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Práce pro lidi mě baví a zároveň
cítím velkou zodpovědnost,

�Hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs ocenil pět lidí, kteří v loňském

roce zachránili lidský život. Hrdi nové,
kteří pro záchranu života druhých ne−
váhali vstoupit do ohně či do rozbou−
řené řeky, dostali Cenu hejtmana, pa−
mětní medaili a odměnu 10 000,− ko−
run. Při této příležitosti jsme se ho
zeptali nejen na toto ocenění.
Jsem rád, že v České republice se jen
nekrade a neloupí, ale že tu žijí lidé, hr−
dinové, kteří neváhají pomoci druhým
v nouzi. Nejen naše společnost potře−
buje takové pozitivní příklady.

�Pane hejtmane, od vašeho zvolení
do funkce hejtmana již uběhly 

téměř 3 měsíce. Jaké byly?
Doslova a do písmene hektické. Bě hem
této doby jsem se snažil maximálně se−
známit s problematikou kraje a řešit ně−
které aktuální problémy jeho rozvoje. 

Jako náměstek hejtmana pro eko−
nomiku a finance jsem sice nevstupo−

val na neznámý led, ale funkce hejt−
mana, jak na každém kroku pozná−
vám, je funkcí nesmírně významnou
a zároveň i zodpovědnou. Jsem vy−
staven daleko většímu zájmu. Oslovují

mě firmy, instituce a obča−
né a řeším často věci, které
mi ani ze zákona nepřísluší.
Nic méně využívám určité
autority a snažím se lidem
pomoct. Nechtěl bych dů−
věru lidí zklamat. 

�Zmiňujete se o určitých
problémech... Jakých

oblastí se týkají?
Do nelehké finanční situ ace
se dostalo zdravotnic tví,
konkrétně naše krajské ne−
mocnice. Zdra vot ní pojišťov−
ny již 3 roky platí za zdravot−
ní výkony rok od roku méně
a naše nemocnice se dostá−
vají do finančních pro blémů.

Systém je třeba stabilizovat. Naopak
v dopravě jezdí prázdné autobusy
a především vlaky, takže je třeba sys−
tém efektivně optimalizovat.

... pokračování na straně 2  

�

Jedním z oceněných, kdo získal od hejtmana Václava
Šlajse „Cenu hejtmana Plzeňského kraje za rok 2013“,
byl i devětašedesátiletý Karel Kraus (na snímku). Ten při
loňských povodních zachránil topícího se staršího muže
z rozbouřené řeky Mže v plzeňské okrajové čtvrti Radčice
a sám při tomto odvážném činu riskoval svůj život. 

říká hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs Město chce nakoupit zemní
plyn, v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách, na
Českomoravské komoditní bur−
ze Kladno formou jednacího ří−
zení bez uveřejnění. Při nákupu
bude zastupovat Plzeň jako 
centrálního zadavatele vybraný
dohodce, který může obchodo−
vat na komo ditní burze a je oso−
bou oprávněnou uzavírat bur−
zovní obchody podle zákona
o komoditních burzách. Tento
způsob nákupu se osvědčil už
v roce 2012, kdy byl schválen
nákup zemního plynu pro ma−
gistrát, městské obvody a měst−
ské společnosti, které o spo leč −
ný postup při výběru dodavatele
zemního plynu projevily zájem.
Město tak v letech 2013 a 2014
ušetřilo pět milionů korun.

Plyn nakoupí 
na burze



�Na druhou stranu je Plzeňský kraj
jediným nezadluženým krajem…

Je to pravda. Plzeňský kraj je dodnes
jediným nezadluženým regionem v re−
publice, což není nic snadného. Často
se musí dělat kroky, kde mi srdce říká
něco jiného než hlava. Srdce by rádo
peníze rozdávalo, protože cítím, jak se
především sociální sféře nedostává,
ale hlava mi zase říká, abych se neza−
dlužoval, protože to je cesta do pekel. 

�Řada hejtmanů si stěžuje na pod−
financovanost krajů a tím i na ne−

dostatek financí na jejich rozvoj.
Je to bohužel pravda. Daňová reforma
z dílny pánů Topolánka a Kalouska,
kdy se snížily výrazně přímé daně,
způsobila propad daňových výnosů
v krajích o skoro 9 miliard Kč ročně.
Jen Plzeňský kraj hospodaří s příjmy
v reálné hodnotě o 900 milionů nižší−
mi než v roce 2008. Stát pak navyšo−
val DPH a spotřební daně, ale z těch
neměly kraje žádné výnosy. Například
snížením firemních daní rostou zisky
zahraničních společností a z republiky
na dividendách vyteče 220 miliard Kč,
které v tuzemsku chybí.

�Jak se s tímto vypořádává Plzeň −
ský kraj?

Snížením daňových výnosů přichází
kraj o velké množství financí a musí
šetřit doslova na každém kroku. Sna −
žíme se maximálně efektivně využívat
svěřené finance, zároveň ale tak, aby
to neohrozilo rozvoj kraje. Ačkoliv za−
dluženost většiny krajů narůstá, tak
Plzeňský kraj je stále jediný nezadlu−
žený kraj v ČR.

�Po svém nástupu jste slíbil větší
pomoc venkovu, který stále více

za městy zaostává. Jak toto řešíte?
Celkově podle řady ukazatelů si kraj
opravdu vede dobře, o čemž svědčí

řada i mezinárodních ocenění. Města,
hlavně ta větší, vzkvétají, ale venkov
nám chudne a vylidňuje se. Řešení
musí být systémové a komplexní
a bude vyžadovat více času i financí.
Postupně na rozvoj venkova bude−
me dle finančních možností po −
skytovat více peněz tak, aby se tam 

i mladým vzdělaným lidem vyplatilo
bydlet a pracovat.

�Jak to vypadá s převodem letiště
Líně a jaké jsou vaše záměry?

Bývalý pan ministr Picek se domníval,
že letiště bude možné na kraj pře−
vést exekutivně. Ukazuje se, že tento 

možný převod bude muset být formou
zákona. Pokud k tomu opravdu dojde,
zadá kraj tři nezávislé studie na jeho
využití. V žádném případě nepřipustí−
me vznik nějaké montovny, kde budou
zaměstnáváni zahraniční dělníci.

�Kraj má za sebou i řadu společen−
ských událostí. Ples Plzeňského

kraje byl jedním z nejhezčích. Jakým
dalším společenským povinnostem
se věnujete?
Ocenil jsem nejlepší instituce a firmy
za společenskou odpovědnost, nej−
lepší učitele kraje, občany za hrdinství
při záchraně lidského života. Přijal
jsem řadu velvyslanců a navázal do−
bré kontakty s novým vládním prezi−
dentem bavorské Horní Falce.

�A co řadoví občané. Obrací se na
vás s žádostí o pomoc?

Ano. Žádají o pomoc. Zpravidla nejsou
spokojeni s rozhodnutím nižších orgá−
nů. Ačkoliv mé kompetence mi ne−
umožňuji přímý zásah, snažím se je−
jich problémy z titulu své autority ře−
šit. Denně se přesvědčuji, že i přes
všechna pozitiva je život řady občanů
velmi složitý a snažím se jim pomoci. 

�Na závěr si dovolím osobnější
otázku – baví vás práce hejtmana?

Baví. Já jsem dokonce rezignoval i na
mandát poslance a upřednostnil práci
ekonomického náměstka. To bylo ještě
v době, kdy jsem vůbec nevěděl, že bu−
du hejtman. Tady člověk cítí daleko ví−
ce, že může něco měnit. Hejtman či ná−
městek má víc nástrojů, jak měnit a po−
souvat život dopředu. Cítím podporu
veřejnosti a snažím se ji nezklamat.

Dovolte mi, abych sobě i vašim 
čte ná řům popřál, ať nás počínající
teplejší počasí naplní energií, optimis−
mem a také odvahou měnit věci k lep−
šímu – ale spoň v míře, jaká je daná
každému z nás.

Téměř tři desítky medailistů, kteří úspěšně reprezentovali Plzeňský kraj na Hrách VI. zim−
ní olympiády dětí a mládeže 2014 v Kraji Vysočina, přijal na Krajském úřadě Plzeňského
kraje hejtman Václav Šlajs. Jedním z nich byl i Ondřej Hasman (na fotografii), který zís−
kal bronzovou medaili v lyžařském orientačním běhu. Plzeňský kraj bude pořadatelem
Her VII. letní olympiády dětí a mládeže, které se budou konat od 14. do 19. června 2015. 

Během rozhovoru s novinářem ČTK Václavem Prokšem v Brdech
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Proti mně sedí útlá blondýnka,
s kterou se čas od času potkávám
na různých akcích. Na první pohled
byste do ní vůbec neřekli, že doká−
že být rázná a umí jít za svou věcí.
Když však zjistíte, že je ředitelkou
Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje, pak vám dojde,
že ani jiná být nemůže. Vždyť se
potkává téměř výhradně s muži,
a tak konstruktivní a přímé jednání
je zcela na místě. Pokud chcete vě−
dět, jak se k takové funkci dostala,
nehledejte v tom žádné tajemství.

„Před lety jsem pracovala na
krajském úřadě a tam jsem měla na

starosti projekty s podnikateli a spo −
lupráci s hospodářskou komorou.
Ulehčila mi to skutečnost, že i v té
době byla ředitelkou komory žena.
Naučila jsem se systematické práci
pro podnikatele a firmy, seznámila
jsem se s řízením komory a pak už
nebylo tak složité přejít na funkci ře−
ditelky,“ zavzpomínala na své začát−
ky Mgr. Radka Trylčová.

Její vstup do skutečného života
však vůbec nebyl jednoduchý. Jako
svobodná matka dnes již 21letého
syna musela odmaturovat a pak se
rozhodnout, co bude dál… Blízké
okolí však pomohlo, a tak mohla 
i jako maminka malého dítěte pokra−
čovat ve studiu na vysoké škole. 

„Po pravdě mít dítě tak brzy
jsem rozhodně neplánovala, dnes
jsem ráda, že ho mám. Dělá mi ra−
dost, studuje medicínu v Plzni, tak−
že jsme stále spolu. Má toho ještě
hodně před sebou, ale věřím, že to
zvládne jako kdysi já,“ doufá ma−
minka Trylčová, která díky tomu, že
měla syna brzy, stále ještě nepře−
kročila čtyřicítku.

Jako šéfová a ředitelka má však
jasno – zjistila totiž, že mezi podni−
kateli je stále ještě málo žen,
i proto vzniklo centrum na podporu
jejich podnikání. Regionální komo−
ra se všemožně snaží podnítit ženy
k tomu, aby se správně rozhodly
pro konkrétní formu podnikání, pří−
padně si založily vlastní firmu. Není
to snadné, ženy jsou zodpovědné,
a proto i mnohdy příliš opatrné. 

Radka Trylčová ví, co chce, zná
i prostředí, kde vládnou spíše muži.
A tak není divu, že nabídku kandi−
dovat v evropských volbách ne −
odmítla. Na kandidátce ODS zaují−
má šestou pozici, a tak bude hodně
záležet i na tom, zda ji podpoří voli−
či, kteří ji dobře znají. Mohli by, pro −
tože dobře zná prostředí Bru selu,
kde také pracovala. 

„Evropská unie se však od na−
šeho vstupu změnila. Některá její
nařízení nás rozhodně nešetří,
je důležité říkat nahlas, že ne vše,
co se v Bruselu rozhodne, je dobré
pro nás. Mým cílem bude snaha
zamezit plýtvání v zemích, na které

pak ostatní musí doplácet. Je třeba,
aby si také EU uvědomila, že každý
stát má jiné podmínky a řešení,
pro které nemusí být nesmyslná
nařízení z Bruselu ta nejlepší.
Rozumné hospodaření a čerpání
peněz, tím bych se jako poslan −
kyně evropského parlamentu chtě −
la zabývat,“ uvedla R. Trylčová, 
která se domluví anglicky, německy
a rusky, teď začala studovat ještě
italštinu.

Možná se její cíle zdají velkolepé,
ale brzy zjistíte, že je to v jádru nor−
mální žena, která chce být dobrou
mámou i šéfovou. V soukromí je 
jako každá jiná, má ráda módu, čte
ženské časopisy, zabývá se zdra−
vou výživou, raději vaří než peče,
má ráda bylinky, které sama pěstu−
je. Nesnáší žehlení. K jejím zálibám
patří také historické romány, litera−
tura faktu a encyklopedie a jak říká,
ráda knihy dostává, ale ráda si je
i sama kupuje. 

Taková je kandidátka do Evrop −
ského parlamentu za ODS s čís−
lem 6 – Radka Trylčová. 

Matka, žena, ředitelka, kandidátka
Radka Trylčová, číslo 6
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Pomáháme ženám s rozjezdem podnikání
Ženy, uvažujete o vstupu do podnikání, ale chybí Vám informace nebo se bojíte neúspěchu? Už nemu−
síte! Regionální hospodářská komora realizuje projekt „Asistenční centrum pro podporu podniká−
ní žen v Plzeňském kraji“ (reg. č.: 1.04/3.4.04/76.00017). Prostřednictvím Asistenčního centra můžete
získat kompletní informační servis včetně individuálních a právních konzultací. Dále si můžete vybrat
z bohaté nabídky seminářů, které Vás připraví na vstup do podnikání. V nejbližším období se uskuteční
tyto semináře: Právní a finanční minimum pro začínající podnikatelky (15. 5.), Gender v současné 
společnosti (27. 5.), Timemanagement IV. generace (11. 6.) a Základní manažerské dovednosti pro
podni katele (25. 6.).

Veškeré aktivity jsou zcela zdarma a poběží až do ledna 2015.
Pokud máte o zapojení do projektu zájem, můžete se obracet na Ing. Jitku Chvalovou 

na tel.: 377 322 817 nebo na e−mailu chvalova@rhkpk.cz. Více informací, včetně kompletního 
seznamu a obsahu plánovaných kurzů, naleznete na webu www.rhkpk.cz.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Město Železná Ruda leží v nad−
mořské výšce 754 m. Vybudo −
váním železnice a propojením tra−
sy až do sousedního Bavorska se
stala celá oblast lákavým místem
pro letní i zimní dovolenou. V re−
gionu je k dispozici zhruba 4 500
lůžek – od kempu, turistických
ubytoven až po horské hotely
a wellness. Má dobrou infrastruk−
turu a dopravní propojení ve smě−
ru na Plzeň a Prahu i do sousední−
ho Ně mecka. O hlavních letních
prázdninách mohou cyklisté pro
dopravu po Národním parku Šu −
mava využít ekologický cyklobus
společnosti ČSAD Autobusy Plzeň.
Musím popravdě přiznat, že do
Železné Rudy a jejího okolí moc často
nejezdím, protože zimu a sníh prostě
nemám ráda. Svůj postoj jsem však
přehodnotila poté, co jsem si mohla
udělat jasnou představu o tom, jak
se zdejší radnice snaží oživit běžný
chod místních občanů i návštěvníků.
Vel kou zásluhu na tom má také místní
infor mační centrum, které nabízí 
mno ho zajímavých a důležitých pod−
kladů ke strávení příjemného a užiteč−
ného času. Příležitostí pro zábavu, tu−
ristiku a sport nabízí Železná Ruda víc
než dost.

Letošní letní sezóna začala
v Železné Rudě kvůli mírné zimě
o měsíc dřív než v předcházejících le−
tech. Zatímco obvykle v dubnu ještě
v okolí města leží sníh a projíždějí se

jím běžkaři, v tomto roce patří již ně−
kolik týdnů cyklistům i pěším.  

„Od června máme pro ně připrave−
nou novinku, mohou využít novou cyk−
lostezku  dlouhou 1,5 km s přírodním
povrchem, a to  mezi  Špičáckým sed−
lem a sportovním areálem Špičák, tak−
zvaný singl trail. Přišla město na 1,7
miliónu korun, ale návštěvníci
ji určitě uvítají,“ říká starosta
Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr a dodává, že každý
měsíc pořádají  různé  akce,
které jsou součástí projektu
Železno ruds ko vás baví. Tu −
risté  i do mácí si z nich mohou

vybrat, co jim právě vyhovuje.  A těch
sportovních je opravdu hodně.

Ke sportovním novinkám patří na−
příklad závod horského běhu pro
dvojice s názvem Rock Point − Horská
výzva, který se uskuteční 9. a 10.
května. Zúčastnit se ho mohou
všechny věkové i výkonnostní kate−

gorie. Spor tovce dále určitě
potěší také spuštění víkendo−
vého provozu Bikeparku a lano−
vé dráhy, které se chystá na
31. května. Zajímavý pro ně
bude i závod Evropského pohá−
ru ve sjezdu horských kol ve
dnech 18. až 20. července. 

„Co se týká zábavy, je nabídka
rovněž bohatá, například  5. července
Rysí slavnosti, které se letos již popá−
té uskuteční na nádraží v Alžbětíně. Je
připraven celodenní  program pro ma−
lé i velké. Další tradiční zábavnou
událostí jsou Železnorudské slavnosti,
které se budou konat 1. až 3. srpna.
Zábavný program doplní jarmark
i pouťové atrakce,“ říká vedoucí
Informačního turistického centra
v Železné Rudě Václav Šebelík. Právě
zde dostanou podrobné informace
nejenom o všech pořádaných akcích,
ale i o pamětihodnostech kraje. 

Milovníky šumavské přírody určitě
potěší i otevření nové rozhledny na
Špičáku. Bude slavnostně otevřena ve
dnech 26. a 27. července. Jak se vy−
jádřil starosta Šnebergr, snahou rad−
nice je investovat do cestovního ru−
chu tak, aby se město dostalo do po−
vědomí návštěvníků z celé republiky.
Zapomínat však rozhodně nechce na
potřeby domácích. 

„Proto teď dáváme například
9 miliónů korun na vybudování sběr−
ného dvora a dalších 22 miliónů
do vodárny. Naši občané musí po−
znat, že nemyslíme jenom na tu −
rismus, ale chceme, aby výnosy z tu−
ristiky pocítili především oni sami,“
doplnil starosta. 

Z Plzně do Železné Rudy nás vezla
firma Dajbych svými vozy, novinkami,
které jsou určeny hlavně pro lesníky,
Horskou službu a všude tam, kde je
náročný terén. O tom ale až zase pří−
ště.                             Jana Mertová 

� Největší počet ledovcových jezer:
Černé, Čertovo, Laka, Prášilské,
Velké a Malé Javorské

� Nejvíce dostupných vrcholů:
Špičák, Pancíř, Ostrý, Polom,
Můstek, Velký a Malý Javor
(Arber), Falkenstein, Luzný, Roklan

� Nejvíce cyklotras 
bez automobilového provozu

� Nejprudší sjezdovka 
s KONA BIKE PARKEM

� Nejvýše položený pivovar 
Belve der ve střední Evropě
(do loňského roku)

� Nejlepší cukrárna roku, 
a to hned třikrát

� Nejzajímavější železniční nádraží:
Česko – bavorské v Alžbětíně

� Nejdelší stezka korunami stromů
v německém Neuschönau
(z Že lez né Rudy v dostupnosti autem)

Železnorudsko vás nejenom baví...

Železnorudská 
nej… 
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Hospodaření Klatovské ne−
mocnice se zřejmě odráží 
ode dna. Ukazují to čtvrtletní 
hospodářské výsledky. Podle
nich se od loňského léta ztrá−
ta nemocnice postupně snižu−
je. Za poslední kvartál mezi−
ročně o čtvrtinu. Optimismus
ale krotí ředitel Zdravot nic −
kého holdingu Plzeňského
kraje MUDr. Miloš SUCHÝ:
„Loni zavedená opatření zřej−
mě umožnila dosáhnout bodu
zvratu. Ale dostat se ekono−
micky na uspokojivou úroveň
bude trvat ještě minimálně
pět šest let, a to jen za před−
pokladu dalších opatření
a spousty úspěšných jednání,
především se zdravotními po−
jišťovnami.“

�Jak se změnil meziročně hospo−
dářský výsledek nemocnice?
Mluvím o výsledku bez započtení

příspěvku na službu obecného hos−
podářského zájmu, tedy bez pomoci
kraje. V prvním a druhém kvartále
loňského roku měla nemocnice ztrátu
vždy přes 50 milionů. V druhém polo−
letí klesla na 41 resp. 44 milionů 
a v prvním letošním čtvrtletí dle před−
běžných výsledků dál na 38 milionů
a věřím, že bude klesat i nadále.  

�Je to ale stále hodně. Co je pří−
činou ztrát?
Těch příčin je celá řada. Některé

se táhnou z dřívějška, a k těm se
v posledních dvou třech letech při−
dávají nové. 

�Začněte, prosím, těmi histo −
 rickými.
Vyplývají třeba ze ztráty trhu nebo

přesněji pacientů v přirozeném spá−
du nemocnice, například i kvůli
priva tizaci nemocničních pracovišť.
Ne moc nice třeba neměla vlastní lé−
kárnu ani veřejnou ani ústavní pro
vlastní potřeby. Po rozpadu Okres −
ního ústavu národního zdraví si ji ne−
zřídila a léky nakupovala od soukro−
mých lékáren, tedy s jejich marží
a dráž, než musela. A přicházela také
o zisky z prodeje léků veřejnosti. Teď
už rok a půl sice svoji lékárnu má,
ale v těsné blízkosti i další soukro−
mé, které využily absence nemoc−
niční lékárny. S nimi se dál musí dělit
o klienty, tržby i zisk.

Podobné to bylo s laboratořemi.
Biochemická v nemocnici byla, ale
na počátku 90. let se zprivatizovala.
Platby za laboratorní vyšetření tak
šly za soukromou firmou, nikoli do
nemocnice. Až v roce 2005 si ne−
mocnice opět vybudovala laboratoř
vlastní. Pak ovšem čekala na smlou−
vu s pojišťovnou, a když se jí dočka−
la, dostala k ní limity úhrad. Kvůli
nim a konkurenci má nižší zisk, než
by bylo žádoucí. 

Dále se domnívám, že nemocnici
v Klatovech negativně postihlo ně−
kolik vln personální krize, ať už
v souvislosti se vznikem privátních
praxí nebo s požadavky lékařů na
lepší ohodnocení. V 90. letech ji
opustily desítky lékařů, kteří šli do

privátu buď úplně, nebo jen částeč−
ně. Tím se nutně snížila atraktivita
nemocnice a pacienti začali hledat
péči jinde. Postupně klesla výkon−
nost. A když je nyní výše úhrad zá−
vislá na výkonnosti z uplynulých let,
tak ty úhrady prostě nedostačují.
Zvlášť když právě v minulém roce
výkonnost skokem stoupla. Ale to
už je jeden z těch čerstvých problé−
mů ovlivňujících špatné ekonomické
výsledky.

�Můžete tedy 
popsat i ty?
Jak už jsem naznačil. I když loni

výkonnost nemocnice vzrostla a s ní
samozřejmě náklady, v úhradách od
pojišťoven se to dostatečně neproje−

vilo. Jsou limitované vůči té historic−
ky nízké výkonnosti.

Ještě mi ale dovolte vrátit se k těm
historickým vlivům a sumarizovat je.
Už několik let dále platí, že naše kraj−
ské nemocnice včetně té v Klato −
vech dostávají za konkrétní výkony,
jako je třeba nekomplikovaný porod
nebo operace slepého střeva a mno−
hé jiné, nižší úhrady než nemocnice
privátní či státní. Jednoduše jsou
objektivně podfinancované. Dle na−
šich výpočtů ovlivňují všechny ty
historické příčiny současnou ztrátu
zhruba ve výši 30 až 40 procent.

�Mohou současné vlivy souviset
se zprovozněním nové nemoc −

nice?

Rozhodně, většina s tím přímo
souvisí. Už jen růst výkonnosti zej−
ména u porodnice, kde se zvedla
myslím o 40 procent, je ovlivněna
nejen personálními změnami ale
i novou budovou. To je ale ještě při−
jatelný byť ekonomicky negativní do−
pad. Ty ostatní dopady už tak akcep−
tovatelné nejsou. I proto, že se s ni−
mi v plánech asi moc nepočítalo.
Zřejmě nebyly správně odhadnuty
náklady zprovoznění stavby.

Příklad? Enormní růst nákladů
spojených s provozem nových tech−
nologií. Současná nemocnice má
mnohem víc zařízení – modernějších
a přesnějších, což je na jednu stranu
dobrá zpráva pro pacienty, ale ne−
znamená to, že jsou provozně lev−
nější. Naopak. Samozřejmostí bylo
navýšení odpisů za přístroje. Loni
i letos budou ve výši kolem 45 milio−
nů, což je dvojnásobek oproti roku
2012, a dokonce trojnásobek roku
2011. Dále s novými přístroji souvisí
také vyšší náklady na energie, na zá−
konné revize i na spotřební materiál. 

Dále se třeba zvětšila podlahová
plocha nemocnice neboli plocha pro
úklid, prostory k vytápění a k osvět−
lování.  Další náklady. 

Dále se většina provozů sice pře−
místila do nového monobloku, ale
zbylé jsou stále v sedmi původních
budovách a teprve se hledá způsob,
jak je sestěhovat, aby nemocnice
nemusela vedle monobloku tolik 
objektů udržovat a v zimě vytápět.
Obávám se, že i tyto náklady nebyly
očekávané v takové výši a nemocni−
ce nebyla připravena se s tím v eko−
nomické rovině vyrovnat. Nový
monoblok se tak na ztrátě projevuje
zhruba 35 až 45 procenty. 

Opatření v Klatovské nemocnici
mají výsledek

Ztráta klesá
MUDr. Miloš SUCHÝ

... pokračování na straně 6

�



�Mimo to se ale také neustále
mluví o úhradové vyhlášce. Jak

ta se projevuje v hospodaření ne−
mocnice?

V rozmezí od 15 do 25 procent. To
nelze říci přesně. Ty vlivy se totiž
prolínají a mění v čase. Bohužel se
zprovoznění monobloku a pokles
úhrad od pojišťoven kvůli restriktivní
vyhlášce potkaly ve stejném období
– loni a přetrvávají, takže proto je ta
ztráta tak velká.  

�Už jste ale našli klíč, jak ji 
ale spoň snižovat. Co pro to 

děláte?
S vedením nemocnice, které

především musí problém řešit, jsme
dohodli a realizujeme celou řadu
opatření. První opatření se týkají
té nákladové části. Museli jsme se
napřed dostat ke statistickým úda−
jům všech našich a nejen našich
nemocnic, abychom je mohli po −
rovnávat a hledat, kde jsou rezervy.
Spolu s nemocnicí jsme je našli 
třeba v materiálových nákladech
a osobních nákladech a vyvíjíme
tlak na zavádění konkrétních opatře−
ní. Jedním z prvních bylo zaanga −

žovat vedoucí pracovníky zdra −
votních úseků do spotřeby mate −
riálu. Tím se v nemocnici plýtvalo.
Teď jsou na tom závislé jejich 
odměny. 

V personalistice se v Klatovech
snažíme o přiměřené snížení počtu
pracovníků. Je otázkou, zda jich
monoblok tolik potřebuje. Aktuálně
analyzujeme hlavně počty pracovní−
ků v režijních provozech.

�Některé uvedené věci naznačují,
že při stěhování mohlo selhat

vedení nemocnice. Je to tak?
Laik by to tak asi mohl chápat.

Ale nelze to takto říci. Současné
vede ní přišlo v průběhu stavby
a přebíralo ji už se započatými pro−
blémy. S některými si neporadilo
i proto, že už to v tak krátké době
ani nešlo. Ale pokud se ptáte na
to, zda některá rozhodnutí sou −
časného managementu nebyla
chybná, pak říkám, co píší učebni−
ce: Každý kvalitní manažer zpětně
usoudí, že stěží čtvrtina rozhodnutí
byla správných. 

�Nicméně se mluví o tom, že 
ředitel František Lešundák musí

zlepšit hospodaření, nebo odejde.

To přece platí obecně. Vlastník
si bere manažera kvůli tomu, aby
s jeho majetkem dobře hospodařil.
Když ředitel nemá výsled ky, je jeho
židle vždycky vratká. To není záleži−
tost posled ních týdnů. S tím musel
ředitel po čítat, už když do Klatov šel.
Teď se to jen víc skloňuje, protože ty
výsledky sice nemohly být dobré,
ale přece jen se čekaly lepší. K nim
ale vede ještě dlouhá cesta. Jsme
ve fázi, kdy jsme ji snad našli.   

�Zatím jste mluvil o opatřeních
na nákladové stránce. Ale co 

výnosová strana rozpočtu? 
Na straně výnosů jsou stěžejní

příjmy od zdravotních pojišťoven.
Tady je nutné připustit, že naše 
možnosti jsou omezené, právě i kvůli
restriktivní úhradové vyhlášce. Ne −
mocnice v součinnosti ze ZHPK mu−
sí s pojišťovnami jednat o lepších
úhradách, což se děje. 

Mimo to pak můžeme doufat,
že se vyhláška změní a peníze 
půjdou za pacientem. To bychom
mohli vsadit na vyšší výkonnost.
Podle slibů ministra zdravotnictví by
to mohlo vyjít. Tak uvidíme. 

(red)
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Jako další z témat, které se
týká motoristů a bezpeč−
nosti silničního provozu, je
kvalita používaných náhrad−
ních dílů při opravě vašeho
automobilu. U spousty  lidí,
díky různým reklamám, pře−
trvává  představa, že oprav−
du jediný kvalitní díl je ten,
který má logo výrobce
automobilu. Toto  je velký omyl.

Mnoho řidičů, kteří dávají své vo−
zidlo do servisu, nevědí, že odpovída−
jící náhradní díl lze objednat i v růz−
ných kvalitách. Chtěli bychom proto
doporučit motoristům, aby se při
předání vozidla do opravy  snažili zís−
kat informaci o původu a kvalitě ná−
hradního dílu, který bude ne jejich
vozidlo montován. V dnešní době to
platí hlavně  v případě, kdy lze na vo−
zidlo namontovat i náhradní díl při−
způsobený  náročným podmínkám,
a to buď zesílenou konstrukcí či ino −
vací daného výrobku. Jedná se pře −
devším o  podvozkové díly, díly brzd,
díly řízení, ložiska atd. Těchto výrob−
ků je celá spousta, záleží především
na nabídce daného autoservisu či
prodejny s náhradními díly. 

V praxi se setkáváme s tím, že 
zákazník nebývá v prodejně nebo
v autoservisu   seznámen  s  nabíd−
kou těchto náhradních dílů. Naopak
jsou mu nabízeny náhradní díly lev−
nějších výrobců, či horší kvality, a to
pouze z důvodu větších zisků pro −
dejců. V tomto případě nemusí však
být  pravidlem, že levnější díl je ne−
kvalitní. Jsme v době, kdy prodejci
upřednostňují zboží, na kterém mají

vyšší výdělky či nadstan−
dardní podmínky od výrob−
ců daného zboží. Při objed−
návání náhradních dílů si
proto nechte nabídnout ví−
ce variant daného dílu od
různých značek a informuj−
te se o výrobci náhradního
dílu a o tom, kde byl vy −
roben. Při výběru náhrad−

ního dílu si nechte poradit od prodej−
ce (budeme doufat o jeho serióznos−
ti), protože  má zkušenosti z praxe,
zda je na daný výrobek zvýšené
množ ství reklamací či nikoliv.
Doporučujeme si udělat srovnání od
více prodejců. 

Úvodem dnešního článku jsme
vás chtěli jen upozornit na postup,
jak správně objednat a koupit 
náhradní díly pro vozidlo,  kterým
jezdíte.

V dnešní době se vám může stát,
že koupíte padělaný náhradní díl, kte−
rý je zabalen jako originální, avšak
jeho kvalita je diametrálně odlišná.
Zprávy o zadržení padělků oblečení
a módních doplňků nás dnes již ne−
překvapují, ale jiné je to s náhradními

díly. Tyto díly pohledově nerozeznáte
od originálního dílu, může být dokon−
ce označen i logem automobilky.
Použitý materiál k výrobě je však ab−
solutně nevhodný. Navíc se vám 
může stát, že tento díl koupíte přes

inzerát nebo prostřednictvím interne−
tového obchodu, tento obchod je při−
tom zcela anonymní a pro prodejce
bezpečný. Náhradní díl koupíte za
cenu  originálního dílu, přestože jeho
skutečná cena je téměř nulová. 

Montáží takového dílu si můžete
přidělat mnohem více starostí, kom−
plikací a ani nic neušetříte. V případě,
že budete chtít díl reklamovat, se
prodejce již nedopátráte, nebo se
začne vymlouvat na nesprávnou
montáž či nadměrné opotřebení. 

V nedávné době bylo odhaleno
celní správou již několik takových

případů. V Praze bylo zadrženo velké
množství padělaných ložisek výrob−
ce SKF, která se používají v alterná −
torech, vodních čerpadlech nebo 
nábojích kol. Celní správa v Hradci
Králové zadržela padělky originálních

dílů pro vozy ŠKODA FELICIA, FABIA,
OCTAVIA A OCTAVIA II a větší množ−
ství samolepek s logem Škoda.
Problém s padělanými náhradními
díly je celosvětový. V Dubaji bylo za−
drženo 30 000 kusů padělaných ná−
hradních dílů na vozy Toyota. Pro −
blém s padělky se nevyhnul ani pro−
slulé značce ASTON MARTIN, která
svolává do servisů velké množství
svých vozidel, stejně tak  ani evrop−
ským automobilkám BMW, Merce −
des nebo koncernu VW, kteří násled−
ně musí řešit problém s dodatečnou
výměnou vadných dílů a provádět tak
nákladné servisní akce na dodatečné
výměny dílů. 

Padělané náhradní díly jsou pro−
dávány v napodobeninách originál−
ních obalů a jsou pro obyčejného
spotřebitele k nerozeznání od origi−
nálu. Padělá se skoro vše, filtry, díly
řízení, brzdové díly, žárovky, ale
i autodoplňky.    

Dbejte proto zvýšené obezřetnosti
nejen při řízení  motorového vozidla,
ale i při  následné péči o něj.

Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Petr Špíral

Náhradní díly
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Legenda jménem Plass

Řeč je o bývalém fotbalovém repre−
zentantu Františku Plassovi, který
v minulých dnech oslavil 70. naro −
zeniny. Při této příležitosti ho přijal
na krajském úřadě hejtman Plzeň −
ského kraje Václav Šlajs. Fotbalovou
legendu doprovodil bývalý fotba −
lový útočník Ivan Bican, sportovní no−
vinář Pa vel Hochman a také předse−
da představenstva Viktorie Plzeň
Tomáš Paclík.

„Hejtman Plzeňského kraje oce−
ňuje významné osobnosti ze všech
sfér společenského života. Dnes se
dožívá životního jubilea nejlepší fot−
balista nejen plzeňského klubu, ať se
jedná o Viktorii nebo dříve o Škodu,
ale celého kraje. Vy jste se zasloužil
o rozvoj sportu v Plzeňském kraji
a pro mě je velká čest se s vámi set−
kat,“ přivítal Františka Plasse hejt−
man Plzeňského kraje Václav Šlajs. 

S gratulací se přidal také předse−
da představenstva Viktorie Plzeň
Tomáš Paclík, který prohlásil, že veli−
kost každého fotbalového klubu je
dána jeho historií. „Naše více než

stoletá historie není tak bohatá, jako
je tomu v případě některých evrop−
ských velkoklubů, nicméně lze v ní
najít opravdu velké postavy. Fran −
tišek Plass je jednou z těch nej −
větších a právem může být vzorem
pro všechny mladé fotbalisty třeba
i proto, že odolal vábení velkoklubů
a zůstal věrný svému regionu. Pane
Plassi, chci vám upřímně pogra −
tulovat a popřát hodně štěstí. Tvořil

jste historii naše−
ho klubu a zapsal
se zlatým písmem
do kroniky plzeň−
ského fotbalu.“

František Plass
v rozhovoru  při −
po mněl některé
zajímavé momen−
ty ze své fotbalové
kariéry. „Dnes to
bylo velmi příjem−
né setkání. Je
správné, že exis−
tují lidé, kteří pa−
matují na věci

z minulosti a uvědomují si jejich vý−
znam. Já vážně nemám slov, chtěl
bych všem moc poděkovat. Vzpo −
mínek je spousta. Hrál jsem za Plzeň
i za národní mužstvo a to je snem
každého fotbalisty. Jsem moc rád, 
že jsem si ten sen mohl splnit a že tu
teď stojím,“ pronesl oslavenec. 

Autor historických publikací o pl−
zeňském klubu Pavel Hochman 
připravil pro legendárního člena 
zad ních řad Škody Plzeň netradiční
dárek. Byla jím kniha s příznačným
názvem Plzeňský Beckenbauer, která
mapuje kariéru Františka Plasse od
prvních fotbalových krůčků.  

Nazývali ho plzeňským Beckenbauerem, oslavovali
ho tisícovky fanoušků, lákaly ho zahraniční kluby
a on přesto odolal. Zůstal věrný Plzni a kaji. 

Hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs ocenil sportovní
kariéru Františka Plasse ku příležitosti 70. narozenin.
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Tělovýchovná organizace Orel byla
založena v roce 1909, v Plzni vznikla
již v roce 1913, avšak po únoru 1948
Orel celostátně zanikl. Svou činnost
obnovil  ihned po listopadu 1989. Od
roku 2007 působí v nově postavené
budově v Lukavické ulici. Dnes zde
provozují svoje aktivity zejména
děti a mládež, v budoucnu
by zde však měli dostat
větší prostor i senioři
či matky s dětmi.

„Naší snahou
je, aby děti
a mla dí lidé vy−
užívali smyslupl−
ně svůj volný
čas a nezůstávali
takzvaně „na uli−
ci“.  Od září zde
chce me nabídnout
činnost i seniorům  –
například počítačové kurzy
či speciální cvičení. Rádi bychom,
aby zde starší lidé získa li počítačovou
gramotnost, zlepšili si či udrželi fyzic−
kou kondici, aby se setkávali a necítili
se osamělí,“ říká starosta plzeňského
Orla Ing. Petr Rybář. Doplňuje, že
zkrátka nezůstanou ani matky s dět−
mi, pro něž je také plánováno samo−
statné cvičení. 

V současné době v jednotě Orel
fungují taneční a herecké kurzy, oddíly
karate a stolního tenisu. Konají se zde
rovněž cvičební lekce pro těhotné 
ženy, scházejí se tady cyklisté. I když
je činnost pestrá, zbývá v budově 

ještě volná kapacita pro jiné aktivity.
K dispozici jsou tady  dva vy bavené
taneční sály, tělocvična a další míst −
nosti.  Součástí objektu je i malá ka−
várna, kde mohou nejen rodiče strávit
příjemně čas při čekání na děti.                        

„Naším cílem je, aby vybavené
prostory byly plně využity a slou−

žily co nejlépe široké ve−
řejnosti,“ vysvětluje

Ing. Rybář a doplňu−
je, že Orel přivítá
všechny, kteří
chtějí přispět
k příjemnému
trávení volného
času dětí i do−
spělých.                               

Dosud nejnav−
štěvovanější aktivi−

tou v  „Orlovně“ jsou
taneční lekce. Místo −

starostka plzeňského Orla
MgA. Ludmila Čermáková společ−

ně se známou choreografkou Petrou
Parvoničovou  pod hlavičkou Orla
provozují taneční studio Dance
Center  Eagle. Výuky se účastní na
dvě stovky dětí a mládeže.

„Snažíme se především, aby děti
tanec bavil a přinášel jim radost,“ říká
Ludmila Čermáková. Završením sna−
hy učitelek i tanečníků jsou veřejná
představení. Obě lektorky vystupují
se svými juniorskými tanečními týmy
Look Dance a Tygry na společen−
ských a maturitních plesech i na řadě
charitativních akcí.

Orel chce nejenom mládí,
ale i zkušené seniory

S přicházejícím jarním sluncem se
probouzejí i dinosauři a stejně tak se
po zimní přestávce otevírá i unikátní
DinoPark ZOO Plzeň. Znovu se tak
zpřístupňuje dobrodružná cesta do
druhohor mezi statickými i robotnic−
kými modely dinosaurů v životních
velikostech v přírodních dekoracích
i s naučnými stezkami. Pro malé děti
je připravené dětské hřiště s mnoha

atrakcemi a i jiné modely než ma−
sožravce (Maiasaura s mláďaty
v hnízdě apod.).

Novinkou letošní sezóny je velká
úprava stávajícího 3D kina na
DinoAquarium a vy se tak díky nové−
mu panoramatickému filmu, který je
v ceně vstupenky, podíváte pod hla−
dinu divokých druhohorních moří,
kde čeká nepřeber−
né množství ná−
strah a nebezpečí.
Pokud si myslíte,
že byl obávaný pre−
historický Mega −
lodon jediným ne−
ohroženým predá−
torem své doby,
přijďte se podívat,
co dokáže skuteč−
ný vládce moří,
Kronosaurus! Film

včetně hudby a prů−
vodního slova byl vy−
ráběn spe ciálně pro
DinoPark a je promí−
tán pouze zde.

Unikátem světové−
ho významu je od ro−
ku 2006 v Dino Parku
umístěná živá druho−

horní rostlina WOLLE MIA NOBILIS.
Tento strom, druh pravěké borovice,
byl objeven v roce 1994 v počtu
pouhých 39 exemplářů v australské
divočině. Pro botanika je setkání
s touto rostlinou totéž, co pro biolo−
ga setkání se skutečným, živým 
dinosaurem. Rostlina žila na Zemi
před 175 mil. lety.

I v letošním roce zůstávají ceny
vstupenek do DinoParku beze změn.

Začala sezóna v Dinoparku!
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České dráhy v letošní cykloturistické
sezóně vypraví přes 6 000 spojů od
regionálních lokálek přes rychlíky po
velmi rychlé spoje SC Pendolino ne−
bo mezistátní expresy EuroCity, ve
kterých je možná přeprava většího
množství jízdních kol. Při kombinaci
vlaku a jízdního kola lze podniknout
kratší jednodenní vyjížďky v okolí
bydliště cyklistů i delší přesuny na
start nebo z cíle putování po některé
z dálkových evropských cyklostras,
například podél Dunaje, Labe, Rýna
a mnoha dalších.

Přeprava jízdních kol je ve vlacích
Českých drah velmi jednoduchá
a většinou si ji sami zajišťují přímo
cestující.  Vlaky, ve kterých je větší
kapacita míst pro přepravu jízdních
kol, jsou označeny přímo v jízdním
řádu některým ze symbolů kola ne−
bo kufru. Především v dálkových
vlacích je možná nebo nutná rezer−
vace místa pro jízdní kolo. Díky tomu
má cestující především při plánování
delší cesty garanci místa a jistotu,
že se jeho cesta uskuteční dle jeho
plánu. 

Cena za přepravu kola ve vnitros−
tátní přepravě je stanovena podle
vzdálenosti a pohybuje se od 25 Kč
do 50 kilometrů do 75 Kč při cestě
nad 351 kilometrů bez ohledu na po−
čet přestupů. Při přepravě formou
úschovy během přepravy se platí na−
víc poplatek 10 Kč za každý vlak. Ve
vybraných spojích je možná nebo
nutná rezervace místa s cenou od 
20 Kč. Místa lze rezervovat u poklad−
ních přepážek nebo na internetovém
eShopu Českých drah, kde lze navíc
ušetřit a rezervaci pořídit i zdarma.

V mezistátní přepravě je cena za
přepravu jízdního kola z nástupní až
do cílové stanice přepravy 10 EUR,
tedy asi 280 Kč. Při cestě na
Slovensko je cena za přepravu jízdní−
ho kola 3 EUR, tedy asi 84 Kč.
Zvláštní zvýhodněné podmínky pro
přepravu jízdních kol platí také pro
některé příhraniční slevy, např. drži−
telé jízdenky EgroNet na západě
Čech a v sousedním Německu nebo
jízdenky Vltava−Dunaj Tiket na pome−
zí jižních Čech a Rakouska mohou
přepravit svá jízdní kola zdarma.

S kolem ve vlaku i k evropským cyklotrasám
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Jeden z realizovaných projektů
CZ.1.07/1.1.30/01.0011 Podporou
technického a přírodovědného
vzdělávání ke zvýšení motivace 
žáků spěje do zdárného konce a lze
hodnotit.

Podařilo se naplnit monitorovací
indikátory a podstatně zkvalitnit vý−
uku oboru Informační technologie.
Byla vybudovaná školní PC Cisco la−
boratoř, provedeny úpravy ve škol−
ním vzdělávacím programu v souladu
s mezinárodním vzdělávacím progra−
mem Cisco Networking Academy 
v předmětech Hardware, Počítačové
sítě a systémy a Operační systémy.
Do výuky byla zavedena technická
angličtina a z financí projektu byla po
dva školní roky hrazena výuka krouž−
ku počítačových sítí. Pro snadnější

simulaci úkolů vytvářeli učitelé pro
žáky praktická cvičení – laby.

Nový trend výuky pod vedením vy−
soce kvalifikovaných certifikovaných
učitelů přinesl první významné úspě−
chy. Tým našich žáků znamenitě re−
prezentoval školu na celostátní sou−
těži v počítačových sítích Networking
Academy Games 2014 a dokázal, že
jsme nejlepší v republice. Žáci získali
nejen hodnotné ceny, ale i garantova−
né přijetí na Fakultu informačních
technologií ČVUT v Praze.

Na podporu atraktivity přírodních
věd, které se u žáků netěší velké obli−
bě, vytvořili učitelé proškolení pro
práci v prostředí Moodle e−learningo−
vé kurzy.  Kurzy slouží žákům oboru
Informační technologie a Logistické 
a finanční služby. V průběhu školního

roku měli žáci možnost využívat kur−
zy z matematiky, chemie, fyziky a bio −
logie.  Vstup do vysokoškolského živo−
ta mohl žákům usnadnit i zdarma nabí−
zený matematický kroužek.

Významným doplněním klíčových
aktivit projektu, kdy žáci měli mož−
nost experimentovat a prakticky
předvést získané znalosti a doved −
nosti, byly školní soutěže a projekto−
vé dny. Důkazem účelného využití fi−
nančních prostředků a energie žáků
i učitelů je vysoká úspěšnost žáků
u maturitních zkoušek a strategických
soutěžích vyhlašovaných MŠMT.

Studovat Střední školu informatiky
a finančních služeb, Plzeň, Klatovská
200 G se vyplatí!!

Projekt je spolufinancován z pro−
středků ESF a státního rozpočtu ČR.

Záruka kvalitního vzdělávání
Střední škola informatiky a finančních služeb v Plzni využívá nabízených možností a čerpá

finanční prostředky z fondů EU s cílem zkvalitnit materiální vybavení školy a rozšířit 
kvalifikovanost učitelů, aby pobyt ve škole pro žáky i učitele nebyl promarněným časem.

Erasmus+mezinárodně
Krajští radní souhlasí s partnerstvím
v rámci vzdělávacího programu
Erasmus+ mezi francouzskou ško−
lou Lyceé professionnel La Coudou −
liere z města Six−Fours−les−Plages,
italským partnerem a příspěvkovou
organizací PK Integrovanou střední
školou živnostenskou, Plzeň, Škrou −

pova 13. Podstatou projektu je vzá−
jemná týdenní výměna žáků partner−
ských škol s cílem zvýšení kvality
vzdělávání, posilování jeho evropské
dimenze, studium cizích jazyků či
rozvoj vztahů s institucemi z evrop−
ských zemí. Součástí partnerství je
vypracování společného projektu
zaměřeného na oblast návrhu a re −
alizace oděvu. Projekt je zaměřen na
společné prvky české, francouzské
a italské kultury. Výstupem bude
módní přehlídka modelů vytvoře−
ných společnou prací žáků Inte −
grované střední školy živnostenské
v Plzni a partnerských škol v průbě−
hu projektu. Vzájemné výměny stu−
dentů se uskuteční v době od břez−
na 2015 do června 2016. 

Další Oranžový přechod, který je vý−
sledkem loňské akce Nadace ČEZ,
se dočkal odborného nasvícení
a bude tak bezpečnější. Velkou zá−
sluhu na tom mají žáci zdejší základ−
ní školy, kteří připravili promyšlenou
taktiku. Díky mohutnému finiši v po−
slední den hlasování zaskočili sou−
peře a nezadržitelně poskočili na
přední příčky. 

Možnost získat osvětlení pře −
chodu vedoucího přes Seteckou 
ulici, která je výpadovkou z města
směrem na Plzeň, vyvolalo mezi
Blo vickými nebývalou aktivitu.

Hlaso vání se zúčastnily více než
dvě třetiny všech obyvatel. Osvět −
lení uvítal i starosta Blovic Jan
Poduška. „Nová světla výrazně zvýší
bezpečnost chodců. Tím spíš,
že poblíž přechodu je střední škola
a bytovky, kde bydlí hodně dů −
chodců i rodin s malými dětmi,
a chodí tudy hodně lidí na místní
hřbi tov,“ uvedl. 

Zařazení přechodu v Blovicích
mezi nominované v Plzeňském
a Karlovarském kraji doporučila 
odborná komise z řad krajských 
zástupců Dopravní policie a BESIP.

Oranžový přechod v Blovicích

Český svaz žen 
v Kyšicích u Plzně Vás zve  
na 20. jubilejní výročí 

s Duem Václava Žákovce,
které v Kyšicích nepřetržitě 

dvě desítky let rozdává radost 
a pohodu při hudbě, zpěvu a tanci. 

Jubilejní 20. setkání 
s Duem Václava Žákovce

proběhne v neděli 18. května 2014
od 15:00 hodin ve velkém sále 

kulturního domu v Kyšicích.
Jste všichni srdečně zváni. 

Český svaz žen Kyšice.

Pozvání do Kyšic



13Plzeňský rozhled 5/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozhovor s Philipem
Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět
o Philipu Malicdanovi více, přinášíme
opětovně krátký rozhovor s ním, kde
se dozvíte podstatné i rozhodující
okamžiky z jeho bohatého života.
Přijďte se přesvědčit sami. I zázraky
se dějí. 
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou osob−
ností. Philipovi je 77 let. Narodil se

v Bonstocku, v horské provincii na
ostrově Lusonu, na Filipínách. Je léči−
telem a osobním přítelem mnoha zná−
mých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.
Mohl byste nám říci něco o sobě 
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léči−
teli. Dar léčení ke mně přišel ve chvíli,
kdy jsem po 18denní intenzivní medi−
taci v meditační jeskyni, kde jsem nic
nejedl, jenom pil, vyšel ven na světlo.
Tam na mě čekala matka a strýcové

spolu s mnoha dalšími lidmi. To byla
moje první zkušenost s léčením lidí –
pacienti na mě čekali před jeskyní a já
jsem začal léčit. Po této zkušenosti
jsem začal léčit po celých Filipínách
a už další rok mě pozvali do San
Franciska, Singapuru, Kuala Lumpuru
a Německa. Cestoval a léčil jsem také
v Jižní Americe, v Austrálii, v Dánsku
a průběžně jsem se vracel do USA.
Procestoval jsem Čínu a celý africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil
a zaregistroval církev, kterou jsem na−
zval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace,
jejímž prostřednictvím jsem mohl
cestovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maharišiho
nadace v Iowě, kde probíhá výuka
transcendentální meditace (TM).
Prostřednictvím těchto studentů
transcendentální meditace jsem se
stal známým mezi příznivci tohoto
hnutí i na jiných místech Evropy 
a otevřelo mi to dveře k léčení těchto
lidí také v Londýně a dalších evrop−
ských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji pro−
střednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho
dotknu a cítím jeho energie a jejich
blokace. Řeknu mu, zda bude potře−
bovat jedno sezení nebo více. Z mé
ruky vychází skutečná energie Ježíše
Krista. Ježíš Kristus je jediným, kdo je
schopen dávat léčivou energii. Ta se

přenáší prostřednictvím nás, léčitelů.
Tu pak předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?
Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kur ta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další. V Dánsku
jsem léčil novinářku Carsten Hotz, kte−
rá ke mně přivedla pacientku s rakovi−
nou, která se jmenovala Marie−Lausie
Hahn, kterou jsem vyléčil z nádoru
v hlavě. Lékaři v Londýně jí původně
řekli, že nebude žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá vaše léčitelská
praxe?
Léčím už 62 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů). Mohl
byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrálie
a Alex Orbito tam léčil skupinu němec−
kých a amerických pacientů. Sešli
jsme se tam a jednali jsme spolu
o tom, abychom společně založili ten−
to svaz léčitelů. Je to organizace, která
zaštiťuje a podporuje filipínské léčení
a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu,
ale léčím všechny druhy závažných
nemocí, jako je roztroušená skleróza,
Parkin sonova nemoc atd. Nejdů   −
ležitějším předpokladem k uzdravení
je však vždy pacientova víra, láska
a pokora.                                            (pi)

V říjnu loňského roku jste měli mnozí z vás
čest i štěstí potkat se s filipínským léčite−
lem Philipem Malicdanem u nás v ČR.
Philip navštívil Prahu a Domažlice, kde ne−
mocným předvedl své brilantní techniky
přírodního léčení a ohromil nejen svým
hluboce lidským přístupem, ale hlavně
svými téměř až zázračnými léčitelskými
schopnostmi. Velký počet z vás mělo zá−
jem se s Philipem znovu setkat a opakova−
ně využít jeho vzácného daru, podařilo se
nám zajistit jeho další návštěvu v ČR.
Léčení probíhá na všech úrovních, na fy−
zickém těle i na duchu, trvá cca 10 min.,
a je bezbolestné. Philip pracuje výhradně s energiemi, které nejen cítí, ale do−
káže i pozitivně ovládat. Ve stavu rozšířeného vědomí, přes své ruce, vidí a cí−
tí všechny negativní energie a bloky nacházející se v těle člověka, které zapříči−
ňují nemoci. Máte neopakovatelnou příležitost se s Philipem Malicda nem
znovu setkat. Můžete přijít skutečně s jakýmkoliv zdravotním problémem jak na
fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické úrovni. Protože, jak všich−
ni víme, téměř 100 % chorob má svůj původ právě v psychice člověka. Philip
jako v loňském roce na svém turné po republice bude nejen léčit, ale případně
také žehnat těm, kteří si o jeho duchovní podporu požádají. 
Philip je členem celosvětové mezinárodní organizace Medicína Alternativa
Europe o.s., která byla založena na Srí Lance a v současné době již působí
celosvětově v mnoha zemích světa, včetně České republiky. V listopadu loň−
ského roku Philip přednášel na mezinárodním kongresu celostní medicíny na
Srí Lance v Colombu, kde zároveň s velkým úspěchem dostal možnost pre−
zentovat své léčení na ayurvédské klinice, kam se přišli podívat a také se
osobně zúčastnili léčení delegáti z mnoha zemí, mezi nimi i několik význam−
ných lékařů.

LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.

Místa konání:

DOMAŽLICE: 16.5.–17.5. 2014
kontakt: 606 934 613 Po−Pá: 11 – 18 hod.

PRAHA a další města v roce 2014 – kontakt: 774 941 640

Vice informací, videa a rozhovory naleznete na:
www.RaftingClubHandicap.cz

Philip Malicdan

Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP MALICDAN 
opět v České republice !
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Alpinkáři, pozor!
Alpinum klub Plzeň oznamuje zá−
jemcům o skalničky, keře, konifery,
trpasličí jehličnany, rododendrony
a vřesovištní rostliny, že pořádá
v zahradě Gymnázia na Mikuláš −
ském náměstí tradiční výstavu 
„JARO V ALPINU 2014“.

Výstava bude otevřena od 7. 5.
do 16. 5. v době od 9,00 do 
19,00 hod. Dne 17. 5. bude vstup
zdarma a uskuteční se jen prodej
od 9,00 do 12,00 hod. Součástí vý−
stavy bude i soutěž návštěvníků
s možností výhry hodnotných rost−
lin. Návštěvníci budou moci zhléd−
nout mimo jiné expozice zajíma−
vých rostlin a sukulentů, osázené
alpinum a umělecké předměty z ke−
ramiky a kameniny. 

Peníze pro hasiče
Rada Plzeňského kraje schválila po−
skytnutí účelově určených dotací po−
bočným spolkům spolku Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska 
(SH ČMS) na zabezpečení jejich čin−
nosti v oblasti odborné přípravy čle−
nů, práce s mládeží a preventivně
výchovné činnosti na úseku požární
ochrany. Dotace budou poskytnuty
spolkům SH ČMS: Krajské sdružení
hasičů PK (100 000 Kč), Městské
sdružení hasičů Plzeň (81 500 Kč),
Okresní sdružení hasičů Rokycany
(123 500 Kč) a Okresní sdružení ha−
sičů Tachov (102 500 Kč). Radní dá−
le odsouhlasili poskytnutí dotací pro
Okresní sdružení hasičů Domažlice
(249 500 Kč), Okresní sdružení ha−
sičů Klatovy (365 0000 Kč), Okresní
sdružení hasičů Plzeň−jih (249 500
Kč) a Okresní sdružení hasičů Plzeň−
sever (228 500 Kč) – poskytnutí
těchto dotací budou ještě schvalovat
zastupitelé kraje. Celková výše dota−
ce činí 1,5 milionu korun. 

Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

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

Je mi sedmdesát let a posledních několik roků stále hůře slyším
a v uších mi šumí. Pořád nevím, zda už nastal čas, abych s tím
navštívila lékaře. Když to řeknu mezi svými vrstevnicemi, tak
všechny tvrdí, že je to v našem věku normální. Zdena J.,Lobzy

Milá paní, to že se Vaše problémy zhoršují postupně a nepřicházejí naráz,
opravdu není nic nenormálního. Zároveň to ale nemůže být důvodem k to−
mu, abyste nenavštívila lékaře. Přijdete−li k ORL specialistovi, máte jistotu,
že Vám uši nejen důkladně prohlédne (v případě nutnosti i vyčistí), ale
především odborně vyšetří Váš sluch. Příčina Vašich potíží totiž nemusí sou−
viset pouze s věkem. Může být dokonce ukryta i v nose nebo v krku, a ORL
specialista bude hledat původ Vašeho zhoršeného sluchu i tam. Na základě
výsledků těchto vyšetření pak stanoví způsob léčby.

Sluch je velice důležitým prvkem v komunikaci s ostatními lidmi a okol−
ním světem. V případě potřeby sluchadla Vás lékař odešle na audiologicko−foniatrickou ambulanci. Cílem Vašeho
snažení jistě je bezproblémová komunikace s ostatními lidmi, proto byste návštěvu ORL ordinace neměla odkládat.

Zdeněk Pohlreich, Roman Paulus,
Dalibor Navrátil či Riccardo Lucque
jsou nejen televizními kuchařskými
hvězdami, ale také hlavními aktéry
čtvrtého ročníku Apetit Festivalu
v Plzni. Svátek všech gurmánů a mi−
lovníků dobrého jídla se uskuteční
o víkendu 17. a 18. května 2014
v Plzni za OC Plzeň Plaza a je rozhod−
ně nač se těšit. Kromě už tradiční vol−
by nejlepší restaurace a pivovaru bude
návštěvníky lákat ochutnávka živých
květů, hmyzu či molekulární kuchyně
a navíc také nová soutěž s názvem
Food cup Czech Specials 2014.

Nové restaurace, pivovary a zej−
ména širší nabídka delikates a vyšší
kvalita služeb. To vše spojené s účastí

nejlepších kuchařských mistrů a ne−
přebernou nabídkou delikates, dobré−
ho pití a také zábavy připravili pořada−
telé čtvrtého ročníku Apetit Festivalu.

„Loňská rekordní účast 32 tisíc lidí
nás motivovala k dalším vylepšením.
Kuchařské show předvede skutečná
elita mezi kuchaři. Nebude chybět
Zdeněk Pohlreich, který je s festivalem
spojený od jeho počátku. Mezi další
hvězdy, které se na festivalu přestaví,
patří Roman Paulus, jehož zásluhou již
potřetí restaurace Alcron obhájila mi−
chelinskou hvězdu, rytíř francouzské−
ho řádu Chaine des Rotisseurs za gas−
tronomii Dalibor Navrátil a v neposled−
ní řadě Veronika KOKO Koke šová,
FOODblogerka roku 2013. Těšit se ale

návštěvníci mohou i na italskou ku−
chyni v podání Riccarda Lucque, ital−
ského šéfkuchaře s bohatou meziná−
rodní praxí a majitele několika prestiž−
ních italských restaurací v Praze,“ říká
Petr Jirásek z pořádající agentury Pigs
Production. 

V soutěži o titul „Západočeská re−
staurace roku 2014“ bude letos bojo−
vat pečlivě vybraných 15 TOP restau−
rací a z nabídky 20 pivovarů a minipi−
vovarů se budou návštěvníci vybírat
„Pivo Apetit Festivalu Plzeň 2014“.
V letošním ročníku přibylo pět nových
restaurací a tři pivovary.  Novinkou je
také soutěž Food cup Czech Specials
která si klade za cíl prezentaci kulinář−
ského bohatství České republiky. 

I to bude Apetit Festival v roce 2014
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Unikátní řemeslo spojené s plzeň−
ským pivovarem, to jsou pivovarští
bednáři. O tom, že řemeslo plzeň−
ských bednářů patří ke světové rari−
tě, svědčí i stáž mladých francouz−
ských bednářů, kteří se zde tomuto
umění učili po dobu dvou týdnů.
Unikátnost v Plzni stále zachováva−
ného řemesla také potvrzuje ocenění
Nositelé tradice lidových řemesel,
které za významnou péči o odkaz
dávných řemeslných tradic od
Ministerstva kultury v září 2012 pře−
vzal za celou bednářskou dílnu mistr
bednářů Josef Hrůza.

A právě pod jeho vedením prošlo
jarní revizí dílo bednářů z Plzeňského
Prazdroje. Na nádvoří pivovaru vy−
sklepili a vysmolili dubové sudy, ve

kterých ležák Pilsner Urquell leží
a dozrává v historických sklepích pi−
vovaru. Pivo uvařené dle tradiční re−
ceptury, kvasící a zrající v původních
podmínkách v dubových kádích
a sudech slouží plzeňským sládkům
k pravidel nému porovnávání s pivem
vyrobeným v současném zařízení,
aby zůstala výji meč ná chuť piva
Pilsner Urquell zachována. 

Vysklepování a smo lení dubových
sudů patří do tradiční péče bednář−
ské party o dřevěné dubové kádě a su−
dy, určené ke kvašení a dozrávání 
plzeňského piva v historických sklepích
pivovaru.

„Bednáři významně pomáhají za−
chovávat tradiční výrobu piva Pilsner
Urquell. Plzeňské pivo tak v malém
množství kvasí v dubových společ−
ných kádích a dozrává v historických
sklepích pivovaru v naprosto stej−
ných podmínkách jako před téměř
172 lety a slouží nám sládkům k ne−
ustálé kontrole senzorických i chuťo−
vých vlastností tohoto piva a k po−
rovnání chuti s pivem vyrobeným
sou časnými technologiemi,“ uvedl
Václav Berka, starší obchodní sládek
Plzeňského Prazdroje. 

Mezi každoroční jarní a podzimní
činnosti bednářské party patří pravi−
delná údržba dubových sudů a kádí,
výměna dřeva, tzv. dužin, čištění
a smolení sudů, čištění kádí, veškerá
manipulace se sudy a samozřejmě
i výroba nových ležáckých sudů.  

Základním materiálem pro výrobu
pivovarské smoly je pryskyřice, která
se získává z jehličnatých stromů,
hlavně z borovic. Používá se směs
čínské, kanadské a americké prysky−
řice. Pivovarská smola vzniká společ−
ným povařováním různých druhů
smoly, které trvá čtyři hodiny. Teplota
smoly během vaření dosáhne 200 °C. 

Ruční smolení ležáckých sudů za−
číná odsmolováním, kdy se rozpustí
v sudu stará smola. Poté se do sudů
o objemu až 50 hl nalije přibližně 
40 litrů 200 °C horké nové smoly,
sud se tzv. štorcuje (převaluje), aby
smola zatekla do všech pórů. Pře −
bytečná tekutina se vylije a smola se
nechá zaschnout při desetiminuto−
vém kutálení, aby se rovnoměrně
rozlila. Smola nesmí dodávat pivu
žádnou příchuť.

Mistři bednáři předvedli
smolení dubových sudů  
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M6AD .......................................... 50,00 Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè

OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
OMV Truck LD 15W−40 ........................ 61,− Kè

OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè

V areálu Panattoni Park Stříbro zá−
padně od Plzně si firma Ideal Auto −
motive, výrobce automobilových
komponentů, zajistila další výrobní
prostory, a to prostřednictvím spo−
lečnosti Colliers International.     

Nová výrobní hala v Panattoni
Parku Stříbro v blízkosti dálnice D5,

která by měla být dokončena na kon−
ci druhého čtvr tletí letošního roku,
poskytne této německé společnosti
celkem 14 735 m2 na míru postave−
ných prostor. Ta zde plánuje výrobu
koberců do automobilů. Prostory se
skládají z 12 585 m2 průmyslových
ploch a 2 150 m2 kancelářských pro−

stor a sociálního zázemí. Novou prá−
ci zde najde přibližně 600 lidí. 

„Pro Ideal Automotive bylo velice
důležité udržení většiny stávajících
zaměstnanců, stejně jako ideální
poloha průmyslového areálu Panat −
toni Park Stříbro, který  poskytuje vy−
nikající přístup k dálnici D5, byly
pro našeho klienta těmi rozhodují −
cími faktory,“ říká Rober t Bocker
z Colliers International.

Práce opět přibude
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Projekt DOUBRAVECKÁ PROMÍ−
TAČKA pořádá společnost Euro −

nova Group, s. r. o., s podporou Měst −
ského obvodu Plzeň 4 již tradičně na
louce u sv. Jiří na Doubravce.

Toto letní kino navazuje na tradici
Doubraveckého týdne, který se na
louce u sv. Jiří konal v minulých le−
tech. Po jeho zániku došla společnost

Euronova Group k závěru, že je ško−
da, aby byli občané Doubravky o své
letní kino ochuzeni, a proto pořádá
Doubraveckou promítačku. 

Letošní termín vychází na 16.− 20.
6. 2014 a je navržen tak, aby vhodně

doplnil plánovanou kulturu v Plzni
v červnu 2014 a zpříjemnil návštěvní−
kům blížící se konec školního roku.
Pro návštěvníky bude připraveno cel−
kem pět celovečerních filmů, nebude
chybět stánek s občerstvením a po

posledním pátečním filmu navíc kon−
cert pop−rockové kapely Red Balls,
v jejímž čele stojí známý plzeňský
zpěvák a kytarista Tomáš Kotora.

Začátek promítání je každý den ve
21:00 hodin, kapacita kina je 500
míst k sezení, 300 míst k ležení (deky
s sebou). Vstupné na Doubraveckou
promítačku je ZDARMA!

DOUBRAVECKÁ PROMÍTAČKA
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Tento skanzen, který vznikl v prů−
běhu minulých desetiletí v Bavor −
ském lese u jezera Dreibur gen −
see, patří k obrovským atrakcím
široko daleko a je zároveň jedním
z největších muzeí pod širým ne−
bem v Evropě. Postupem času je
stále doplňován. V současné době
láká návštěvníky více než 140
kompletně zařízených historic−
kých domů. 
Kdo projde branou, rázem se ocit−
ne o několik staletí zpátky a je na−
prosto vtažen do
tajuplné atmosféry
života dávných
předků. Při prohlíd−
ce může návštěvník
nahlédnout do nitra
původních dřevě−
ných domů ze 14. −
19. století. Patří
mezi ně prostá ven−
kovská stavení, kde
dříve žili všichni
pospolu i s domá−
cími zvířaty, kap −
ličky i jed noduché

kostelíky. Raritou je ja−
kýsi multifunkční dům,
kde najdeme nejen oby−
tné místnosti, školu,
soud, ale dokonce i vě−
zení. Zajíma vou atrak cí
je  původní  mlýn na
po toce, s dosud funkč−
ním kolem. Už schází
jen ten hastrman.
Ve středověkých vesni−
cích se dříve provozo−
vala celá řada řemesel.

Také v našem mu−
zeu čekají na náv−
štěvníky zařízené
dílny tesařů, truh−
lářů, kolářů, ková−
řů, ševců, tkalců
a dokonce jedna
pila. Uvnitř může−
me obdivovat jed −
no duché nástroje
a jen se sklánět
před tvrdou prací
předků. Během

se zony je možné si během
různých folklorních akcí vy−
zkoušet své řemeslné nadá−
ní na vlastní kůži. 
Návštěva skanzenu je vel−
kým zážitkem pro každého,
zvláště ji jistě ocení rodiny
s dětmi, pro ně je připraven
třeba historický kuželník. Ale
i senioři a zdravotně postiže−
ní se tu cítí moc dobře. 
Do skanzenu se nejlépe do−
stanete po dálnici nebo stát−
ní silnici směr Passau, od−
bočka Titt ling. Značení je

perfektní, nemůžete zabloudit. Pro
řidiče jen připomínáme, že na ně−
meckých dálnicích se nic neplatí. 

Romana Merglová

Nejvìtší skanzen pod širým nebem v Evropì

Pohled do starobylé svìtnice.

Muzeum je otevøeno od 12. dubna
do konce øíjna, dennì 9–17 hod. 
Vstupné: Dospìlí – 6 eur, dìti do
6 let v doprovodu rodičů zdarma. 
Skupiny od 16 osob, studenti, 
postižení – na osobu 4 eura.

Muzeum bavorské vesnice v Tittlingu


