským uměním a připravili
„Zauzené krůtí prso
a krůtí nákyp s uzenou
pěnou, podávané se šíp−
kovou omáčkou a glazova−
nou zeleninou, doplněné jemným dý−
ňovomrkvovým pyré a brambory
opékanými na másle“, kterým porotu
přesvědčili. Na soutěž je připravovali
učitelé odborných předmětů Martin
Havlík a Petr Berka.
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LAVIČKA TOUR 2014
aneb „Na posezenou“ !

Se zajímavým nápadem, jehož cí−
lem je přiblížit se občanům a vysly−
šet jejich podněty a názory, přišel
starosta Městského obvodu Plzeň−2
Slovany Ing. Lumír Aschenbrenner.
„Během uplynu−
lých let jsem měl tu
čest setkat se při
řešení (více či
méně úspěš−
ných) různých
problémů
s mnohými
lidmi naše−
ho obvodu.
Drtivá větši−
na z těchto
setkání se
odehrávala
v prostorách naší slovanské
radnice. Nejčastěji pak u mne v kan−
celáři. Protože i já musím některé
osobní záležitosti řešit na jiných
„úřadech“, vím, že úřední prostředí
je přes veškerou snahu vždy tak tro−
chu strohé, neosobní a svazující …
Proto chci zájemcům v následují−
cích měsících nabídnout možnost

vzájemné komunikace v prostředí
jiném, zcela uvolněném a (pro obě
strany) jistě příjemnějším. A to ven−
ku na lavičce,“ vysvětluje starosta
Aschenbrenner.
Lavička bude takzvaně putovní
a putovat bude po vybraných loka−
litách obvodu Slovany. „Lavičko−
vým“ dnem bude středa a k dispozi−
ci bude pan staros−
ta vždy od
17 do 18 ho−
din. O kon−
krétních ter−
mínech bu−
de informo−
vat například
na webových
stránkám
ÚMO nebo pří−
mo na zmíněné
lavičce, která bude na místě setkání
vždy týden předem. Jakým příno−
sem pro oboustrannou komunikaci
tato akce bude, záleží především na
ochotě občanů přijít za starostou,
usednout a vzájemně si naslouchat.
Přijďte i vy „na posezenou“!

Prodej na vlastní pěst! (RK nevolat)
Přemýšleli jste stejně při pro−
deji vaší nemovitosti? Snaha
„ušetřit“ bývá v mnoha přípa−
dech základním a mnohdy i je−
diným kritériem pro prodej
bez RK. Málokterý majitel si
však dokáže přestavit, co ho
v případě samotného prodeje
čeká. Neznalost realitního pro−
středí ho pak často stejně vže−
ne do náruče některé z realit−
ních kanceláří. Nutno dodat,
že ne všechny realitní kance−
láře následně dokážou klien−
tovi opravdu pomoci. Výsled−
kem bývá zklamání a násled−
ná averze na RK jako celek.
Nebylo by tedy výhodnější si
realitní kancelář vybrat ještě
před samotnou obchodní
transakcí a následně se roz−
hodnout jestli s ní, anebo bez
ní? Jak najít tu správnou a jak
při výběru postupovat?

Spolehněte se na silné záze−
mí České spořitelny. Realitní
společnost České spořitelny
je tu s radou a pomocí pro
všechny zájemce ohledně
prodeje, pronájmu, investice
či poptávky pro komerční i ne−
komerční nemovitosti.
Naše společnost si zakládá
na proklientském přístupu
a vstřícnosti. Navštivte kdykoli
naše kanceláře, nebo volejte
a naši profesionálové Vám
zcela zdarma poskytnou po−
mocnou ruku.
V měsíci květnu se zaměříme
na mladou generaci a problé−
my s bydlením. Zdarma je pro
Vás připraveno poradenství,
kdy, jak a kde začít s plány na
bydlení a jeho financováním.
Přijďte Vaši bytovou situaci
probrat s opravdovými profe−
sionály. Jsme tu pro Vás. (mh)

Plzeň
Bc. Michael Hereit
tel.: 604 946 832
email: mhereit@rscs.cz
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Klatovy
Jan Benda
tel.: 732 640 948
email: jbenda@rscs.cz
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