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Máš−li radost ze života, nejsi stár…
Seniorkapela, Plzeňští heligon−
káři, taneční skupina Hanka
společně s pěveckým  sborem
Jamáček, Dobřanské bábinky.
Dámy z Tělocvičné jednoty
Sokol Plzeň−Doubravka a jejich
strhující Tango Aerobic. Zdat −
ná recitátorka p. Zoer ne rová
s před nesem vlastní tvorby na
téma Čtvero ročních období.
„Nováčci“ Duo JAKAR, Plzeňští
šviháci, Klub seniorů Křimice, 
p. Jílek s vyprávěním Ze života
seniorů a  ORIGINÁL DUO, který
svojí produkcí k tanci i poslechu
ročník uzavíral.

To je pouze namátkový výběr
z bohatého programu celoden−
ního kulturního maratonu dříve
narozených. Na 130 účinkujících
mělo co nabídnout a též sklidilo
zasloužený aplaus nadšených
návštěvníků již 5. ročníku festi−
valu vitality „Senioři opět baví 
seniory … a nejen je“, který se
konal v sobotu 17. května 2014
v plzeňské Měšťanské besedě.  

„Poprvé za pět let konání a vý−
hradně z důvodu velmi nepříznivé−
ho počasí se akce konala ve vnitř−
ních prostorách – tedy v Malém

... pokračování na straně 3

�
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Taneční skupina „Hanka“ z Domažlic uchvátila dokonalými kostýmy.
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Jméno Petr Rybář není
v Plzni neznámé. Mnozí
si Ing. Rybáře pamatují ještě jako
náměstka plzeňského primátora
prof. MUDr. Mračka nebo jako ge−
nerálního ředitele bývalé Plzeňské
banky. Dnes by se již mohl věnovat
pouze rodině a svým koníčkům, ale
jako člověk, který je zvyklý neustá−
le pracovat, vzal na sebe velký zá−
vazek. Už pět let je starostou plzeň−
ské tělovýchovné
jednoty Orel, která
nedávno oslavila
100 let výročí od
založení.

�Co je Orel a co
je cílem jeho

činnosti? 
Organizace Orel

jako taková vznikla
v roce 1909 v Brně,
jednota v Plzni se
zformovala o čtyři
roky později. Je to
křesťanská organi−
zace, která se vě−
nuje především využití volného ča−
su dětí i dospělých. Většina aktivit
byla a je sportovních, ale odjakživa
existovaly v Orlu i divadelní krouž−
ky, pěvecké sbory atd. Dějiny orga−
nizace byly složité – za obou světo−
vých válek byla její činnost utlume−
na nebo zrušena, za minulého reži−
mu zanikla sjednocením do socia−
listické ČSTJ. Orel byl za každých
okolností vlasteneckou organizací
– svědčí o tom i fakt, že čtyři ze
sedmi parašutistů, kteří se zúčast −
nili v roce 1942 atentátu na Hey −
dricha, byli Orlové. Přes všechny
překážky však byla idea Orla tak sil−
ná, že vždy vstal z popela a jeho
působení bylo obnoveno. V sou−
časné době má téměř 250 jednot
v celé ČR, což představuje celkem
17 000 členů. Plzeň byla odjakživa
jeho významným centrem v Če −
chách, spolu s Hradcem Králové
a Českými Budějovicemi.  

�Odkdy můžeme datovat novo−
dobou éru Orla v Plzni?
V Plzni byla činnost obnovena již

v roce 1990, ale teprve po dlou−
hých desetiletých tahanicích dosta−
la jednota v restituci původní
Orlovnu v Lukavické ulici, kterou
zde členové postavili svépomocí
v roce 1929. Již zchátralou budovu
se podařilo nahradit novým moder−
ním objektem postaveným podle
projektu arch. Soukupa. Veřejnosti
začala nová Orlovna částečně slou−
žit už od roku 2007, celá od roku
2009.  Naším cílem je, aby sem

chodilo do různých zá −
jmových kroužků a oddílů

co nejvíc lidí.  Když byla postavena
z veřejných peněz, tak ať ji veřej−
nost co nejlépe využije.  

�A jak se starosta o své orly 
stará?
Kromě provozních záležitostí

a neustálého shánění peněz je mo−
mentálně asi největší starostí zapl−
nit budovu činností kroužků a spor−

tovních oddílů tak,
aby byla plně vy−
užitá. Zatímco od−
poledne máme na −
 bitá, protože zde
působí taneční
studio Dance Cen −
ter Eagle (pod ve−
dením Petry Par −
vo ničové a Lud −
mily Čermákové),
herecké kurzy, od −
díly karate a stol−
ního tenisu, v do−
poledních a čas−
ných odpoledních

hodinách je objekt nevyužitý. V tuto
dobu by sem mohly chodit napří−
klad maminky na mateřské dovole−
né nebo senioři. Dovedu si předsta−
vit, že by tady cvičili, učili se jazyky
či práci na počítači.  Byli bychom
rádi, kdyby se nám ozvali organizá−
toři takové zájmové činnosti – mů−
žeme jim v Orlovně nabídnout 
příznivé podmínky. 

�Se svou paní máte společně
mnoho aktivit. Zapojuje se také

do činnosti Orla?
Byl bych rád, ale v současné do−

bě je moje žena (pozn. redakce: pl−
zeňská operní pěvkyně a hudební
pedagožka Lilka Ročáková) pra−
covně vytížená. V plzeňském di−
vadle J. K. Tyla připravuje operní
představení pro děti. Upravuje ope−
ry známých autorů do takové po−
doby, aby byly přitažlivé i pro před−
školáky a menší školáky. Vlastně
tak pomáhá vychovat novou gene−
raci operních diváků. Představení
mají úspěch – například O Rusalce
(dle díla A. Dvořáka) už má za se−
bou padesátou reprízu. Pro Studio −
vou scénu Nového divadla právě
zkouší úpravu opery J. Pauera
Žvanivý slimejš. 

�Neuvažujete o tom, že byste
i vy sám jako starosta vedl ně−

jaký kroužek v Orlu? 
K tomu jsem ještě nedorostl, ale

co není, může být. V nejbližší době
to však určitě nebude, protože se
chystám na podzim kandidovat do
Senátu Parlamentu ČR. 

Starosta Orla Petr Rybář
chce využít novou Orlovnu

Petr Rybář



3Plzeňský rozhled 6/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

a Společenském sále Měšťanské
besedy, včetně foyer, kde se pre−
zentovali vystavovatelé. A zrovna
tento ročník, sevřený v útrobách
Besedy, zaznamenal nejvyšší ná −
vštěvnost – tolik seniorů v jeden
okamžik na jednom místě Beseda
zcela jistě nezažila. Sál doslova
praskal ve švech a najít volné
místo pro přidání další židle bylo
rovno malému zázraku,“ konsta−
tuje Alena Hynková, vedoucí
Odbo ru sociálních služeb MMP,
který festival pravidelně pořádá. „Celý program festivalu byl tak

jako v letech minulých v režii
samotných seniorů. Tradičně
nemohli chybět ani vystavo −
vatelé: na letošním ročníku
jsme přiví tali i vzácného hosta,
senátorku České republiky, pa−
ní docentku Miladu Emme ro −
vou, která vystavovala vlastno−
ručně háčkované loutky, jako
kaž doročně pak dámy z Krouž −
ku dovedných rukou při Centru
zdravotně postižených Plzeň −
ského kraje, paní Ram ba lovou,
která prezen tovala, jak šel čas
ve vývoji látkové panenky, Ing.
Havla s ukázkami výtvarné
techniky Quilling a nemohu ne−
zmínit originální háčkované
klobouky paní Tum pachové,
kterým neodolal ani pan primá−
tor,“ dodává Jar mila Srb ková,
garantka akce z Odbo ru soci−
álních služeb MMP.

„Velmi si vážím toho, že
Plzeňští dříve narození dokáží
svůj čas smysluplně využít
různý mi aktivitami a ještě navíc
se svými dovednostmi podělí
i s širokou plzeňskou veřejnos−
tí,“ uvedl hned v úvo du radní
pro sociální oblast Jiří Kuthan, 
který stejně jako v letech 
minulých festival zahajoval.

„Jsem po ctěna
pozváním na
tak milou akci,
která jen potvr−
zuje, jak je uži−
tečné a žádoucí
dát prostor vitali−
tě a schop nosti
bavit  a nechat
se bavit gene −
rací dříve naro −
zených,“ doda−

la senátorka a vysta vovatelka
doc. MUDr. Milada Emmerová.

V odpoledních hodinách,
stejně jako v předchozích le−
tech, přišel pozdravit účinkující 

a návštěvníky festivalu primátor
města Plzně Mgr. Martin Baxa.
„Vyjadřuji obdiv a úctu všem,
kteří odmítají počítat léta a na−
vzdory věku žijí aktivně, umějí
rozdávat radost a své nadšení
naplno sdílejí. A čím bych jako
senior a tedy bývalý učitel dě −
jepisu mohl přispět do vašeho
programu? Zpěvem a tancem 
roz hodně ne, snad něčím pou −
tavým z naší historie,“ dodal

s úsmě vem primátor
Martin Baxa. 

Pátý ročník fes −
tivalu i navzdory po−
časí přilákal stovky
účastníků – v jeho
průběhu došlo i na
spon tánní poděko−
vání, které za pod−
poru aktiv ního živo−
ta seniorů v Plz ni
z rukou paní Bo −
 humily Šmo líkové 

a Lu d mily Vil dové, z vedení
Krajské ra dy Svazu důchodců
ČR, pře vzaly Alena Hynková
spolu s Jarmilou Srb kovou
z pořáda jícího odboru.   

... dokončení ze strany 1�

Máš−li radost ze života, nejsi stár…

Tango Aerobic v podání žen z Tělocvičné
jednoty Sokol Plzeň − Doubravka.

Beseda „praskala“ ve švech − kdo přišel, 
dobře se bavil až do pozdně odpoledních hodin.Jedním z vystavovatelů byla i docentka Milada

Emmerová, která se pochlubila háčkovaným
loutkovým divadélkem.

Primátor města Mgr. Martin Baxa 
je pravidelným návštěvníkem festivalu.

Zahájení se ujal Jiří Kuthan, 
radní pro sociální věci města Plzně, pod jehož

záštitou se akce konala.

Úvod už tradičně patřil vystoupení Senior kapely.
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Ideal Automotive Bor, s.r.o., je systémovým dodavatelem dílů pro automobilový
průmysl. Jsme neustále se rozrůstající  a  prosperující společnost, která vyvíjí,
zpracovává a dodává kobercové díly k obložení zavazadlových prostorů a pod −
lah osobních automobilů a hledáme nové spolupracovníky/ce  na pozice:

PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ
– DĚLNÍCI/CE, ŘIDIČI VZV…

THP PRACOVNÍCI
V OBLASTI KVALITY, LOGISTIKY…

Požadujeme:
• spolehlivost, časová flexibilita
• u dělnických profesí ochotu pracovat ve třísměnném provozu
• u THP pracovníků odborné znalosti a zkušenosti (znalost NJ výhodou)

Nabízíme:
• rozvoj a prohloubení dosavadních zkušeností a znalostí
• podílení se na vývoji nových produktů ve stávajícím či nově 

vznikajícím provozu 
• 5 týdnů dovolené, závodní stravování
• příspěvek na dovolenou, Vánoce a jiné zaměstnanecké výhody
• pracovní perspektivu v dynamicky se rozvíjející společnosti

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.
Nová Hospoda 16, 
348 02  Bor u Tachova

Provozovna:
D5 Logistic Park 1, Ostrov u Stříbra 11, 349 01 Stříbro

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 
374 213 611, 374 213 659

nebo  posílat strukturované životopisy na adresu:
Ideal Automotive Bor s.r.o., Nová Hospoda 16, 348 02 Bor 

Kontaktní osoba – Harvilová Veronika 
E−mail: email: v.harvilova@ideal−automotive.com

– Ing. Romanová Eliška  
E−mail: email: e.romanova@ideal−automotive.com

U životopisů prosím vždy uvádějte pracovní pozici, o kterou máte zájem.

Pracovní nabídky
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Největší privátní investice v his−
torii Dobřan se stala skuteč −
ností, když do logistického 
areálu společnosti PENNY v Do −
břa nech přijel první kamión plně
naložený zbožím pro 62 prode−
jen Penny Market v Plzeňském
kraji. V lokalitě, kterou územní
plán vymezil jako místo určené
pro ekonomický rozvoj, vyrostl
velký logistický areál spo −
lečnosti PENNY, v němž najde
práci až 180 lidí. Půjde tedy
o druhého největšího zaměst −
navatele ve městě, hned za 
Psy chiatrickou nemocnicí. Cel −
ková investice, která se pohy −
buje kolem 400 milionů korun,

je srovnatelná pouze s investicí,
kterou do Dobřan před dvěma
lety přinesla firma COMTES.

Budování areálu, který bude
zásobovat prodejny ve velké
části západních Čech, bylo vyni−
kající ukázkou jednání místní sa−
mosprávy se silným nadná −
rodním investorem a nalézání
oboustranně přijatelných a vý−
hodných cest. Hlavní připo −
mínky města se například týkaly
zatížení lokality kamionovou do−
pravou.

„Doprava do areálu az něho
bude probíhat v drtivé části od
dál ničního přivaděče po silnici
II/180, tedy ne přes město

Dobřany. Přes město projede
denně jen několik kamionů, kte−
ré zásobují prodejny tohoto ře−
tězce na Do mažlicku a Ný řan −
sku,“ zdůrazňuje starosta Marek
Sýkora.

Podobně náročné požadav−
ky mělo město i v otázce naru−
šení krajinného rázu a protipo−
vodňové ochrany. Jak uvedl
jednatel společnosti Penny
Market Mar tin Peffek, v souvis−
losti s logistickým skladem vy−
budovala firma i nezbytnou 
infrastrukturu, jejíž nemalou
část převede do majetku měs−
ta. Druhou částí jejího působení
v Dobřanech je stavba super−

marketu  se zdra vot nickým stře−
diskem, které  začne obyvate−
lům Dobřan a okolí sloužit už
koncem léta.       

„Město nemohlo připustit,
aby v Dobřanech existoval vel−
kosklad a zároveň zde chyběla
prodejna, jejíž výstavba byla jed−
nou z hlavních priorit veřejnosti
v rámci názorového výzkumu
k Programu rozvoje města,“ do−
dal starosta  Sýkora. 

Obrovský zájem o prohlídku
nového logistického areálu měli
také občané Dobřan, kteří měli
jedinečnou možnost si vše pro−
hlédnout. Mnozí tady získali také
nové zaměstnání. 

Společnost Penny se usadila v Dobřanech
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Mnozí Plzeňané, ale
i přespolní, si pravi−
delně rok co rok za−
pisují do svých ka−
lendářů vždy v polo−
vině června datum
Historického víken−

du, který v režii Nadace 700 let měs−
ta Plzně již od roku 1995 láká malé
i velké.

Mnohé je již tradiční a najdete to
i na dvacátém ročníku od 13. do 15.
června 2014. Tržiště, Pohádkovou

cestu, interaktivní dětskou scénu
s historickými hrátky, průvody měs−
tem nebo noční vešlap strašidel
a ohňostroj. Vystoupí i folklorní sou−
bory, hosté Mezinárodního folklorní−
ho festivalu – tentokrát např. z Ma −
kedonie nebo Indonésie. V neděli se
v přehlídce představí nadějní hudeb−
níci, šermíři, divadelníci… Vždy oče−
kávaná večerní představení nás ten−
tokrát provedou staletími od dob krá−
le Artuše po Divoký západ v podání
vynikající šermířsko−divadelní skupi−
ny Maledictus v představení „Stroj
času“. V sobotu vás pak několikrát
pobaví Švejkovy c. k. MANÉVRY.

Nad největším gotickým náměs−
tím v republice se bude nad hlavami
procházet provazochodec. Kdo to
bude? To bude pro všechny malé

překvapení. Jeho dopro−
vodem budou obří kros−
nové loutky divadla
T.E.J.P. – městem budou
procházet žirafy, slon či
obří houslista.  Večerní
vejšlap strašidel bude již
druhým rokem osvětlen
lampiony, světýlky i po−
chodněmi, které si přine−
sou sama strašidla. Ten −

tokrát vytvoříme Světelného draka –
jeho délku cestou změříme a věříme,
že ustanovíme rekord.

Neděle ožije opravdu netradičně.
Do centra města se sjedou historické
automobily a bude co obdivovat.
A kdyby si někdo řekl, že automobi−
loví veteráni jsou celkem běžně k vi−
dění, tak jako třešničku na dortu si
návštěvníci prohlédnou také unikátní
parní silniční vozidlo Baffrey z roku
1886, a to nejen zaparkované, ale 
i v pohybu.

V každém případě bude dvacátý
Historický víkend něco, co si opět
nenechte ujít. Podrobný program je
k dispozici na www.nadace700.cz
nebo v Informačním centru města.
Vstup je na všechny venkovní scény
zdarma.

Střípky 
z Plzně

Peníze pro charitu
Radní  navrhují uvolnit 150 tisíc ko−
run Městské charitě Plzeň na zdra −
vot ní péči lidem bez domova. Poli −
klinika Bory, která provozuje v Do −
mově sv. Františka ordinaci praktic−
kého lékaře, totiž oznámila, že už ke
konci dubna vyčerpala finanční pro−
středky určené pro celý rok na
jednorázový spotřební zdravotnický
materiál. Jednou z příčin vzniku této
situace je značný nárůst klientely,
která si „zvykla“ na poskytovanou
péči v prostředí, v němž je zčásti
koncentrována, nebo se pohybuje
v jeho blízkém okolí.

„Druhou a neméně významnou
příčinou je výskyt onemocnění vyža−
dující dražší a opakovanou léčbu.
V ne poslední řadě způsobil zvýšení
nákladů i nárůst cen některých léků
a léčivých přípravků, a to i přes sku−
tečnost, že jsou přednostně užívána
generika, která jsou oproti originálním
lékům a léčivým přípravkům levnější
a pro pacienta dostupnější.  Další
část dotace chce Městská charita
Plzeň použít na úhradu dopravy zdra−
votně postižených klientů na rekon−
diční pobyt v Exodu v Třemošné,“
upřesnil radní Jiří Kuthan. 

Dvacátý Historický víkend v Plzni překvapí
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Blíží se čas prázdnin,
letních dovolených tu−
zemských i do zahraničí
a hodně z vás se rozhod−
ne jet autem. Rád bych
vám tímto poskytl pár
dobrých rad, jak předejít
komplikacím na cestách,
spojených ať už se špat−
ným technickým stavem
vozidla, tak i v odlišnostech doprav−
ních předpisů v jiných zemích. 

Hodně věcí na vozidle si může
každý zkontrolovat a případně dopl−
nit nebo udělat sám. Jedná se hlav−
ně o provozní kapaliny. Olej, náplně
do ostřikovačů, hydraulická kapalina
a brzdová kapalina. U brzdové kapa−
liny bych podotknul, že by se měla
měnit každé dva roky a většina řidičů
tento fakt podceňuje. U staré brzdo−
vé kapaliny se výrazně snižuje bod
varu a po ohřátí brzd při plně zatíže−
ném autě a v letním teplém počasí
může nastat vážný problém. 

Brzdová kapalina se začne vařit
a vzniklý plyn v brzdové soustavě
sníží účinek brzd na minimum. Do
takové situace se určitě nikdo  z nás
dostat nechce. Radím navštívit váš
autoservis, kde vám jistě rádi a od−
borně změří bod varu brzdové kapa−
liny, případně vám ji vymění.  

Většina aut je dnes již vy−
bavena klimatizací, která 
potřebuje také pravidelnou
údržbu a přibližně jednou za
rok zkontrolovat a doplnit
chladivo, případně vyměnit
filtr. Je nepříjemné, když vám
v těch největších vedrech
klimatizace vypoví službu.
Stejně jako u brzd požádejte

v servisu o prohlídku klimatizace.
Další jsou pneumatiky na vozidle
a rezervní kolo. Je zapotřebí zkontro−
lovat tlak v pneumatikách a výšku
dezénu. Také rovnoměrnost dezénu,
tak aby byla po celé šířce stejná.
Špatný tlak v pneumatikách snižuje
ovladatelnost vozu, zvyšuje opotře−
bení pneumatik a také spotřebu pali−
va. Správný tlak je dán výrobcem
vozidla a typem použitých pneuma−
tik. Tento údaj najdete buď na štítku
nalepeném ve vozidle, nebo v manu−
álu pro daný typ auta. 

Nesmíme zapomenout zkontrolo−
vat povinnou výbavu, a jestli je
funkční veškeré osvětlení na vozidle
včetně sady náhradních žárovek.
Lékárničku a její dobu použitel   nos−
ti (aby nebyla prošlá), reflexní
vestu, výstražný trojúhelník, zvedák
a klíč na kola. Dobré je mít s sebou 
i tažné lano a pracovní rukavice.

Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Petr Špíral

Příprava vozidla
na dovolenou

�

BELGIE 50 120 90 0,05
BULHARSKO 50 120 90 0,05
CHORVATSKO 50 130 90 0,5
DÁNSKO 50 110 80 0,05
FINSKO 50 120 100 0,05
FRANCIE 50 130 90 0,5
ITÁLIE 50 130 − 0,8
LUCEMBURSKO 50 120 90 0,08
MAĎARSKO 50 120 100 0
NĚMECKO 50 130 100 0,05
NIZOZEMSKO 50 120 80 0,05
NORSKO 50 90 80 0,02
POLSKO 60 110 90 0,02
PORTUGALSKO 50 120 90−100 0,02
RAKOUSKO 50 130 100 0,049
RUMUNSKO 50 120 90 0
SLOVENSKO 60 130 90 0
SLOVINSKO 50 130 90 0,05
TURECKO 50 130 90 0,05
VELKÁ BRITÁNIE 48 112 96 0,08
ŠPANĚLSKO 50 120 90 0,05
ŠVÉDSKO 50 90 90 0,02
ŠVÝCARSKO 50 120 80 0,08
ŘECKO 50 120 90 0,05

Země Max. rychlost
v obci  km/h

Max. rychlost 
na dálnici km/h

Max. rychlost
mimo obec km/h

Povolená hladina 
alkoholu v ‰
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Nezapomeňte na plně funkční
stěrače, které oceníte v prudkých
letních deštích. Kompletní prohlídku
auta vám provedou v každém do−
brém a vybaveném autoservisu, 
kde se zaměří i na části vozu, které
sami nejste schopni prověřit, jako
jsou tlumiče pérování, podvozkové
díly, díly řízení, brzdy, výfuk atd.
Proto v každém případě navštivte
váš servis a nechte auto prohlédnout

odborníkem. S cestou do zahraničí
jsou spojeny i odlišnosti v doprav−
ních předpisech v jiných zemích.
Vždy je dobré se o tom před cestou
do konkrétní země informovat.
Předejdete tím případným komplika−
cím s tamní policií a placení pokut za
přestupky. Pro příklad jsem uvedl do
tabulky rychlostní limity v jednotli−
vých zemích a povolenou hladinu 
alkoholu za volantem.

Před jízdou autem na dovo −
lenou do zahraničí nezapomeň−
te na pojištění vozidla a infor−
mujte se u své pojišťovny na po−
stup v případě nehody, nebo 
jiné pojistné události. Doufám,
že mé rady pro vás byly uži −
tečné a přeji vám všem za vo−
lantem bezproblémovou a šťast−
nou cestu.

Den s policií ČR
Krajské ředitelství Policie Plzeň −
ského kraje zve širokou veřej−
nost na akci „DEN S POLICIÍ
ČR“, který se bude konat dne 21.
června 2014 od 10.00 hodin na
Erbenovu náměstí v Klatovech.

Cílem akce je přiblížit činnost po−
licie široké veřejnosti včetně uká−
zek výcviku a vybavení. V rámci
ukázek se představí služební ky−
nologie a hipologie i zásahová
jednotka. Na různých stanoviš−
tích si účastníci budou moci pro−
hlédnout služební vozidla, vyba−
vení pořádkové služby včetně vý−
zbroje a výstroje, kriminalistickou
techniku, ukázky zbraní, preven−
tivní stánek a mnoho dalších. 
Vstup zdarma. Zve me všechny
zájemce. 

nprap. Ladmanová Dana, v.r.

�
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UŽ JSTE VIDĚLI LENTILKOVÝ STAN? ŽE NE?
VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni.
Nejen stan, který vypadá jako hro−
mada lentilek, ale i spoustu dalších
si můžete prohlédnout na tradiční
prodejní výstavě, která star tuje 
12. června v Plzeňské hale T. J.
Loko motiva. 

Kro mě téměř stovky posta −
vených turistických i rodinných sta−
nů tu najdete i spací pytle, kari −
matky, batohy, kempingový náby−
tek a další doplňky zpříjemňující 
pobyt v přírodě. Může te se těšit 
i na různé akční a výstavní slevy,

a už neodmyslitelný „outlet“ oble−
čení a obuvi. 

Výstava potrvá do 27. června,
a to denně od 11 do 19 hodin. V so−
botu 28.6. pak na vás od 9 hodin
čeká velký výprodej vysta veného
zboží. Vstup na výstavu je zdarma. 

Pokud výstavu nestihnete, nebo
se nerozhodnete hned na místě, 
nezoufejte, vystavovaný sorti ment
je možné zakoupit i v obcho −
dech LIMAN SPORT a OUTDOOR 
SHOP Bezručova v Plzni nebo na
www.limansport.cz

Česko−čínské sympozium o spoluprá−
ci mezi Plzeňským krajem a provincií
Zhejiang a ekonomické fórum 2014,
které se konalo na konci května
v Plzni, bylo vyústěním pracovní ná −
vštěvy Čínské lidové republiky. Ta se
uskutečnila před měsícem a zúčastnili
se jí zástupci velkých firem působících

v Plzeňském kraji, reprezentanti hos−
podářské komory a krajští politici v če−
le s hejtmanem Václavem Šlajsem.

V Pekingu se při příležitosti ná −
vštěvy z Plzeňského kraje konal se −
minář Česká republika/Plzeňský kraj
– Obchod a investice, kde přítomní
čeští podnikatelé prezentovali své 
obchodní příležitosti. Z Pekingu se
přesunula delegace do města Hangz −
hou v partnerské provincii Zhejiang,
kde  spolu jednali podnikatelé obou
zemí. Tato jednání zaštítila čínská ko−
mora pro zahraniční obchod CCPIT,
jejíž prezidentka paní Wu Guying se
připojila k podpisu dohody o vzájem−
né ekonomické spolupráci mezi aso−
ciací Hospodářských komor Jihoho −
západ a Čínským výborem pro pod−
poru mezinárodního obchodu.

„Vzájemné návštěvy delegací na−
pomáhají upevňovat vztahy na podni−

katelské úrovni a je možné pak častě−
ji plánovat i vzájemný obchod. Pod −
pisem dohody o vzájemné ekono−
mické spolupráci potvrzuje zájem
obou stran i nadále vytvářet prostředí
pro vznik podnikatelských aktivit,“
uvedl Miloslav Zeman, předseda
představenstva Asociace Hospodář −

ských komor Jihozápad, který pode−
pisoval zmíněnou dohodu.

Setkání s představiteli provincie
probíhalo také na politické úrovni,
čes kou delegaci přijal guvernér pro−
vincie Zhejiang pan Li Qiang. Při této
příležitosti hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs spolu s guvernérem pro−
vincie připojili svůj podpis pod roz −
šířené memorandum o prohloubení
ekonomických a hospodářských
vzta hů mezi provincií Zhejiang a Pl −
zeň ským krajem. 

„Přestože je Plzeňský kraj ve srov−
nání s velikostí provincie Zhejiang ne−
srovnatelně menší, dokáže být vý−
znamným partnerem a má být na co
hrdý. Plzeňský kraj patří mezi nejlepší
kraje České republiky a je svou polo−
hou branou do vyspělé západní
Evropy,“ řekl při podpisu memoranda
hejtman Václav Šlajs.  

Podnikatelé se zajímají  
o obchod s Čínou 
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Snaha získat nezávislý architek−
tonický názor na řešení území,
které je vymezeno ulicemi
Americká – Nádražní – křižovat−
ka U Jána – Denisovo nábřeží,
vedla město Plzeň k vyhlášení
soutěže, které by navrhlo řešení
urbanistické struktury tohoto
území. Jak vyplynulo z výsled−
ků, porota byla spíše zklamána.
První cenu proto neudělila, přes−
to ocenila tři z jedenácti zasla−
ných návrhů.  O druhé místo se

dělí návrhy č. 6 a 9 mimoplzeň−
ských architektů, třetí místo zís−
kal tým plzeňský (návrh č. 10).

„Úroveň soutěžních návrhů
bohužel nedosahuje takových
kvalit, aby mohl být jeden návrh
doporučen jako výchozí podklad
pro zpracování územní studie. 
Z tohoto důvodu porota neudě −
lila první cenu, ale rozhodla
o udělení dvou druhých cen.
Soutěžní návrhy však obsahovaly
řadu námětů, které porota zfor−

mulovala do základních urbanis−
tických principů,“ vysvětluje její
předseda Jaroslav Šafer. 

Urbanistické principy jsou sou −
 částí soutěžního protokolu, který
je dostupný na webových strán−
kách Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně (www.ukr.plzen.eu).

„Vzhledem k významu této
oblasti pro vnímání města doporu−
čuje porota věnovat nadstandard−
ní pozornost zpracování územní
studie včetně jejího projednání.

Vý sledná studie by měla definovat
zejména strukturu veřejných pro−
stranství, charakter zástavby a výš −
kovou hladinu,“ doplňuje ředitelka
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně Irena Vostracká.

Výsledky soutěže budou
v červ nu předloženy ke schvále−
ní městskému zastupitelstvu.
Ve  řejnost se s ideovými návrhy
bude moci seznámit na výstavě
od 16. do 29. června v Měš −
ťanské besedě.

Porota neudělila první cenu, ale dvě druhé
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Naprosto unikátní výstavu ŠANGRI−
LA  nabízí  Západočeské muzeum
v Plzni. Interaktivní expozice provede
po Nepálu, Tibetu, Bhútánu a Indii.
Návštěvníci uvidí stovky velko ploš −
ných fotografií i zajímavé exponáty
a dokumenty ze zemí pod magickým
Himálajem. Překvapí tisíce jedineč−
ných sbírkových předmětů i živá zví−
řata a rostliny. Lidé získají pocit, že
se ocitli v Asii a hledají legendární
ŠANGRI−LA, pozemský ráj v podobě
horského údolí, které možná ani ne−
existuje... V Západočeském muzeu
bude výstava veřejnosti přístupná až
do února příštího roku.

„Projděte se atraktivní faunou
i flórou. Navštivte tropický prales s
živými hady, gekony a želvami.
Zažijte džungli ukrývající tygra.
Vstupte do chrámu, kláštera či 
hinduistického ašramu. Meditujte
v budd histické gompě a mystické
svatyni s duchovní knihovnou.
Roztočte obří modlitební mlýn i ba−
revné duchovní mlýnky. Prozkou −
mejte tibetské domky s projekcí.

Vystupte do lezeckého base kempu
s horolezci na mačkách a cepínech.
Nasajte odér nomádského stanu
z jačích chlupů. Korzujte pestrou in−
dickou tržnicí s pekařem, zubařem,
zelinářem i holičem. Svezte se exo−
tickou rikšou, co přijela až z Delhi,“
nabízí jen malý výčet všech zajíma−
vostí Rudolf Švaříček z pořadatelské
CK Livingstone.

ŠANGRI−LA je největší autorská vý−
stava toho druhu ve střední Evropě.
Poprvé byla k vidění v Národním mu−
zeu v Bratislavě, kde ji otvíral dokonce
sám Dalajláma. Poté se přesunula do
Brna, Zlína, Ostravy a Olomouce.
„Věřím, že expozice potěší lidi nejen z
Plzně a okolí, ale že se na nás přijdou
opět podívat i děti z místních škol,“
uzavírá Rudolf Švaříček. 

Tato slova zazněla z úst hejtmana
Václva Šlajse na krajském úřadu
poté, co tam v doprovodu trenéra
Dušana Uhrina zavítal kompletní
tým FC Viktoria Plzeň.

„Fotbalová pohádka pokračovala
i v této sezóně,“ řekl během setkání
s hráči hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs. „I když se letos nepo−
dařilo získat titul, rozhodně máte být
na co pyšní. Děkuji vám za to, jak re−
prezentujete Plzeňský kraj. Věřím, že
v mládežnických týmech vyrostou
vaši následovníci,“ vyjádřil naději na
pokračování úspěšné cesty plzeň−
ského fotbalu hejtman Václav Šlajs.

Jak posléze přiznal, snažil se pra−
videlně chodit na zápasy Viktoriánů,
bohužel, pokud jel nebo letěl přímo s
nimi v letadle, vždy prohráli. Slíbil
proto, že své počínání přehodnotí a
bude zřejmě jezdit na vlastní pěst. 

Jako poděkování úspěšnému fot−
balovému týmu předal fotbalistům
nádherný dort, který vyrobili učňové
z Horažďovic. Rozkrojil ho sám kapi−
tán Pavel Horvát a nešetřil přitom
svým pověstným humorem. U dortu
je zachycen s hejtmanem Šlajsem.

Získejte pocit, že jste se ocitli v Asii…

Pro nás jste vítězové!

Střípky 
z Plzně

Střípky 
z Plzně

Štědrý Fond 
hejtmana 

Radní kraje schválili poskytnutí do−
tací z Fondu hejtmana v celkové
výši 434 tisíc korun. Částka bude
rozdělena mezi 17 subjektů na
konkrétní projekty. Podpořen bude
částkou 20 tisíc korun např. pro−
jekt „S bílou holí k pramenům“ 
organizovaný obecně prospěšnou
společností TyfloCentrum Plzeň.
Stejnou částku získá díky dotaci
Sdružení zdravotně postižených
v Nezvěsticích na rekondiční pobyt
pro zdravotně postižené seniory.
Zároveň radní doporučují dotaci ve
výši 20 tisíc korun městu Ho −
ražďovice na náklady spojené
s projektem „Návštěva zástupců
par tnerského města Heim berg“
a částku 30 tisíc městu Klatovy na
charitativní akci „AVON – pochod
proti rakovině prsu“.

Cyklobusy Mže  
a  Český les 

Krajští radní souhlasí s poskytnu−
tím finančního příspěvku ve výši
280 tisíc korun městu Tachov na
podporu rozvoje cestovního ruchu
spočívající v zajištění provozová−
ní cyklobusových linek Plzeň−
Tachov−Lesná, Stará Knížecí Huť
„Cyklobus Mže“ a Plzeň−Hor −
šovský Týn−Bělá nad Radbuzou−
Přimda „Cyklobus Český les“. 

Uvedené linky zlepší dostupnost
a zvýší atraktivitu území Českého
lesa, které není dosud dostateč−
ně využíváno pro cykloturistiku,
vzhle  dem ke zhoršené dostupnosti
veřejnou dopravou. Poskytnutí pří−
spěvku doporučuje Rada PK ke
schválení Zastupitelstvu PK. V loň−
ském roce poskytl Plzeňský kraj
městu Tachov na provoz cyklo −
busů finanční příspěvek ve výši 
220 tisíc korun.

Den v pohybu 
s Martinou

Když vedení Městského obvodu
Plzeň 3 v dubnu 2011 slavnostně
otevíralo nový areál Škodaland
v Českém údolí, hlavní hvězdou
byla Martina Sáblíková. Nejlepší
rychlobruslařka světa tehdy na
in−line dráze s profesionálními
parametry zajela rekord 1 minutu
a 37 vteřin na 1 kilometr. V sobo−
tu 7. června  se Martina po třech
letech vrátí do Plzně, aby se po−
kusila svůj rekord  překonat.

Kromě Mar tiny Sáblíkové se
sportovní fanoušci dočkají také
hokejistů HC Škoda Plzeň, fotba−
listů FC Viktoria Plzeň a házenká−
řů Talent M. A. T. Plzeň. Sportovní
odpoledne plné plzeňských hvězd
navíc nabídne bohatý doprovodný
program – soutěže, skákací hra−
dy, divadla, kouzelníky, bubli −
novou show, malování na obličej
a nekonečné množství ledové tří−
ště úplně zdarma.  Den v pohybu
s Mar tinou Sáblíkovou a Mar  −
tinem Strakou pořádá Městský
obvod Plzeň 3 ve spolupráci
s Nezávislým odborovým svazem
Policie ČR.



13Plzeňský rozhled 6/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Stará Plzeň a kupci“, tak se jmenu−
je naučná stezka, která byla v loň−
ském roce otevřena ve Starém Plzen −
ci. V těchto dnech na stezce můžete
potkat školáky z Plzně a okolí. Zápa −
dočeské muzeum v Plzni pro školy
v regionu totiž připravilo zajímavou
nabídku: komentované vycházky
s názvem Na kupecké stezce. 

„Všechny termíny, které jsem vy−
psala, se okamžitě obsadily, dokon−

ce jsem musela dva přidat,“ řekla
Denisa Brejchová, která má v Muzeu
na starosti vzdělávací programy pro
veřejnost a celý projekt řídí. 

Stezku již viděly v rámci projektu
téměř dvě stovky dětí a do konce
školního roku jsou ještě přichystány
další tři termíny prohlídek. Již teď se
hlásí učitelé na příští rok. Zájem je
také o stejně koncipované vycházky
na hrad Radyně. (hak)

Ve Starém Plzenci je živo

Profesor Jindřich Musil z katedry fy−
ziky Fakulty aplikovaných věd Zápa −
dočeské univerzity v Plzni obdržel 
v San Diegu v USA Bunshahovu ce−
nu od Americké vakuové společnos−
ti. Převzal ji na slavnostním zasedá−

ní, které se konalo v rámci 41. mezi−
národní konference o metalurgických
povlacích a tenkých vrstvách.

Bunshahova cena se každoročně
uděluje jednomu vybranému odbor−
níkovi za vynikající výsledky světové−
ho významu ve výzkumu a technolo−
gických inovacích v oblasti tenkých
vrstev a povrchového inženýrství
materiálů.

„Udělení prestižní Bunshahovy
ceny profesoru Musilovi mne velmi

potěšilo. Zaslouží si ji. Bylo pro mne
velmi příjemné vidět, s jakým zá −
jmem a sympatiemi přijalo více než
700 vědců jeho přednášku na slav−
nostním zasedání v San Diegu. Jeho
ocenění je důležité pro zviditelnění
Západočeské univerzity, ale i naší ze−
mě v zahraničí,“ uvedl vedoucí ka−
tedry fyziky Jaroslav Vlček.

Jindřich Musil pracuje na katedře
fyziky FAV od roku 1995. Je význam−
ným a uznávaným odborníkem
v oblasti aplikované fyziky v České re−
publice i v zahraničí. Svoji vědeckou
práci orientuje zejména na fyziku plaz−
matu a tenkých vrstev, před přícho−
dem na Západočeskou univerzitu se
zabýval také výzkumem elektromag−
netického pole, řízeným termojader−
ným slučováním, lasery a plazmovou
chemií. Dosáhl vynikajících výsledků
při výzkumu a vývoji nových nano−
kompozitních a vícefunkčních ten−
kých vrstev a povlaků. Zásadním způ−
sobem přispěl k vybudování Centra
pro plazmové technologie a nové ma−
teriály na Fakultě aplikovaných věd
a zasloužil se o to, že toto univerzitní
vědecké centrum s mnoha mladými
výzkumnými pracovníky má vysokou
mezinárodní úroveň. V roce 2012 
obdržel z rukou primátora Historickou
pečeť města Plzně.

Amerika ocenila profesora

Fotograf Petr Brousek zachytil dětí z Gymnázia Mikulášské nám. v Plzni
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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

Dcera si poslední dobou stále stěžuje na bolesti v uchu. Teplotu nemá, ušní
kapky, které jsem koupila v lékárně, používá, bolesti však přesto neustupu−
jí. Myslím si, že na vině je náš zahradní bazén. Je sice s krytem, takže voda
je už na jaře přijatelná, ale podle kalendáře je přece jenom ještě brzy. 
Co byste, paní doktorko, doporučovala?                                  Zdena z Černic

Pokud má voda i vzduch přijatelnou teplotu, je koupání v bazénu i v jarních měsí−
cích  příjemné a zcela samozřejmé. Musíme si ale uvědomit, že voda také vedle svých
nesporných výhod může někdy dráždit zvukovody a způsobovat ekzémy nebo záněty,
které jsou doprovázeny bolestí. Obě tyto nemoci je nutné včas podchytit a vyléčit. 

Ušní kapky nebo masti ordinujeme podle nálezu v uších, k zjištění původce onemocnění provádíme i ušní výtěry.
Při opakovaných potížích je důležité chránit uši před vodou. Dostatečně poslouží zakoupení plaveckých ucpávek
zvukovodů pro děti i dospělé, případně i neoprenové čelenky sloužící k ochraně uší před vodou. Plavecké ucpávky
zvukovodů jsou vyráběny z různých tvarově přizpůsobivých materiálů, podle otisku svých uší si dokonce můžete ne−
chat vyrobit speciální ucpávky na míru. Zvukovody pak budou proti vodě chráněné a koupání už nebude způsobovat
obdobné nepříjemné problémy.

Od minulého roku uděluje
město Plzeň umělecké ce−
ny.  Letošní přijaté nomina−
ce v jednotlivých kategoriích
odbor kultury magistrátu
zpracoval a předložil je k po−
souzení odborné porotě,
která městské radě navrhla udělit
Uměleckou cenu města Plzně za rok
2013 v několika kategoriích. Jednot −
livá ocenění převezmou laureáti na
slavnostním ceremoniálu 17. září
2014 v Měšťanské besedě v Plzni.

Cenu za mimořádný umělecký po−
čin pro umělce do 30 let obdrží
Bohdan Bláhovec za dokumentární
film o teenagerské kapele 5Angels,

za který získal ocenění na
MFDF v Jihlavě. Tutéž cenu,
ovšem pro umělce nad 30
let, porota doporučila  ne−
udělit.

„Cenu za celoživotní dílo
(„síň slávy“) převezme Jan

Sedláček  (nar. 26. 4. 1927), který  je
významnou uměleckou osobností
a výrazně zasáhl do plzeňského kul−
turního života. Od roku 1946 působil
jako houslista v Plzeňském rozhlaso−
vém orchestru a v roce 1961 se stal
koncertním mistrem. Začátkem še−
desátých let 20. století dal podnět
k ustanovení komorního orchestru
z hráčů rozhlasového orchestru.

Jako jeho umělecký vedoucí nastu−
doval značný počet děl našich i svě−
tových klasiků,“ sdělila náměstkyně
primátora Bc. Eva Herinková. 

Jan Sedláček se vedle rozhlaso−
vých nahrávek, kterých je nespočet
jak v oblasti sólové, tak v oblasti ko−
morní hudby v různých seskupeních
(nevyjímaje lidovou tvořivost), před−
vedl jako sólista v koncertním prove−
dení s různými orchestry, a to boha−
tou řadou koncertů širokého žánru
od baroka až k současnosti.

Cenu „Společnost přátelská umění
a kultuře“/„Mecenáš(ka)“ plzeňské
kultury získá  Ing. arch. Jan Souku p
za mnohaletou a soustavnou práci
v oblasti revitalizace a obnovy kul −
turních památek v Plzni a Plzeň ském
kraji.  

Držitelé uměleckých cenZápadočeská 
galerie 

má opět cenu  
Již třetím rokem v řadě Západo −
česká galerie v Plzni dosáhla vý−
znamného úspěchu v prestižní
celo státní soutěži. V XII. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria mu−
saealis 2013 získala 3. místo v ka−
tegorii „Muzejní výstava roku
2013“ za výstavu Palmy na Vltavě.
Primiti vis mus, mimoevropské kul−
tury a české výtvarné umění 1850
až 1950. Soutěž vyhlašuje Mini −
ster  stvo kultury ČR a Asociace mu−
zeí a galerií ČR a v jejím letošním
ročníku odborná porota hodnotila
celkem 61 muzeí a galerií z celé
České republiky s 90 soutěžními
projekty. Při slavnostním vyhlášení
vítězů v Obecním domě v Praze
převzal cenu ředitel Západočeské
galerie v Plzni Roman Musil. 

„V předchozích dvou ročnících
soutěže získala Západočeská gale−
rie v Plzni ceny za muzejní publi −
kace; letos je to poprvé, kdy byla
oceněna expozice výstavy,“ řekl
Roman Musil.

Výstavu autorsky připravil Tomáš
Winter z Ústavu dějin umění Aka −
demie věd ČR, v. v. i., který se vli−
vem mimoevropských kultur na čes −
ké umění dlouhodobě zabývá; vý−
stava tak byla výsledkem mnohale−
tého výzkumu. Kurátorkou výstavy
byla Ivana Jonáková, architekto −
nickou podobu expozice vytvořil
Zdeněk Baladrán a grafické řešení
bylo dílem Adély Svobodové a Te −
rezy Hejmové. Výstava probíhala ve
výstavní síni Masné krámy od ledna
do dubna 2013 a prohlédly si ji více
než čtyři tisíce návštěvníků.

Střípky 
z Plzně
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„Dobrých zpráv není nikdy dost.
A i takové úspěchy, jako je ten váš,
občany kraje potěší. Kromě toho je
zisk mistrovského titulu motivací pro
mladou generaci. Je potřeba vycho−
vávat ji na pozitivních příkladech,“
řekl hejtman Václav Šlajs, když bla−
hopřál plzeňským házenkářům k titu−
lu mistrů republiky a poděkoval jim
za vynikající reprezentaci Plzeň −
ského kraje.   

Předseda SSK Talent 90 Róbert
Miček na to reagoval, že Václav Šlajs
je první hejtman, který pravidelně

navštěvuje utkání v házené. „Plzeň −
ský kraj si jako první všiml, že plzeň−
ská házená je na vysoké úrovni a že
patří společně s fotbalem a hokejem
do trojice sportů, v nichž se Plzni da−
ří,“ dodal místopředseda SSK Talent
90 Martin Šafránek, který jako podě−
kování za podporu předal hejtmanovi
Václavu Šlajsovi zlatou medaili. 

Stejně jako v případě mladých
fot  balistů a hokejistů podporuje Pl −
zeň ský kraj výchovu mládežnických
házenkářských družstev. V letošním
roce částkou 500 tisíc korun.

Házenkáři jsou mistry
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�Pane primáři, proč jste si vybral
právě obor hematoonkologii? 
Profese lékaře pro mě rozhodně

nebyla dlouhodobě a cíleně plánova−
nou volbou. Naopak, bylo to rozhod−
nutí na poslední chvíli, v podstatě 
impulzivní a intuitivní, které vycháze−
lo jednak z doby, ve které jsem volbu
učinil, a jednak z názorů lidí, kterých
jsem si vážil a kteří mně tuto profesi
doporučovali. Paradoxně jsem byl
vždy velmi humanitně zaměřený,
chtěl jsem studovat literaturu, do−
konce jsem se původně hlásil na
Filozo fickou fakultu. Nicméně v roce
1984, kdy jsem maturoval, jsem si
dostatečně neuvědomoval, co to
vlastně obnáší studovat humanitní
vědy, že bych studoval víceméně ko−
munistickou ideologii… Moje tehdej−
ší třídní učitelka, jejíž manžel končil
studia na Lékařské fakultě, mně na−
štěstí z tohoto důvodu Filozofickou
fakultu rozmluvila a přesvědčila mne
na poslední chvíli podat si přihlášku
na Lékařskou fakultu s tím, že medi−
cína přece jen méně podléhá ideolo−
gii. Bylo to jedno z nejlepších roz−
hodnutí mého života a nikdy jí za to
nepřestanu být vděčný.

�Jaké byly vaše lékařské začátky?
Dominující vzpomínkou na moje lé−

kařské začátky je pocit hluboké ne−
znalosti a absolutní nekompetentnosti
v praktické medicíně. Že se toho mu−
sím ještě strašně moc učit a není jisté,
že to vůbec zvládnu. A to i přesto, že
jsem studoval s vyznamenáním a na
hemato−onkologii jsem ze zájmu 
občasně docházel poslední dva roční−
ky fakulty.  Ten pocit neznalosti a ne−
kompetentnosti časem pochopitelně
odezněl, ale vědomí pokory a nutnosti
stále se učit zůstalo (alespoň v to
doufám). A opro ti začátkům si mno−
hem více uvědomuji, jak je každý
úspěch v medicíně úspěchem týmu
a ne jednotlivce. 

�Váš předchůdce, primář Vla di mír
Koza, byl zakladatelem Čes kého

národního registru dárců kost ní dře−
ně. Jak ta myšlenka vznikla a jak se
dařila její realizace?

Počátkem 90. let, krátce po revo−
luci, bylo zjevné, že kapacita tehdej−
šího jediného transplantačního cen−
tra v Praze stačí sotva části pacientů,
kteří měli dárce v rodině. A pacien−
tům bez dárce v rodině, kterých je
většina, nebylo v tu dobu prakticky
co nabídnout. Primář Koza byl člověk
systematický – věděl, že cesta nára−

zových kampaní pro specifického
pacienta s cílem hledat mu dárce
v zahraničí − není řešením pro všech−
ny. A současně byl člověkem, který
nemluvil, ale konal, a tudíž se rozhodl
založit v Čechách funkční registr ne−
příbuzných dárců – první svého dru−
hu v post komunistických zemích. Na
přelomu let 1991–1992 ve volném
čase vlastním autem objížděl trans−
fuzní stanice velkých měst s cílem
získat je pro tuto myšlenku, v té době
bláznivou, a vytvořit z nich síť dár−
covských center budoucího registru.
V roce 1992 pak Český národní re−
gistr dárců dřeně ofi ciálně založil.
Založil ho přes odpor tehdejšího mi−
nisterstva zdravotnictví, které prosa−
zovalo cent rální registr v Praze.
Založil ho přes odpor ko legů z vel−
kých pražských nemocnic, kteří sa−
mozřejmě takovému projektu v Plzni
– z jejich pohledu periferním městě –
nepřáli. Doslova si registr „vydupal“
svojí tvrdohlavostí a pracovitostí. 

A vidíte – tento registr je dnes jediný
ve východní a střední Evropě, který
má prestižní mezinárodní akreditaci.
Má více než 2x tolik dárců než praž−
ský registr při IKEM financovaný ze
státního rozpočtu. A zajišťuje prove−
dení více 80 % nepříbuzenských
transplantací kostní dřeně ve všech
transplantačních centrech ČR... 

�Nevím, jestli to bude jednodu−
ché, ale zkuste, prosím, popsat

cestu, kterou ušel váš obor od do−
by, kdy jste začínal, až dosud.

Hemato−onkologie se opravdu
změ nila zcela zásadně. Můžu říci, že
80 % toho, co jsem se ve svých po−
čátcích v 90. letech učil, se dnes již
dělá úplně jinak. Jiná – lepší, kva −
litnější a přitom šetrnější  – je  diag−
nostika a především léčba. Léčíme
a transplantujeme i lidi starší, u ji−
ných diagnóz zase rizikovou trans−
plantaci nahradily cílené léky (tzv.
biologická léčba). A je jisté, že za 
20 let to zas bude zcela jinak.
Naštěstí se ne vše musíme učit zno−
vu. Některé věci, jako je třeba úcta
a respekt k pacientovi či pokora
k medicíně obecně, naštěstí zůstáva−
jí a snad i zůstanou stejně platné. 

Výsledky léčby hematologických
onemocnění se dramaticky zlepšily.
Je to však bohužel velmi drahé, 
pro laika myslím nepředstavitelně –

ročně jen na našem oddělení „pro −
léčíme“ stovky miliónů korun. I přes−
to však musím zdůraznit, že primární
v rozhodování o léčbě u každého 
pacienta je medicínský přínos dané−
ho postupu a teprve v druhé řadě
ekonomická stránka. Lidé příliš ne−
vědí, že dostupnost moderní he −
matologické léčby je v ČR lepší než
v řadě bohatších zemí. Spolu se 
SRN a Nizozemskem patříme např.
mezi nejvíce a nejlépe transplantující 
země světa…

�A závěrem otázka z přihrádky
Kdyby… Kdybyste měl tu moc,

co byste změnil, zásadního, na na−
šem zdravotnictví?

Asi Vás překvapím, ale nic zásad−
ního bych neměnil. Pokud jsme za
současné podoby zdravotnictví do−
sáhli úrovně srovnatelné s mnohem
bohatšími státy− a to nemluvím pou−
ze o hematologii−, tak prostě zásadní
revoluce není na místě. Spíše ro −
zumná evoluce. Tím neříkám, že je
vše ideální, ale jsem přesvědčený,
že právě v důsledku úrovně našeho
zdravotnictví řešíme v podstatě stej−
né problémy jako mnohem bohatší
země. Pokud bych to měl maximálně
zjednodušit, tak řešíme rozpor mezi
vysokou kvalitou medicínské péče,
kterou jsme (zaplať pánbůh) schopni
poskytovat a ekonomickou nároč−
ností této kvality (ekonomickými
možnostmi společnosti) A stejně ja−
ko ony bohatší státy tento rozpor
jednoduše a „bez bo lestně“ vyřešit
neumíme. Úmy slně po užívám množ−
né číslo, pro tože ani já recept ne−
znám. Spí še vím, co bych chtěl, aby
se v našem zdravotnictví neměnilo.
Chtěl bych, aby lékaři byli nadále
„stavem“ lékařským v tom půvo−
dním slova smyslu a ne „stavem“
odborářským“, aby s jejich povolá−
ním byla nadále spojována noblesa,
moudrost, pokora a respekt spíše
než stávková po hotovost. Asi tímto
postojem ně které kolegy nepotěším,
ale takhle to vždy vnímal i můj před−
chůdce, primář Vladimír Koza a stej−
ně to  vnímám i já.  

Hemato−onkologie, onkologie, rakovina. To jsou slova, která lidem ne−
ustále nahánějí trochu strachu i respektu. Stále se těmto pojmům pod−
vědomě bráníme a neumíme si představit, že by někoho z našich blíz−
kých postihlo takové onemocnění. Jedním z míst, kde se ve Fakultní
nemocnici v Plzni léčí nemocní s onkologickým onemocněním, je 
hematologicko−onkologické oddělení. Jeho primář MUDr. Pavel Jindra,
Ph.D., (nástupce a zároveň bývalý spolupracovník známého primáře
Vladimíra Kozy, zakladatele Čes kého národního registru dárců kostní
dřeně), nám ochotně po otevřel vrátka svého oboru.

Primář hematologicko−onkologického oddělení MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.

Prostory hematologicko−onkologického oddělení

Ke studiu medicíny jsem se rozhodl
na poslední chvíli
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Z jednoho místa můžete vidět
Zelenou horu u Nepomuka, Radyni,
Vlčtejn, Ostrý na Šumavě, Boubín,
Přimdu, Plzeň. Tím půvabným a kou−
zelným místem je Rozhledna Kožich
(584 m. n. m.) u obce Libákovice na
Přešticku. 
Každým rokem  v květnu organizujeme
jarní výšlap na Kožich. Ten letošní byl
výjimečný tím, že mohli Kožich pokořit
i turisté na kole po nově značených
cyklotrasách. Díky spolupráci s Mikro −
regionem Přešticko se podařilo propo−
jit stávající cyklotrasy kolem Kožichu
s obcemi Řenče, Únětice a Dolce.
Zájem byl nečekaně velký a na Kožichu
se sešlo a sjelo přes 100 účastníků.
Přišly i celé rodiny s malými dětmi
a nechyběly ani známé osobnosti z te −
levizní obrazovky manželé Josef a Re −
nata Pospíšilovi se synem a dcerou.
Kožich je strategickým turistickým
místem.  Ohlédneme−li se do nedávné
minulosti, tak zjistíme, že v roce 1968
byl Kožich důležitým vojenským 

bodem. Nějakou dobu ho využívali vo−
jáci, kteří zde měli bunkry a odpalovací
rampy. Zbytky těchto staveb ještě na −
jdeme v lesíku západně od vyhlídky.
Ale vraťme se do současnosti. 
Letošní tradiční výšlap na Kožich před−
čil všechna očekávání. Lze z toho
usoudit, že krajina jižního Plzeňska
stále více přitahuje milovníky turistiky.
Zásluhu na tom mají vzájemně propo−
jené cyklotrasy, které nás zavedou do
kouzelných míst. Za zmínku stojí nauč−
ná stezka Čertovo břemeno. Ke vzniku
Čertova břemena, skalního hřbetu na

úbočí vrchu Kožich, se váže spousta
pověstí. Dočtete se o nich na infor−
mačních tabulích. Milovníci romantic−
ké přírody a tajemna určitě zavítají k ta−
juplným rybníkům Na Hluboké, kde se
dozvědí o významu vody v krajině.
Zajímavá je lesní kaplička Panny Marie
z 19. století. Nechal ji postavit pan
Pašek, hostinský z Libákovic v místě,
kde se mu údajně cestou z Blovic zje−
vila Panna Maria. Kaple byla opravena
a znovu vysvěcena v roce 2003 záslu−
hou Spolku pro záchranu historických
památek na území Přeštic. Zmínila

jsem jen několik pozoruhodných míst,
která jsou propojena cyklotrasami.
Vydejte se k nám za poznáním přírody.
Jste srdečně zváni. 

Starostka obce Řenče 
Miloslava Loudová

Železná rozhledna na vrchu Kožich
byla postavena v roce 2008. Je vyso−
ká 35 metrů s vyhlídkovou plošinou.
Po zdolání 120 schodů je vám odmě−
nou nádherný výhled.

„Příště si vezměte s sebou harmoniku,“ vzkazují účastníci jarního výšlapu na
Kožich z Libákovic manželům Josefu a Renatě Pospíšilovým (vpravo).

Jarní výšlap na rozhlednu Kožich
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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

Plzeňský Prazdroj získal  v Düssel −
dorfu prestižní ocenění Worldstar
packaging awards 2014 za design
litrové láhve Pilsner Urquell. Jedná
se již o druhé ocenění pro tento uni−
kátní obal určený pro limitované 
edice. Láhev v tematickém dárko−
vém balení bude opět v prodeji u pří−
ležitosti Dne otců 2014. 

Speciální litrová láhev Pilsner
Urquell v aktuálně oceněném desig−
nu vznikla k příležitosti 170. výročí
uvaření první várky piva Pilsner

Urquell. Podle návrhu reno−
movaného designera Larse
Kempera ji vyrobili skláři 
ve společnosti Vetropack
Moravia Glass. 

„Pokud byste chtěli zís−
kat tuto unikátní a elegantní
láhev, budete mít možnost
hned v červnu. Pilsner
Urquell opět vypustí na trh
limitovanou edici u příleži−
tosti Dne otců, což je ideál−
ní dárek pro všechny táty,“

doplňuje Lukáš Novotný, se−
nior brand manager Pilsner
Urquell. Láhev se v obmě−
nách objevuje na trhu k růz−
ným příležitostem, jako jsou
Vánoce nebo právě Den otců.

Jedná se již o druhé oce−
nění, které Pilsner Urquell za
tuto láhev obdržel – tento
unikátní obal již vyhrál první
místo Design Touch 2013
v české soutěži Obal roku
v listopadu 2013.

Děti zapojené do projektu Čtení po−
máhá se nyní snaží získat 110 tisíc
korun na koupi řečového procesoru
Nucleus 6 pro desetiletou Nicolku
z Dobřan. Ta v pěti letech onemoc−
něla meningitidou a přišla o sluch.
Garantem pomoci je Konto Bariéry.

Nicolka se narodila jako zcela
zdravé dítě a jako každá malá hol−
čička ráda zpívala, tančila a hrála si
s ostatními dětmi. V pěti letech však
onemocněla pneumokokovou me−
ningitidou, kvůli které přišla o sluch.
V důsledku jeho ztráty v tak nízkém
věku začala mít problémy i s řečí.

„Nicolce byl před lety voperován
první řečový procesor. Díky němu
se naučila znovu poslouchat, mluvit
a artikulovat. A to dokonce tak 

dobře, že mohla v září 2011 na−
stoupit do první třídy běžné základní
školy,“ říká Kristina Jakubcová
z Konta Bariéry a dodává: „Snaží se
nedávat najevo, že je jiná a snaží se
všemu, co jí ostatní lidé říkají po−
rozumět. Odpovídá jim vždy
s úsmě vem, který je její neodmysli−
telnou součástí.“

Nicolčiny poslechové schopnosti
se ale teď vinou značného opotře−
bení a zvyšující se poruchovosti
stávávajícího řečového procesoru
začínají znovu zhoršovat. Pořízení
nového přístroje je však velmi fi−
nančně náročné a jeho koupě by
znamenala velký zásah do rozpoč −
tu. Proto jí nyní pomáhají i čtenáři 
z projektu Čtení pomáhá. Na poříze−
ní nového procesoru načítají částku
110 tisíc korun.

Pomoci může každý žák či stu−
dent základní nebo střední školy, re−
gistrovaný na stránkách www.cte−
nipomaha.cz. Za každou přečtenou
knihu získá 50 korun, které věnuje
charitě vlastní volby. Čtení pomáhá
rozdělilo za více než tři roky své
existence přes 25 milionů korun.
Iniciátorem a donátorem projektu je
Martin Roman.

Děti čtením pomáhají
Nicolce z Dobřan

Světová láhev Pilsner Urquell
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Plzeňský kraj podporuje mladé fotbalisty 
Plzeňský kraj a občanské sdružení
Viktoria Plzeň – fotbal jsou již čtyři ro−
ky stabilními par tnery. Proto znovu
zástupci obou smluvních stran pode−
psali Deklaraci o spolupráci na rok
2014, podle níž podpoří Plzeňský kraj
výchovu mládežnických družstev
částkou 2,5 milionu korun. Slavnostní
událost využil hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs i jako příležitost po−
děkovat hráčům FC Viktoria Plzeň za
vynikající reprezentaci kraje v sezóně
2013/2014. 

„Naše partnerství s Plzeňským
krajem je stabilní, čehož si velmi 
vážíme. Plzeňský kraj je tak opět hlav−
ním partnerem mládeže Viktoria 
Plzeň – fotbal,“ konstatoval Petr Žitek,
předseda občanského sdružení
Viktorie Plzeň – fotbal, které ve čtr−
nácti týmech všech věkových kate −
gorií sdružuje více než 350 dětí 
z celého Plzeňského kraje a vychová−
vá mladou generaci pro nejvyšší 

čes kou fotbalovou soutěž. Fotbal při−
tom nehrají jen chlapci, dva týmy tvoří
i děvčata.

Deklaraci svými podpisy stvrdili
hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs a jeho náměstek pro oblast škol−
ství, sportu, cestovního ruchu a pro−

jektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015 Jiří Struček na straně
jedné a generální manažer FC Viktoria
Plzeň Adolf Šádek společně s předse−
dou občanského sdružení Viktorie
Plzeň fotbal Petrem Žitkem na straně
druhé.

Ručičky kraje
V rámci projektu Podpora tech−
nického a přírodovědného vzdě−
lávání v Plzeňském kraji se  ve
středu 3. června 2014 od 10:00
do 15:00 hodin na nádvoří
Krajského úřadu Plzeňského kra−
je uskuteční „Ru čičky kraje“.
Jedná se o celokrajské setkání
partnerských škol, kde jsou for−
mou expozic prezentovány pro−
dukty, které vytvořili studenti
a žáci v rámci svých projekto−
vých volnočasových aktivit na
středních školách i spolupracují−
cích základních školách.

Projekt je financován z Evrop −
ského sociálního fondu prostřed−
nictvím Operačního programu
Vzdělávání pro konkurence schop −
nost a státního rozpočtu ČR.



20 Plzeňský rozhled 6/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Třetí zvon pro katedrálu sv. Barto −
loměje jménem HROZNATA, který
mohl být vyroben díky veřejné sbírce
pořádané Biskupstvím plzeňským
a katedrální farností a společností
CrossCafé, byl přivezen do Plzně
a zavěšen na zvonovou stolici před
katedrálou na nám. Republiky.  Zvon
je pojmenován po blahoslaveném
Hroz  natovi, patronu Diecéze plzeň−
ské. Na jeho výrobu bylo použito 3,5
tuny zvonoviny, zvon sám váží cca 3
tuny. Je na něm uvedeno 150 jmen

dárců, kteří přispěli na jeho výrobu
částkou10 tisíc a více korun.

První dva nové zvony Jan Ne −
pomucký (1,8 t) a Marie (1,2 t) jsou
umístěny na zvonové stolici před 
katedrálou od října 2013. Stejně ja−
ko zvon Hroznata byly i tyto zvony
odlity v nizozemské zvonařské 
dílně českým zvonařem Petrem
Rudolfem Manouškem. Poslední
zvon Barto loměj (5,5 t) by měl být
odlit už letos v srpnu a zbývá na
něm ještě volné místo přibližně  pro

jména pěti desítek dárců. Všechny
zvony, včetně stávajících Prokopa
a Anny,  by se měly na věži katedrály
rozeznít v lednu 2015, kdy se Plzeň
stane Evrop ským hlavním městem
kultury.

Na výrobu všech čtyř zvonů, je−
jich transport a úpravy zvonice ve
věži je třeba cca  9,6 miliónu korun.
Doposud bylo vybráno 7,8 miliónu
korun, zbývá tedy vybrat ještě 
1,8 miliónu korun.  Přispívat je mož−
né na č. ú. 722356359/0800. 

Třetí zvon pro katedrálu je už v Plzni 

Stovky pacientů Stodské nemocnice
s vnitřním onemocněním, ale i po úrazu
se letos dočkají jednoduššího a rychlej−
šího vyšetření. Nemocnice totiž získá
takzvané CT neboli počítačovou tomo −
grafii. Lékařům umožňuje prohlédnout
si vnitřní orgány celého těla velmi deta−
ilně a přehledně, což na klasickém rent −
genovém snímku není možné. Takto se
zpřesní a zrychlí diagnostika a tím pá−
dem i léčba. Diagnostický přístroj koupí
do Stodské a také do Rokycanské ne−
mocnice Plzeňský kraj. Nyní připravuje
se společností Zdravotnický holding
Plzeňského kraje veřejnou zakázku.
Stodská nemocnice se již dohodla na
úhradě výkonů se třemi zdravotními po−
jišťovnami včetně VZP. 

„CéTé bychom měli mít zhruba od
listopadu. Budeme na něm vyšetřovat
hospitalizované i ambulantní pacien−
ty,“ říká ředitel Stodské nemocnice
Alan Sutnar s tím, že nemocnice ročně
plánuje provést na CT až 1 500 vyšet−
ření. Pro její pacienty, kteří jsou zatím
transportováni na toto vyšetření do ji−
ných zařízení, je současný stav nepo−
hodlný a zdlouhavý. Pro samotnou ne−
mocnici je pak stávající situace neeko−
nomická.

„Pokud se nejedná o akutní stav, je
někdy čekací doba na tomografické
vyšetření v jiné nemocnici i tři týdny.
To samozřejmě pacientovi neprospívá,

podobně jako samotný převoz. Pokud
budeme mít CT přímo ve Stodu, zkrátí
se termín vyšetření a s ním i stanovení
správné diagnózy a zahájení i průběh
léčby,“ líčí výhody primář interního 
oddělení Roman Tytl. 

A navíc už pacienti nebudou tolik
cestovat. A nejen pacienti. Se sanitkou
musel jezdit i řidič a ošetřovatel. To od−
padne a na výjezdech nemocnice uspo−
ří. Ekonomický přínos pro nemocnici je
spočítán na víc než tři miliony korun
ročně. Interna bude CT využívat zejmé−
na k vyšetření mozkových příhod
a onemocnění plic, srdce, ledvin, ale
i dalších vnitřních orgánů. CT vytěží
zhruba z 60 procent. Ve zbylých přípa−
dech jej využijí hlavně chirurgové napří−
klad k přesnější diagnostice zlomenin,
ale i úrazů hlavy nebo při nejasnostech
v diagnostice u náhlých příhod břišních.
V menší míře poslouží přístroj i gyneko−
logicko−porodnickému oddělení.

„Nemocnicím ve Stodu a Roky ca −
nech pořizujeme standardní typ CT, ja−
ký se vyskytuje v obdobných zařízeních
okresního typu. Od koupě dvou přístro−
jů najednou si slibujeme, že výsledná
cena bude velmi příznivá. V Klatovech
stálo nové CT před dvěma roky 12,5
milionu. Předpokládáme, že ho nyní po−
řídíme ještě výhodněji,“ říká náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Václav Šimánek. 

Nové CT pro pacienty


