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Normandie si připomněla 70 let
od spojeneckého vylodění
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představitelé vlády Francouzské re−
publiky udělili řády Čestné legie
americkým veteránům. Pietního aktu
se účastnili i zástupci města Plzně.
Květiny k pomníku 90. pěší divize,
která se podílela i na osvobození
jihozápadních Čech, položila ná−
městkyně primátora Eva Herinková.
Ceremoniál konající se přímo na plá−
ži u památníků 90. pěší divize,
4. pěší divize a u pomníku námoř−
nictvu, pokračoval kulturním progra−
mem a vyvrcholil velkolepým ohňo−
strojem po celém pobřeží. Propojil

jednotlivé pláže, kde se spojenci
před sedmdesáti lety vylodili.
Další dny na Utah Beach pokračo−
valy ve slavnostním duchu. Novou
expozici věnovanou dánským jed−
notkám ve spojenecké armádě ote−
vřela samotná královna Markéta II.
Pro celou Normandii byl 6. červen
obrovským svátkem. Hlavní oslavy
za účasti zástupců států spojenců se
konaly na plážích v Ouistreham a na
Omaha Beach i dalších místech
na pobřeží.
... pokračování na straně 2

s

Vylodění v Normandii 6. června
1944 bylo jednou z nejdůležitějších
událostí druhé světové války. Otevřela
hlavní část západní fronty a přímo
ohrozila německou vládu nad Evro−
pou. Operace Overlord začala krátce
po půlnoci seskokem výsadkářů, ráno
se začaly vyloďovat americké jednot−
ky na plážích Utah a Omaha, později
Britové a Kanaďané na úsecích Gold,
Juno a Sword.
Letošní oslavy 70. výročí vylodění
spojenců v Normandii začaly 5. červ−
na ceremonií na pláži Utah, kde

Náměstkyně primátora Eva Herinková
se stala čestnou občankou města
Sainte−Marie−du−Mont v Normandii.
Na snímku společně s místostarostou
města Charlesem de Vallavieille

Normandie si připomněla 70 let
s

od spojeneckého vylodění

„Plzeňský program“ na Utah
Beach pokračoval 7. a 8. června
přednáškami Milana Jíši z Patton
Memorial Pilsen na téma osvobození
jihozápadních Čech americkou ar−
mádou. 7. června se k plzeňským
zástupcům na Utah Beach připojil
i Military Car Club Plzeň s více než
30 exempláři vojenské historické
techniky. Plzeňané tvořili největší
část české výpravy v Normandii,
celkem 140 plzeňských milovníků
vojenské historie dorazilo do Nor −
mandie už 1. června, aby navštívili
v dobových uniformách a se svými
historickými vozidly všechny slavné
pláže. Zároveň pomáhali i šířit po−
vědomí o Plzni a Slavnostech svo−
body 2015 – rozdali tisíce letáků

... dokončení ze strany 1

a doplnili tak marketingovou kam−
paň, která je již od března k vidění ve
většině muzeí věnovaných vylodění
v Normandii.
„7. června Utah Beach patřila tak
trochu i Plzni – pláží se nesly české
písně, odpoledne přednášel Milan
Jíša z Patton Memorial Pilsen o po−
stupu amerických vojsk z Norman−
die do jihozápadních Čech a velmi

milým překvapením pro nás bylo
setkání s pravidelným návštěvníkem
Slavností svobody Johnem Del
Santo mladším, synem příslušníka
97. pěší divize, jež se podílela
na osvobozování Plzně,“ sdělila
náměstkyně primátora Eva Herin−
ková, která vedla plzeňskou misi
v Normandii.
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OBČANÉ PATRIOTI
– výrazné osobnosti města Plzně
Nové hnutí OBČANÉ PATRIOTI,
které se bude v komunálních
volbách ucházet o důvěru Plze−
ňanů, zaregistrovalo Minister−
stvo vnitra ČR 10. června 2014.
OBČANÉ PATRIOTI chtějí dát pro−
stor zejména nezávislým kandi−
dátům, kteří zpravidla nemají na
stranických kandidátkách šanci.
Nové občanské hnutí vzniklo po
dohodě zastupitelů z Občanů.cz
s neformálním seskupením pl−
zeňských podnikatelů Patriotů.
Tři otázky pro Ing. Jana Michálka,
podnikatele a předsedu předsta−
venstva Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje, člena
hnutí OBČANÉ PATRIOTI

ing. Jan Michálek

Mou motivací není
křeslo na radnici
Co bylo podnětem ke vzniku
nového hnutí?
Myslím, že motiv řady lidí nejlépe
dokumentuje dnešní situace ve měs−
tě. Výzva radnice občanům, aby zvá−
žili cestu do centra, je přece jasným
přiznáním, že na radnici nezvládají
přípravu a zejména koordinaci prací
poté, co je rozkopaná významná
část středu města. Podobných pří−
kladů, kdy se zapomíná na potřeby
občana, je celá řada. Chceme např.
prosazovat nulovou toleranci ke kaž−
dému, kdo bude porušovat zákony.
Není možné páchat beztrestně pře−
stupky, ohrožovat bezpečnost, ničit
a znečišťovat majetek. Městská poli−
cie není jen pro nasazování botiček,
ale jako pořádková síla, která má mít
respekt a přirozenou autoritu.
Zásadním způsobem se musí
zlepšit úklid města a zejména zrych−
lit stavební práce při uzavírkách.
Plzeňský rozhled 7/2014

• občan − fyzická osoba, která je nejen státním
občanem České republiky, ale zejména obča−
nem obce, v níž žije a jejíž politická rozhodnutí
se jej dotýkají v jeho každodenním životě.
• patriot – vlastenec, je ten, kdo se hlásí k patrio−
tismu. Patriotismus – společensko−politický
postoj jednotlivců či skupin k ‘otčině’, což může
být oblast nebo město.
Neslibujeme vše, ale jedno víme.
Když bude MHD zadarmo, nebudou
peníze na podporu sportovních klu−
bů, odpady zdarma znamenají méně
peněz na kulturu. Slibujeme, že ne−
budeme mrhat na zbytečnosti, kaž−
dou korunu budeme investovat do
rozvoje města, pro zlepšení života
občanů.
Proč jste se rozhodl kandidovat
do Zastupitelstva města Plzně?
Protože jsem plzeňský patriot, žiji
zde celý svůj život, ale mám pocit,
že město v poslední době přešlapuje
na místě. Kandidatura je tak jedi−
ným způsobem, jak prosazovat naši
představu, jak má město vypadat.
Ucházíme se o důvěru občanů a jen
oni mohou rozhodnout, zda nabízí−
me reálnou vizi a lidi, kteří mají
schopnost a vůli ji prosadit. Je laciné
si myslet, že podnikatelé přicházejí
do politiky bohatnout. Častěji přichá−
zejí, protože chtějí něco změnit a už
nevěří profesionálním politikům, že
oni jsou toho schopni. Pak rychle
dostanou nálepku takzvaně kontro−
verzních podnikatelů. Řádný podni−
katel se přece do politiky, nám cti−
hodným politikům, neplete.

Ve prospěch podnikatelů bych rád
prosadil, aby na městské zakázky
město dohlédlo na to, že dostanou
zaplaceno i oficiální subdodavatelé.
V poslední době se množí případy, že
v honbě za nejnižší cenou vítězí
mimoplzeňské firmy s nesmyslnou
cenou, které pak prostě místním sub−
dodavatelům nezaplatí. Touto situací
je zapotřebí se zabývat, slušní místní
živnostníci se pak dostávají do dru−
hotné platební neschopnosti a jsou
nuceni skončit se svým podnikáním.
Co se týče mých podnikatelských
aktivit, tak v projektování jsou nejdů−
ležitější lidé, kteří tvoří tým. Jsem
rád, že ve firmě mám osobnosti
schopné okamžitě mě nahradit. Ale
mou motivací není křeslo na radnici,
věřím, že mohu ke změně přispět
zejména zkušenostmi z přípravy a ří−
zení staveb. Navíc se, samozřejmě
v případě volebního úspěchu, nebu−
de firma zúčastňovat výběrových
řízení ve městě, abych předešel
střetu zájmů.
Které osobnosti budou na kandi−
dátce OBČANŮ PATRIOTŮ?
Možná nastal čas poodhalit ně−
která jména. Na obvodech povedou
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naši kandidátku silné osobnosti. Na
Doubravce to bude bývalý primátor
Pavel Rődl, na Slovanech architekt
Jiří Boudník, za centrální obvod bý−
valá starostka Jaroslava Maříková.
Na Lochotíně je zatím v jednání více
jmen. Do zastupitelstva zatím kon−
krétní lídr nebyl určen, na kandidátce
bude určitě na předních místech
MUDr. Marcel Hájek, JUDr. Ludvík
Rősch, profesor Filipovský, předse−
da Plzeňské sportovní unie Froněk,
manažer FC Viktoria Plzeň Petr
Chvojka, populární filmař a scenáris−
ta Václav Chaloupek či organizátor
kultury Zach.

Demokracii nelze
jenom pozorovat

JUDr. Ludvík Rösch

Nepochybně viditelná a slyšitelná
byla účast na jednáních zastu −
pitelstva města části opozičních
zastupitelů z Občanů.cz, a to
ze jména JUDr. Ludvíka Rösche.
Ten se rozhodl opět v podzimních
komunálních volbách kandidovat.
A tak se nabízí otázka, co vede
spolumajitele jedné z nejvýznam−
nějších advokátních kanceláří
k tomu, že jednou měsíčně za −
sedne do lavice, aby se inten −
zivně věnoval problémům svého
města?
„Demokracie není hrneček do
sbírky nebo obraz na zdi, které stačí
pozorovat. O demokracii se musí−
me starat. je totiž křehká. I za uply−
nulých 20 let jsem se o tom
mnohokráte přesvědčil. Také už
jsem se nechtěl a nemohl dívat, jak
nefungují základní věci ve městě,
protože ho řídí lidé, kteří mu ne−
rozumějí. Řídí ho doslova neumě−
telsky a do politiky jdou hlavně kvůli
korytu.“
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S důvěrou občanů jejich zájmy prosadím,
říká starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach
Plzeňský obvod 3 spravuje
nejrozsáhlejší území v Plzni, na
němž se střídají staré činžovní
domy, historické stavby, pane−
láky, ale i nová výstavba z po−
sledních let. Není proto divu,
že problematika, kterou se mu−
sí vedení obvodu zabývat,
je víc než rozmanitá. Toho si je
plně vědom starosta Měst−
ského obvodu Plzeň 3 Jiří
Strobach, který právě končí
své …. volební období. Přesto,
že ví, jak těžké je obhajovat vý−
sledky své práce, i když jsou
viditelné, chce se v nadchá−
zejících komunálních volbách
o to znovu pokusit. Sice už ni−
koli v řadách ODS, ale sám za
sebe, jako Jiří Strobach, kte−
rému není lhostejný obvod,
kde žije, vychoval své děti
a chce, aby jeho obyvatelé byli
spokojeni.
„To, že jsem se rozhodl z té−
to strany vystoupit, bylo oprav−
du po pečlivém uvážení. Dů−
vodem byla skutečnost, že není
možná diskuse se současným
oblastním vedením ODS, mezi
mnou a vedením strany totiž
panuje velký názorový rozdíl
a já chci dělat i nadále slušnou
pravicovou politiku. Není to
pro mne po 16 letech členství
lehké rozhodnutí. Nestane se
ze mne „přeběhlík“ ke stranám,
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jež se zdají být výtahem k moci,
nebo mají v čele populární tvá−
ře. Půjdu cestou těžší, prac−
nější a průhlednější. Jsem při−
praven založit vlastní subjekt
a věřím, že navzdory krátkému
času, jenž do voleb zbývá,
se mi podaří získat podpo−
ru občanů,“ uvedl starosta
Strobach.

PROČ Vás žádám o podpis
Abych se mohl ucházet v podzimních komunálních vol−
bách o Váš hlas, potřebuji sesbírat 1000 podpisů. Nemám
již za sebou stranický aparát ODS. Jedinou mojí politickou
podporou jste Vy – spoluobčané a voliči.

PROČ již nekandiduji za ODS
Nejsem typ, který zbaběle opouští potápějící se loď. Ale
zároveň se nechci účastnit nedemokratických, partajních
čachrů. Proto kandiduji sám za sebe!

PROČ bych rád pokračoval
v práci pro obvod
Pokud získám Vaši důvěru a podporu, jsem připraven
předložit a realizovat zásadní řešení tří nejpalčivějších
problémů na našem obvodu:
– Bezdomovci
– Dostatek parkovacích míst
– Pořádek a bezpečnost v ulicích
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Podle jeho vyjádření by chtěl
pokračovat v tom, co se pove−
dlo, ale i realizovat další plány,
jednoduše řečeno – udělat ma−
ximum pro to, aby se například
nezavřel bazén TJ Radbuza na
Chodském náměstí, aby obča−
nům nevyrostla další čerpací
stanice za domy v Sukově ulici
v lokalitě Bezovka, kde jsem
téměř rok pracoval na zklidně−
ní dopravy atd.
„Přes všechno, co jsem
v posledních dnech na politic−
ké scéně zažil, nadále věřím, že
se ještě i dnes dá dělat slušná
politika. A doufám, že jsem už
svou dosavadní prací ukázal,
že mi na obvodu Plzeň 3 záleží
a že stojím na straně jeho oby−
vatel. Jsem přesvědčen, že
s důvěrou občanů jejich zájmy
prosadím, a to s pomocí všech
rozumných politiků napříč poli−
tickým spektrem,“ dodal Jiří
Strobach.
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PLZEŇSKÝ KRAJ PODPORUJE REGIONÁLNÍ POTRAVINY
Devět výrobků bylo na krajském úřadě oceněno titulem
Regionální potravina Plzeňského kraje 2014
V souvislosti s předáváním ocenění
vítězným regionálním výrobcům pořá−
dá každoročně Plzeňský kraj pod ná−
zvem Festival regionálních potravin
Plzeňského kraje farmářský trh dopl−
něný o kuchařskou show, hudební vy−
stoupení a řadu aktivit pro děti. Chce
tak zvýšit povědomí občanů kraje
o regionálních potravinách, jejich kva−

litě a dostupnosti. „O kvalitě potravin
se mluví stále víc, což je dobře.
Plzeňský kraj chce nejen podpořit
místní výrobce, ale také napomoct to−
mu, aby je občané kraje znali a věděli,
kde mohou jejich výrobky zakoupit.
Věříme, že i díky nám budou lidé
místní produkty vyhledávat na pultech
obchodů, na farmářských trzích nebo

Značka Regionální potravina
Plzeňského kraje 2014:
• Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas
za produkt
Bůčková roláda − Jatky Blovice s. r. o.
V kategorii trvanlivých masných výrobků si ocenění z rukou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse (vpravo) a zástupce Ministerstva financí ČR
Jindřicha Fialky převzal za klobásu výrobce Plzák z Plzně.

• Masné výrobky trvanlivé za produkt
Klobása − Plzák z Plzně, s. r. o.
• Sýry včetně tvarohu za produkt
Bundáš – kozí sýr ořechový − Ing. Jan Junek – Přimda
• Mléčné výrobky ostatní za produkt
BIFI nápoj − Zemědělská výroba Milknatur, a. s.
• Pekařské výrobky včetně těstovin za produkt
Zelňáky − PEKO – Němečková, s. r. o.
• Cukrářské výrobky včetně cukrovinek za produkt
Šumavský medový špalíček − Střední škola zemědělská
a potravinářská, Klatovy
• Alkoholické a nealkoholické nápoje za produkt
Stvolenský mošt jablečný s bezinkou − Mgr. Jaroslav Hruška
• Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě za produkt
Křimický zelný salát s křenem − Ing. Jaroslav Lobkowitz
• Ostatní za produkt
Med medovicový lesní z Českého lesa − Ing. Jaroslav Lstibůrek

u výrobců samotných,“ vysvětlil
hejtman Václav Šlajs, který kromě
hlavních cen také předával Cenu hejt−
mana Plzeňského kraje, a to výrobku
Klatovská klobása.
Soutěž Regionální potravina pořádá
Ministerstvo zemědělství ČR a Státní
zemědělský a intervenční fond. V na−
šem kraji je pověřena jejich organizací
Krajská agrární komora Plzeň, Místní
akční skupina Pošumaví, z.s.p.o.,
a Úhlava, o.p.s., a to za podpory
Plzeňského kraje. Ten za finančního
přispění společnosti NET4GAS pořá−
dá zmíněný festival. V plzeňském re−
gionu se letos do soutěže přihlásilo
86 výrobků od 31 menších a střed−
ních producentů.

Zvláštní ceny:
• Cena hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse
Klatovská klobása − MASO WEST s.r.o.
• Cena radního Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí
a zemědělství Ing. Václava Štekla
Bundáš − bio kozí sýr bílý − Ing. Jan Junek
• Pohár předsedy Krajské agrární komory Plzeň
Ing. Jaroslava Šímy
Čerstvý kozí sýr − salátový kmínový − BEVA invest s.r.o.
• Pohár předsedy MAS Pošumaví z. s. p. o. Václava Petruse
Chodský koláč z Bořic − Marie Vondrovicová
• Pohár předsedy správní rady Úhlava, o. p. s. Pavla Honzíka
Drouhavečský hovězí salám − Jiří Zelený

Diplom a věcná cena:
• Farmářský chléb – Domov pro osoby se zdravotním postižením
STOD
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Kuchařskou show návštěvníkům festivalu předvedl držitel titulu Kuchař roku
2013/14 Patrik Bečvář. Jeho vystoupení, ale i celý program dne moderovala
Yvetta Blanarovičová.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

5

Střípky
z Plzně
RESPEKTUJ 18
O víkendu po vysvědčení provádě−
la Městská policie Plzeň – jako jed−
na z participujících složek progra−
mu „Respektuj 18“ – ve všech ob−
vodech města plánované kontroly

zaměřené na podávání alkoholu
mladistvým. V souladu s platnými
právními normami bylo dále stráž−
níky MP Plzeň kontrolováno, zda
jsou objekty heren a barů řádně
označeny (kuřácké prostory, zákaz
vstupu osobám mladším 18 let
k výherním automatům atd.). V té−
to souvislosti nebyly zjištěny žádné
závady.

6

Nejsme stranou jediného správného názoru
w Nebývá častým jevem, aby zastupi−
tel sám od sebe rezignoval na svou
funkci. Na posledním jednání plzeň−
ského zastupitelstva tak učinil sta−
rosta plzeňského obvodu Slovany
Ing. Lumír Aschenbrenner. Co vás
k takovému kroku vedlo?
Důvodem bylo schválení nového
systému financování městských
částí obvodů. A nemyslím tím jen
konkrétní finanční dopad na Slovany,
ale i formu projednání a především
zvolený způsob řešení.
w Ale náměstek Zrzavecký tvrdil, že
zrovna Slovany si polepší o 9 mili−
ónů korun!
Toto tvrzení znám a jak by on řekl,
vnímám jej. Je to svým způsobem
„Babákovské čarování“ s čísly.
Nechci se přít o přesné částky, o kte−
ré je slovanský rozpočet a jeho výhle−
dy ponížen. Nejsem ale tak „ekono−
micky nepříčetný“, abych odstupoval
na protest, že je obvodu přidáno!
Není! A to tvrdím i jako dlouholetý
předseda Finanční komise RMP.
w Vy jste však negativně hodnotil
i to, že pro usnesení hlasovali také
kolegové z ODS.

Ano, ODS má ve svém programu,
který jí přinesl vítězství v posledních
komunálních volbách, „stanovit
a především dlouhodobě garantovat
příjmy městských obvodů“. Vý−
sledek hlasování ale přinesl pravý

opak. O chystané rezignaci jsem
i předem infor moval své nejbližší
okolí. Nebyl to čin v afektu.
w Jaké byly reakce?
ZMP končilo ve čtvrtek ve 22.30. Po
víkendu jsem měl 2 dny dovolené,
a když jsem přišel ve středu do kan−
celáře, měl jsem v PC odpojen pří−
stup do pracovních „složek“. Bylo to
samozřejmě nedopatřením – berte to
spíše jako věc k pousmání.
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w A reakce uvnitř ODS?
Z ODS samozřejmě neodcházím, ani
mě k tomu nikdo nevyzývá. Budu se
snažit, aby se plzeňská ODS trans−
formovala do, pro voliče, vstřícnější
a pochopitelnější podoby.
w Takže „až“ desá−
té místo na měst−
ské kandidátce ne−
ní nějakým trestem
ze strany vedení?
Rozhodně ne. Ani
nikdy v minulosti
jsem nebyl nasazen
tak vysoko. O vyšší
umístění na kandi−
dátce jsem ani ne−
usiloval. Nechám na
voličích, koho ve volbách podpoří.
Chápu to jako jakési „voličské pri−
márky“. Mimochodem s desítkou na
dresu nastupoval kdysi i Maradona
a nyní nastupuje Messi.
w A vaše kandidatura do Senátu?
I zde nominace ze strany ODS platí.
Skutečně nejsme stranou jediného
správného názoru. Ale zlepšovat je
samozřejmě stále co. A o to se bu−
du snažit.

Plzeňský rozhled 7/2014
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu
Bodový systém
Bodový systém
v České republice
funguje poměrně
dlouhou dobu, byl
zaveden 1. 7.
2006. Avšak řidiči
jej dost často
podceňují. V ná−
Petr Špíral
sledujících řád−
cích se pokusím ve stručnosti tuto
problematiku trochu přiblížit.
V úvodu je třeba říct, že každý řidič
má na počátku stav bodového konta
nula. Body se načítají až do maximál−
ní hodnoty 12 bodů. Bodový systém
se vztahuje pouze na řidiče motoro−
vých vozidel, kteří se dopustí vyjme−
novaného protiprávního jednání na
území ČR. Počet bodů za jednotlivá
protiprávní jednání je pevně stanoven
v příloze zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunika−
cích. Za bodované jednání je možné
získat od 2 do 7 bodů.
Mezi nejčastější bodované pře−
stupky, kterých se řidiči dopouští,
patří zejména:
• nepřipoutání bezpečnostním
pásem: 3 body
• překročení rychlosti v obci o méně
než 20 km.h−1, mimo obec
o méně než 30 km.h1: 2 body
• telefonování za jízdy: 2 body

• překročení rychlosti v obci
o 20 km.h−1 a více, mimo obec
o 30 km.h−1 a více: 3 body
• jízda na červenou: 5 bodů
• nepoužití dětské autosedačky nebo
bezpečnostního pásu při přepravě
dětí: 4 body
• překročení rychlosti v obci
o 40 km.h−1 a více, mimo obec
o 50 km.h−1 a více: 5 bodů
• ohrožení jiného řidiče při přejíždění
s vozidlem z jednoho jízdního pru−
hu do druhého: 5 bodů
O připsání bodů není řidič nikým in−
formován. Úřad zasílá informaci pouze
při dosažení 12 bodů, a to už je pozdě.
Proto doporučuji každému řidiči v jeho
vlastním zájmu, aby si vždy když za−
platí pokutu, zjistil průběžný stav svého
bodového hodnocení. Na aktuální stav
bodů řidiče je možné se informovat na
kterémkoliv místě Czech POINTu (poš−
ta) nebo na obecním úřadě obce s roz−
šířenou působností dle místa trvalého
pobytu řidiče.
Jak si snížit počet bodů? Toto je
možné dvěma způsoby. Pokud řidič
jezdí rok bez spáchání bodovaného
přestupku (od naposledy zazna−
menaného), odečtou se 4 body auto−
maticky. Dalším způsobem je absol−
vování školení bezpečné jízdy v po−

věřeném středisku bezpečné jízdy,
kdy se pak odečtou 3 body. Tuto
možnost však může využít pouze ři−
dič, který nemá v registru řidičů za−
znamenáno více než 10 bodů a nemá
žádný přestupek, který je ohodnocen
6 a více body. Uvedené školení lze
absolvovat pouze jednou za kalen−
dářní rok.
Při dosažení dvanácti bodů úřad
neprodleně vyzve řidiče k odevzdání
řidičského průkazu do 5 pracovních
dnů po doručení výzvy. Zároveň uply−

nutím této lhůty pozbývá řidič řidičské
oprávnění.
O vrácení řidičského průkazu může ři−
dič požádat nejdříve po uplynutí jednoho
roku od pozbytí řidičského oprávnění.
Dále musí absolvovat přezkoušení z od−
borné způsobilosti v autoškole a musí se
podrobit lékařské prohlídce včetně do−
pravně psychologického vyšetření.
Domnívám se, že se vyplatí dodr−
žovat dopravní předpisy, aby se řidič
vyhnul těmto závažným následkům,
které mohou nastat.

Než vyrazíte na dovolenou – co ukázal průzkum České pojišťovny?
Češi se na dovolenou rozhodně nebojí
vyrazit za volantem osobního auto−
mobilu. Téměř polovina respondentů
(47,4 %) už takovou cestu minimálně
jednou uskutečnila. Do takového do−
brodružství se přitom pustí nejčastěji
mladí řidiči ve věku 18−26 let (53 %),
nejméně pak řidičská skupina lidí ve
věku 54−65 let (41 %). Automobil v za−
hraničí neřídí jen muži, ale za volantem
se střídají se ženami. Řidičskou zkuše−
nost s cestou např. k moři mají však
stále více muži (54 %) než ženy (42 %).

PŘED CESTOU
Zjišťují si čeští řidiči dopravní a jiné
předpisy, kterými se při cestě autem
v zahraničí musí řídit? Téměř 82 % re−
spondentů uvedlo, že si zjišťuje
všechny nutné informace pro bezpro−
blémovou jízdu nejen v cílové zemi,
ale také ve všech zemích, kterými
autem projíždí. Preciznost v tomto
směru vykázali zejména řidiči mezi
54−65 lety. Pouze 6 % dotázaných
8

otázku dopravních předpisů či jiných
regulí vůbec neřeší.
Doklady – základ bezproblémové
cesty autem na zahraniční dovolenou.
Ti, kteří s autem za hranicemi již byli,
si nejčastěji před výjezdem z domova
kontrolují platnost svého pojištění
(v 86 %) a také STK (66 %), pro 64 %
z nich představuje důležitou informaci
rozsah asistenčních služeb. Para−
doxně jen téměř každý druhý řidič si
ověří, jestli jeho řidičský průkaz v do−
bě cesty platí. Svědomitější jsou
v tomto ohledu ženy.
Alfou a omegou je samozřejmě
kondice automobilu, který musí bě−
hem dovolené v poměrně krátké době
urazit velkou dávku kilometrů. Co ti,
kteří už s autem za hranicemi na do−
volené byli, nejčastěji kontrolují? Jde
o směsici úkonů, které zvládnou ne−
jen doma, ale mnohdy se s nimi vy−
dávají také do servisů. Nejčastěji po−
drobují zkoumání pneumatiky, olej
a stav lékárničky:

NA CESTĚ
Když už motoristé na cestu vyrazí,
společnost jim dělají autoatlasy i na−
vigace. V průzkumu řidiči i řidičky
uvedli, že nejčastěji spoléhají jak na
papírové mapy, tak i na jejich elektro−
nickou podobu (52,8 % případů).
Navigace si cestu do českých posá−
dek nicméně hledá snadněji – k jejímu
výhradnímu používání tíhne 27 %
oslovených – častěji jde o mladší mo−
toristy. Pouze na autoatlas potom
spoléhá jen 17 % řidičů. Ukázalo se
také, že na cestách po zahraničí jezdí
i 3 procenta těch řidičů, kteří se řídí
výhradně dopravním značením
a směrovými ukazateli.
Placené úseky silnic, dálnic či tu−
nelů se cestou z ČR k moři objevují
v hojném počtu. Češi na svých mnoh−
dy stovky kilometrů dlouhých cestách
preferují rychlost nad úsporou. Pla−
cené úseky, které jsou pro jízdu ob−
vykle rychlejší, preferuje 42 % oslo−
vených řidičů – především jde o mu−
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že. Pouze 28 % posádek řeší otázku
poplatků tak, že placené úseky raději
objede, i když to znamená zdržení.
Tento postup přitom volí hlavně mlad−
ší lidé. Celých 30 % řidičů pak ne−
chává cestě volný průběh a placené
úseky úzkostlivě neřeší. Bezstarost−
nější jízdu si z tohoto titulu dopřávají
častěji ženy.
Jak Češi bojují s únavou za volan−
tem? Dobrá zpráva je, že ji nepodce−
ňují a 85 % oslovených jako první
možnost volí bezpečnostní pauzy,
58 % spoléhá na konverzaci se spolu−
jezdcem, 54 % „tankuje“ podpůrné
látky, jako jsou káva a energetické ná−
poje. Nahlas puštěná hudba funguje
jako dobrý lék na probrání pro 23 %
řidičů a řidiček. Jiní volí netradičnější
způsoby – ofuk ledovou klimatizací
(14 %) a cestování během dne a ne
v noci (14 %). Zajímavým zpestřením
zápasu s únavou je také hlasité zpí−
vání (14 %), k němuž se uchylují čas−
těji ženy.
Plzeňský rozhled 7/2014
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Naše motto:

My se staráme, vy odpočíváte,
to je OREA Wellness Hotel Horizont!
Podle statistik si v poslední době
hodně z nás vybírá na dovolenou
některé z krásných míst v České re−
publice. Často to jsou lokality na
Šumavě, zejména kolem Železné
Rudy a Špičáku. A právě na Špičáku
nemůžete přehlédnout dominantu,
kterou je i architektonicky zajímavý
OREA Wellness Hotel Horizont, který
se nachází na horské louce vzdálené
od hlavní komunikace 800 m. Hotel
rodinného typu s překrásným vý−
hledem na nejvyšší horu Šumavy,
Velký Javor.

„Je ideální pro rodiny s dětmi,
protože zde najdete dětskou hernu,
venkovní trampolínu, pískoviště
a domeček. V našich hotelích nuda
rozhodně nehrozí! Děti se vyřádí
v zimní i letní sezóně s animačním
týmem, který pro ně zajišťuje hotel
zdarma program 6 dní v týdnu, tatí−
nek si užije bazénu a sauny a o ma−

10
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minku se postará profesionální kos−
metička či masérka. Prostě – nej−
krásnější rodinná dovolená začíná
u nás,“ ujišťuje Sales & Marketing
managerka Vladimíra Fialová.
Aktivní víkendové pobyty si na
Špičáku můžete užít ve dvou, ale
také v doprovodu svých dětí či do−
mácích mazlíčků. V hotelu vám po−

mohou odpočinout si od každoden−
ních starostí, užít si čas se svými
dětmi a zrelaxovat své tělo i mysl.
„Naše hotely po celé České re−
publice poskytují vynikající zázemí
nejenom pro pohodovou rodinnou
dovolenou. Tak třeba pánové mohou
udělat radost své přítelkyni či man−
želce, zakoupit u nás dárkový pou−
kaz a strávit tak romantický pobyt
ve dvou s procedurami“ dodala
V. Fialová.
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Pohár hejtmana patří
Sportovnímu gymnáziu
Nejlepší sportovní týmy středních
škol v Plzeňském kraji se utkaly ve fi−
nálových zápasech na třech sporto−
vištích v Plzni. V konkurenci sportov−
ců z dvanácti středních škol v kraji si
nejlépe vedl tým studentů Spor −
tovního gymnázia Plzeň, který se stal
celkovým vítězem a zaslouženě si od−
nesl putovní pohár hejtmana Plzeň−
ského kraje.
Základní kola sportovních soutěží
středních škol se odehrála již v dubnu
v Sušici, Stříbře, Domažlicích a Plzni.
Týmy studentů soutěžily ve volejbalu,
atletice a fotbalu. Ve fotbalových zá−
pasech si nejlépe vedlo družstvo
Sportovního gymnázia Plzeň. Ve vo−

lejbalu zlato v této disciplíně vybojo−
valy dívky ze Spor tovního gymnázia
Plzeň a hoši z Gymnázia J. Š. Baara
Domažlice. Mezi družstvy dívek i ho−
chů v atletice zvítězily týmy Spor −
tovního gymnázia, Plzeň.
Všechna soutěžní družstva se se−
tkala při závěrečném vyhodnocení,
které se uskutečnilo na Atletickém sta−
dionu města Plzně. Poháry vítězům
předával hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs, náměstek hejtmana pro
oblast školství, sportu, cestovního ru−
chu a projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 Jiří Struček a ná−
městkyně hejtmana pro oblast investic
a majetku Zdeňka Lišková.

Klubíčko křtilo „cédéčko“
Už 14 let hraje na Stříbrsku kapela
Klubíčko, která se občas vydá hrát
i za hranice okresu. Za celou dobu
však nevydala vlastní CD, stalo se to
až letos v květnu. Slavnostní akt se
konal v erpužickém sále poslední
květnovou sobotu. Více nám prozradil
kapelník Jaroslav Vrška. „Za ty roky
jsme si hodně užili a několikrát i mě−

aby trénovala, každý pracuje, máme
různé směny, není to jednoduché,“
uvedl Vrška.
Kapela natočila CD v sestavě
Jaroslav Vrška (basová kytara, zpěv),
Jiří Pavlas (bubny, zpěv), Jiří Polášek
(kytara, zpěv). Nově od května přibyl
klávesák Jakub Fischer. „Nepotře−
bovali jsme natočit desku, ale v pod−
statě jsme se teď mězi
sebou vyhecovali, když
už tedy máme nějaké
své vlastní písně. Po−
sluchači najdou na disku
devět písniček a malý
bonus. Nahrávali jsme
počátkem letošního ro−
ku. Nahrávky si vzal
do parády náš zvukař
Richard Nedvěd,“ uvedl
kapelník. Kapelu do−
plňuje také osvětlovač
Martin Feinstinger.
Křest proběhl za pří−
tomnosti skalních fa−
Jiří Pavlas, Jaroslav Vrška, Jakub Fischer,
noušků a dalších náv−
Jiří Polášek, v dřepu zvukař Richard Nedvěd
štěvníků. Ze Stříbra při−
nili sestavu. Jeden muzikant dojížděl jela do Erpužic také Žaneta Zíková.
až z Prahy, takže časem s námi „Na Klubíčko chodím často, hlavně
spolupráci ukončil. Pak jsme tu měli když hraje ve Stříbře. Jezdíme na ně
také kolegy, kteří už byli v důcho− s partou, hrají opravdu dobře.
dovém věku, i oni nám časem ode− Přejeme jí do budoucna, ať se jim stá−
šli. Popravdě řečeno, i nynější se− le daří a hrají tak dobře jako doteď,“
stava má problémy se vůbec sejít, řekla posluchačka.
(sih)
Plzeňský rozhled 7/2014
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Střípky
z Plzně
Mistři v házené
z Újezda
Újezd házená, to už něco znamená“
je motto házenkářů TJ Plzeň−
Újezd, kteří letos vybojovali mistrov−
ský titul v národní házené. Stejné
motto bylo napsáno na házenkář−
ském míči, který na Krajském úřadě
Plzeňského kraje předali hejtmanovi
Plzeňského kraje Václavu Šlajsovi.
Hráči TJ Plzeň−Újezd vyhráli ligo−
vou sezónu 2013/14 s náskokem
10 bodů. „Vyhrát s tak vysokým ná−
skokem je naprosto výjimečné.
Sešla se ale dobrá parta hráčů, kteří
jsou na házenkářském vrcholu,
a podařilo se začlenit také několik
hráčů z dorostu,“ vysvětlil důvody
úspěchu trenér družstva a zároveň
předseda oddílu národní házené
TJ Plzeň−Újezd Jaroslav Bešta a do−
dal, že v jejich řadách je také nej−
lepší házenkář roku 2013/14
Ladislav Beneda.
„Velmi mě těší, že rozšiřujete řa−
dy mistrů ve sportu v našem kraji.
Sport v Plzeňském kraji se rozvíjí
a jsou vidět také úspěchy, za to
i vám patří velký dík,“ řekl hráčům
při setkání hejtman Václav Šlajs.
Michal Chalupný, starosta měst−
ského obvodu Plzeň 4, pod který
Újezd spadá, přislíbil TJ Plzeň−
Újezd finanční příspěvek na rekon−
strukci zázemí pro hráče, kteří sice
mají k dispozici jedno z nejmoder−
nějších hřišť, ale budova, která
slouží jako zázemí, je v nevyhovují−
cím stavu.
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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice
Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivo−
čelá země, Vyprávěj, Lidice to je
jen kratičký výčet známých českých
filmů a seriálů, ve kterých se objevila
vojenská technika z Muzea na de−
markační linii v Rokycanech. Dalších
150 ks zcela pojízdné vojenské tech−
niky s daty výroby od roku 1918 do
současnosti uvidíte ve výstavních
expozicích muzea. Velkou vzácností
z první republiky je např. štábní
automobil Škoda 903 Superb, čet−
nický autokar Walter a replika obr−
něného automobilu Tatra vz. 30. Za
zmínku však stojí i technika z II. svě−
tové války jako např. legendární
Willys MB, GAZ 67, tank T−34, proti−
letadlová děla a houfnice.
A jestli jste doteď nadšeně a se
zaujetím vstřebávali venkovní expo−
zici, ta vnitřní vám zaručeně vezme
dech. Věřte, že na expozici s názvem
„Nikdo nemá právo zapomenout!“
opravdu nikdy nezapomenete. Při je−
jím procházení prožijete prostřed−
nictvím trojrozměrných exponátů,
diorám a multimediálních expozic
příběh vývoje československých
událostí od roku 1918 do května
1945. Prožijete zde s našimi předky
budování pohraničního opevnění,
zažijete ale i noční přepadení na hra−
nicích. Nová trojrozměrná multime−
diální expozice vás vtáhne do situa−
ce v pohraničí jedné noci v září
1938, kdy byla ordnery SdP přepa−
dena četnická stanice, které přijíždí
na pomoc pohotovostní oddíl čes−

koslovenské armády v čele s obrně−
ným automobilem OA vz. 30. Horké
léto a podzim roku 1938 uvidíte
také na nové diorámě. Společně
s branci pak nastoupíte při mobiliza−
ci do pevnostních objektů. Prožijete
ale také zklamání a bezmocnost při
následné demobilizaci a ústupu

novodobého opevnění budovaného
v ČSR po roce 1948. Nově vybudo−
vaná expozice má za úkol poodhalit
alespoň část tajemství poválečného
opevnění a seznámit s obranou
západní hranice jako celku. V areálu
muzea byla vybudována síť pod−
zemních chodeb, ve které může náv−

z obranných postavení. Aktivní účast
našich vojáků v československých
jednotkách v zahraničí na bojištích II.
světové války a události tragického
období do roku 1945 vám přiblíží
další výstavní sály. Protože město
Rokycany leží na významném bodě
– demarkační linii – je další dioráma
o velikosti 6x2 metry věnována prá−
vě situaci v květnu 1945 na této linii
dotyku osvobozujících armád. Vý−
stavní sály vnitřních expozic obsa−
hují LCD obrazovky, na kterých jsou
promítány dokumentární záběry této
pohnuté doby.
Od 5. 7. 2014 bude návštěvníkům
zpřístupněna zcela unikátní expozice

štěvník procházet jednotlivými typy
objektů − navštívit tak budete moci
pozorovatelnu, kulometný objekt
či objekt s osazenou tankovou věží.
Součástí expozice je i výstava s po−
pisy jednotlivých obranných prvků,
trojrozměrné exponáty i dioráma
o rozměrech 3x 2 m a samozřejmě
také dobová kolová technika
včetně obrněného transportéru
OT−64 SKOT.

Otevírací doba:
Od 1. 4. do 31. 10.
otevřeno denně
od 9 do 18 hodin.

Více na: www.bahna.eu/muzeum
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Aktivity SOŠ a SOU, Horšovský Týn
Svářečská škola registrační číslo 13−458
funguje již čtyři roky
Svářečská škola při SOŠ a SOU
Horšovský Týn má za sebou již čtvrtý
školní rok svého provozu a je jediným
zařízením tohoto typu v domažlickém
regionu.
Zajišťujeme veškeré základní kurzy
plamenného a obloukového svařování
na všech běžných materiálech (nele−
gované oceli, austenitové legované
oceli a hliník). Dále zajišťujeme kurzy
a zkoušky svářečů dle evropských
norem svařování (EN 287 atd.).
První základní kurz svařování byl
slavnostně zahájen již 6. září 2010. Za
čtyři roky provozu úspěšně absolvo−
valo ve svářečské škole základní kurz
svařování úctyhodných 479 svářečů.
Osvědčení o zkoušce svářeče dle ev−
ropských norem získalo 161 svářečů.

Prioritně slouží
svářečská škola
potřebám naší ško−
ly. Základní kurzy
svařování zde ab−
solvují žáci oboru
Opravář zeměděl−
ských strojů a žáci
oboru Mechanik
opravář motoro−
vých vozidel.
Postupně si do
naší svářečské ško−
ly našly cestu i firmy z domažlického
okresu. Pro Úřad práce České re−
publiky zajišťujeme rekvalifikace a již
tradičně pořádáme jednou ročně
základní kurz svařování pro žáky
Výchovného ústavu v Hostouni. Také

zajišťujeme základní kurzy svařování
pro Armádu České republiky,
Hasičský záchranný sbor Plzeňského
kraje a pro další zájemce.
Informace o naší svářečské škole
najdete na www.sos−souhtyn.cz..

Mateřské centrum
„Duhový svět“
Pro všechny děti, které by se nepo−
dařilo umístit do školek, i pro ma−
minky s dětmi na mateřské bude
v Horšovském Týně otevřeno nové
Mateřské centrum, jehož provoz
budou zajišťovat žákyně oboru
Předškolní a mimoškolní pedagogi−
ka v rámci své praxe.
Mateřské centrum vybudovala na−
še škola s pomocí MÚ Horšovský Týn
a žákyně v něm budou získávat po−
třebné zkušenosti při práci s dětmi
a naučí se komunikovat s jejich rodiči.
Pobyt v centru bude bezplatný
a rodiče budou mít možnost zde ne−

„ŠKOLA GASTRONOMIE“ CHORVATSKO
Na přelomu května a červ−
na se 19 žáků oboru ku−
chař – číšník s učitelkami
Bc. Jarmilou Málkovou
a Bc. Janou Hofmeisterovou
zúčastnilo programu „Ško−
la gastronomie“ v chorvat−
ském letovisku Makarská.
Program pro ně připravila
Cestovní kancelář BUS
TOUR – Foltýnová s.r.o.
z Horšovského Týna. Naši
„kuchaři−číšníci“ si tak ke

zkušenostem, které čerpají při vyko−
návání praxe ve školním Penzionu
V Oboře Horšov a ve školní student−
ské firmě, mohou přidat i novou za−
hraniční zkušenost. Hlavním cílem to−
hoto programu bylo seznámení žáků
se středomořskou kuchyní. Pod vede−
ním ředitele hotelu Rivijera si sami vy−
zkoušeli některé typické recepty. Sou−
částí programu byla také exkurze do
kuchyně čtyřhvězdičkového hotelu,
ve které denně připravují pokrmy až
pro 500 hostů. O této akci informoval
i chorvatský deník Makarska Post.
Jednou z účastnic programu byla
žákyně 3. ročníku Kristýna Cifrová,
která svoje zážitky vyjádřila v násle−
dujícím rozhovoru.
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Rivijera. Vařili jsme pod ši−
rým nebem venku před ho−
telem. Zkusili jsme si při−
pravit okouna mořského na
grilu, brambory s mangol−
dem, malé smažené kala−
máry, sardele obecné
(ančovičky) vařené na hus−
to, špinavou polévku, jeh−
něčí s hráškem. Také jsme
viděli, jak se venku připra−
vuje rizoto pro 500 lidí.

w Kristýno, splnila „Škola gastro−
nomie“ v Chorvatsku tvoje před−
stavy a máš pocit, že program byl
dostačující?
Exkurze určitě mé představy splnila.
Na každý den bylo něco naplánová−
no, ale měli jsme i volný čas na to,
abychom se mohli vykoupat, něco
nakoupit a tak.
w Jak hodnotíš péči Cestovní kance−
láře Bus Tour Foltýnová s.r.o. a per−
sonálu hotelu Riviera o účastníky
„Školy gastronomie“?
Paní delegátka Dana Drofová
se k nám moc pěkně cho−
vala, všechno překládala
a uměla odpovědět na naše
všetečné otázky. Personál
hotelu byl ochotný a pan
ředitel byl velmi vstřícný.

w Měla jsi možnost poznat
krásy Chorvatska, vzletně
řečeno hory za zády, na
obzoru moře. Co se ti líbilo nejvíce
a jaký zážitek byl pro tebe ten nej−
krásnější?
Nejkrásnější zážitek pro mě byly rafty,
vůbec nelituji, že jsem tenhle adrenalin
podstoupila. Ale těch krásných oka−
mžiků bylo víc, vlastně by se našel kaž−
dý den nějaký. Zážitkem pro mě byla
degustace ve vinotéce, exkurze do ho−
telu Meteor, kde si nás fotili do novin.
Moc se mi líbil rybářský večer s rau−
tem připraveným venku a s krásnou
atmosférou. Moře, večerní procházky,
spousta legrace, zážitků je hodně.

w Co všechno ses dozvědě−
la o chorvatské kuchyni?
Vše nám vysvětloval a uka−
zoval pan ředitel hotelu
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

chat své dítě samotné nebo se na−
opak plně zapojit do her a veškeré
prováděné činnosti se svými dětmi.
Je zde vybudována kavárna pro ro−
diče – k dispozici jsou také počítače
připojené k internetu.
Mateřské cent−
rum s názvem
„Duhový svět“
bude pro ve−
řejnost slav−
nostně otevřeno 17. září 2014.

Malý hospodářský
dvůr v Horšově
Zveme veřejnost a zejména dětské
návštěvníky do Malého hospodářské−
ho dvora v Horšově, kde se každý den
o prázdninách, včetně víkendů, starají
žáci školy oboru Agropodnikání o ce−
lou řadu hospodářských zvířat. Chovají
se zde slepice, kachny, husy, perličky,
krocani, králíci, vzácné ovce a kozy,
dále prasata, ale i osel, poník a kráva
plemene Jersey. Žáci se starají nejen
o krmení zvířat, ale i líhnou v umělé líh−
ni a rodí mláďata. Z nadojeného mléka
vyrábí máslo a sýry. Finálním produkt
maso a výrobky budou v příštím roce
distribuovat v prodeji ze dvora nebo
dodávat svým spolužákům kuchařům
pro restauraci „V Oboře“.
Prázdninová otevírací doba červenec:
od 8:00 do 12:00 hodin
od 9. srpna 2014
od 8:00 do 10:00 hodin.
Během školního roku je otevřeno
od 8:00 do 16:00 hodin.
Vstup s odborným výkladem
a prohlídkou je zdarma.
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Střípky
z Plzně
Když se v pivovaru
rekvírovalo…
Letos v červenci uplyne 100 let od
doby, kdy začala „Velká válka“,
později známá jako 1. světová vál−
ka. Pivovarské muzeum v Plzni
k tomuto výročí připravilo výstavu
s názvem „Vzpomínka na c. a k.
vojáky ze zemí Koruny české
1914–1918“* s důrazem na dopa−
dy válečného konfliktu na vojáky
i samotný Měšťanský pivovar
v Plzni.
Putovní výstava dokumentuje
především život vojáků na jihozá−
padní frontě, jejich každodennost
i osudy po válce, seznámí ná−
vštěvníky také s válečnými léty
v Měšťanském pivovaru v Plzni, ve
kterém byli například ubytováváni
vojáci nebo uskladňovány válečné
zásoby.
„V roce 1914 vojenské úřady
zrekvírovaly pivovaru auta, vagony
a koňské potahy, zmizely i měděné
a mosazné výrobní části. Díky vel−
ké odvaze místních pivovarníků se
však podařilo uchránit původní var−
ní pánev, ve které v roce 1842 uva−
řil Josef Groll vůbec první várku pi−
va Pilsner Urquell,“ připomíná
krušné chvíle Anna Peřinová, ve−
doucí Ústředního archivu Plzeň−
ského Prazdroje. „Kvůli nedostatku
surovin pro výrobu piva a tedy i fi−
nancí se v pivovarském areálu bě−
hem války hledala i jiná podnikatel−
ská činnost jako třeba pronajímání
nevyužitých prostor pro sklady, su−
šení zeleniny nebo vyrábění sodov−
ky. Správa pivovaru také nechala
osadit rozlehlé plochy areálu ovoc−
nými stromy. Během války zde byly
vysázeny stovky třešní, hrušní
a jabloní,“ nastiňuje Peřinová.
Významná část výstavy je věno−
vána statečným plzeňským „Pěta−
třicátníkům“ (35. pěší pluk) na po−
zadí důležitých bojů v roce 1915
poblíž slovinského Mengore. Stra−
nou nezůstává ani význam Škodo−
vých závodů, největší zbrojovky ra−
kousko−uherské monarchie. Další
část výstavy upozorňuje na vý−
znamný vojenský potenciál zemí
Koruny české a zaměřuje se přede−
vším na boje pluků ze zemí Koruny
české v 10. a 11. sočské bitvě.
Autorem výstavy je známý plzeň−
ský badatel – Ing. Arthur Rehber−
ger. Do České republiky se výstava
vrací po úspěchu v zahraničí, mj.
v Bruselu či ve Slovinsku (právě
tam se nachází řada bojišť kolem
řeky Soči).
Výstava je ke zhlédnutí až do
28. 9. 2014 každý den od 10 do
18 hodin v plzeňském Pivovar−
ském muzeu, Veleslavínova 6.
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Dragouni se vracejí do Dobřan
První dragouni se v Dobřanech
objevili před 220 lety v roce
1794. Tuto tradici, která je neod−
myslitelnou součástí zdejší his−
torie, letos připomene několik ak−
cí a vše vyvrcholí na podzim, kdy
bude slavnostně obnoven provoz
jezdecké haly v Tyršově ulici.
„Tato historicky zajímavá budova
začne po několika desetiletích sloužit
svému původnímu účelu, protože se
sem vrátí jezdci na koních. Jedná se
o další počin města Dobřany v rámci
dlouhodobé podpory aktivit nezis−
kového sektoru,“ sděluje starosta
města Marek Sýkora. Hala byla v po−
sledních letech prázdná, předtím zde
fungoval sběrný dvůr.
Objekt z konce 19. století je sou−
částí městské památkové zóny. Jeho
nový nájemce Jan Košťál, předseda
Jezdecké společnosti Dobřany, hod−
lá během léta provést nutné úpravy
interiéru tak, aby zde bylo možné
provádět jezdecký výcvik. Budova
by se měla do budoucna stát
nejen dějištěm jezdeckých závodů,
ale i chovatelských a dalších akcí.
„V rámci naší republiky se jedná
o unikát. Halu, která byla původně
vybudována jako jízdárna a dosud
slouží těmto účelům, bychom našli

jen v Kladrubech nad Labem,“ sdě−
luje Jan Košťál.
První návštěvníci areálu v Luční
ulici už mohli vidět ukázku výcviku
nejmenších adeptů jezdeckého umě−
ní, prezentaci výstroje pro různé jez−
decké disciplíny a také soutěžit o ce−
ny ve stopovačce, při které se účast−
níci vydají po stopách, které ve měs−
tě zanechali dragouni.
Dragouni byli původně příslušníky
jízdní pěchoty. Tato vojenská profese
vznikla v 16. století. Název dostala
podle zbraně, kterou dragouni nej−
častěji používali, krátké muškety zva−
né drago. Význam pochází z výrazu

„plivat oheň“, tedy záblesku ohně
a kouře po výstřelu. Ve městě setrvali
do roku 1920. V řadách zdejšího
7. dragounského pluku dokonce
sloužil pozdější císař a poslední čes−
ký král Karel I. Rakouský. V letech
1888 až 1890 vybudovalo město
Dobřany nová jezdecká kasárna, je−
jichž součástí byly dvě velmi podob−
né jízdárny, druhou zničil nálet v roce
1943. Zachovala se pouze její sestra
v Tyršově ulici. Jejím původním úče−
lem bylo především pořádání odvodů
koní a také reprezentační události.
Právě proto byla součástí města a ni−
koliv rozsáhlého areálu kasáren.

Hokejové posily z Meteoru Třemošná
Škoda Plzeň ohlásila dvě nová jmé−
na – první tým posílí dva mladíci,
odchovanci Meteoru Třemošná,
útočníci David Michel a Jiří Kepka.
Oba dva podepsali svoji první profe−
sionální smlouvu, s klubem už trénu−
jí a připravují se na novou sezónu.
Dvě nové tváře přivítal generální ma−
nažer klubu Martin Straka společně
s Miroslavem Duškem z hokejového
klubu Meteor Třemošná, odkud oba
mladí útočníci pocházejí.
„Jsme moc rádi, že s námi kluci
smlouvu podepsali. Je to poprvé, co
s námi někdo z Třemošné podepsal
profi kontrakt,“ doplnil Straka.
Dnešní příchod Kepky s Michelem
je ale podle všeho jen začátek spolu−
práce obou klubů. „Vidíme tam spous−
tu šikovných kluků, talentů pro bu−
doucnost. Tohle je jen začátek,“ dopl−
nil vlastník plzeňského klubu Jeho
nadšení sdílí i Miroslav Dušek:
„Z kluků máme velkou radost, pat−
ří mezi ty vůbec první, kteří u nás
v Třemošné začínali. Navíc za ně do−
staneme i nějaké peníze, které bude−
me moci zase použít na výchovu dal−
ších mladých hráčů.“

Michel s Kepkou ale nepřicházejí
uprostřed letní přípravy, s týmem už
jsou v tréninkovém procesu téměř od
začátku. „Začali asi týden po nás, ale
zvládají to a šanci na ledě dosta−
nou,“ prozradil Martin Straka. „Pak
už je jen na nich, jak se s tím pope−
rou, a jestli si na ledě vybojují šanci
v prvním týmu, nebo zamíří třeba do
Havlíčkova Brodu.“
To si dost dobře uvědomují i mladí
hokejisté. „Je super, že jsme po−
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depsali smlouvu, ale tím to jenom
začíná. Chceme se oba udržet
v týmu,“ prohlašuje odhodlaně
David Michel, který si v dresu Žiliny
vyzkoušel i slovenskou juniorskou
soutěž. Podobně uvažuje i Jiří
Kepka. „Musíme makat, protože ta
šance dřív nebo později přijde, ale
bude to daleko těžší než v juniorce.“
Právě v juniorském týmu Plzně
Kepka už v posledních dvou sezó−
nách působil.
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Prázdninová štafeta
Devět nových turistických cílů rozšířilo
pro letošní rok soutěžní putování po tu−
ristických cílech Plzeňského kraje s
názvem Prázdninová štafeta. Dvanáctý
ročník Prázdninové štafety začal
1. čer vence a končí 31. srpna 2014.
Nově otevřená rozhledna na Špičáku
s výškou 26,5 metru, naučná stezka pro
děti kolem Kokotských rybníků doplně−
ná 11 informačními tabulemi nebo no−
vinka pro milovníky železnice. To je jen
část nových turistických cílů, které jsou
letos nově zařazeny do soutěžního pu−
tování Prázdninová štafeta. „Novinkou
je unikátní Železniční muzeum Bez−
družice a již tradiční ´Bezdružické parní
léto´. Projet se můžete parním vlakem,
ve kterém vás doprovodí průvodčí v do−
bové uniformě. Vlak po projížďce ro−
mantickou krajinou Konstantinolázeň−
ska vás doveze, mimo jiné, i právě do
Železničního Muzea v Bezdružicích, kde
se pojí historie, současnost i budouc−
nost železniční tratě Pňovany – Bez−
družice,“ říká Marek Plochý, předseda
sdružení Plzeňská dráha. Nových zasta−
vení v prázdninovém putování je ještě
mnohem víc: unikátní muzeum motorek
v Chlumčanech, zámek Žihobce, znovu−
obnovený kostel sv. Jana Nepomuc−
kého v Loretě u Týnce, rozhledna na sv.
Markétě v Dlažově, Galerie drátenictví
Soukupová v Ostroměči a venkovský
skanzen v Chanovicích.
Kromě nových turistických cílů bude
dvanáctý ročník soutěžního putování
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opět propojen s akcemi, které se o práz−
dninách uskuteční pod záštitou Evrop−
ského města kultury 2015. V praxi to
bude pro účastníky Prázdninové štafety
znamenat navštívit z uvedených 10 po−
vinných cílů alespoň dva s tematikou
Plzeň 2015. V účastnickém listu budou
vyznačeny logem Plzeň 2015.
Soutěž Prázdninová štafeta je určena
dětem a mládeži do 18 let. Každý, kdo
navštíví o letních prázdninách alespoň
10 ze 46 vybraných turistických cílů
v Plzeňském kraji a zašle vyplněný
účastnický list na adresu Zoologické
a botanické zahrady v Plzni, spoluorga−
nizátora akce, do 2. září 2014, bude
oceněn zajímavými cenami. Účastnický
list včetně zmenšené fotodokumentace
lze zaslat i na emailovou adresu: prazd−
ninovastafeta@plzensky−kraj.cz. První
cenou pro vylosovaného výherce bude
rodinný zahraniční zájezd do Paříže do
Disneylandu, který do soutěže daruje CK
BUS TOUR Foltýnová.
Vyhlášení a předání hlavních cen
proběhne v rámci Mezinárodního vele−
trhu cestovního ruchu Plzeňského kra−
je ITEP 2014 v hale TJ Lokomotiva
Plzeň, který se letos koná v termínu od
25. do 27. září.
Účastnické listy včetně podrobných
informací, herního řádu a seznamu šta−
fetových míst jsou na webových strán−
kách: www.turisturaj.cz, www.zoopl−
zen.cz, www.iris.snadno.eu a také na
www.plzen2015.net.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Pracovní nabídky

Stáže ve firmách
– vzdělávání praxí
Lidé nad 40 let nemají příliš zájem
se dále vzdělávat formou odborných
stáží. Naopak aktivní jsou v tomto
směru čerství absolventi nebo ti,
kdo se vracejí na trh práce z rodi−
čovské dovolené. Vyplývá to z vý−
sledků projektu „Stáže ve firmách –
vzdělávání praxí“ a také z průzkumu
Fondu dalšího vzdělávání.
Více než šest tisíc lidí si rozšířilo
své teoretické znalosti a praktické
zkušenosti díky projektu „Stáže ve
firmách – vzdělávání praxí“, který re−
alizuje Fond dalšího vzdělávání, pří−
spěvková organizace Ministerstva
práce a sociálních věcí. Nejvíce
z nich přitom bylo z věkové katego−
rie 20 – 30 let.
„Ukazuje se, že čerství absolventi
neberou svou kariéru na lehkou vá−
hu a jsou ochotni investovat čas do
rozvoje svých praktických doved−
ností. Tvořili totiž asi třetinu účastní−
ků našeho projektu,“ komentuje sta−
tistiky hlavní manažerka projektu
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Kateřina Šímová s tím, že velký zá−
jem byl také mezi lidmi na rodičov−
ské dovolené nebo těsně po ní.
Naopak nejméně aktivní byli lidé
ve věkové kategorii 40+ a jejich ne−
zájem o tuto formu dalšího vzdělá−
vání potvrzují i výsledky veřejného
průzkumu, kde téměř pětina respon−
dentů z této věkové kategorie uvedla,
že stáže nepřináší účastníkům žádné
výhody. „Vůbec nejméně se do na−
šeho projektu zapojili lidé nad 50 let.
Je škoda, že starší lidé, kteří patří na
trhu práce k ohroženým skupinám,
se více o tuto formu profesního
vzdělávání nezajímají,“ myslí si
Šímová.
Její slova potvrzují i výsledky eva−
luace projektu, kdy 97 procent účast−
níků vyjádřilo názor, že se na stáži
naučili nové věci a 93 procent záro−
veň získalo nové kontakty. Důležité je
pro ně také to, že na konci stáže ob−
drželi certifikát a mohou se tak praxí
prokázat při pracovních pohovorech.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vítání v Břasích
se povedlo
Bezmála dvě tisícovky návštěvníků
se přišly podívat do Břas na
Rokycansku na jedenáctihodino−
vou akci pro celou rodinu nazva−
nou VÍTÁNÍ LÉTA 2014. Mezi čtyř−
mi desítkami účinkujících přitom
nechyběly ani známé osobnosti.

Hned úderem pravého poledne
začal rozdávat podpisy mnoha−
násobný mistr republiky i střední
Evropy v automobilových soutě−
žích Václav Pech. Ve stejnou dobu
už předváděla život v dobách dáv−
no minulých i skupina historického
šermu Convictus, která se v prů−
běhu akce představila návštěvní−
kům hned třikrát. Velký aplaus
sklidilo vystoupení zásahové jed−
notky Policie ČR, stejně jako roz−
hovor s hlavní hvězdou dne – her−
cem, dabérem a moderátorem
Martinem Stránským. Navzdory
velice nabitému programu si „dok−
tor z Počátků“ udělal čas a nako−
nec strávil na VÍTÁNÍ LÉTA 2014
více než hodinu, během které trpě−
livě pózoval všem žadatelům
o společnou fotografii.
Velmi zajímavou expozici přive−
zla do Břas Městská policie Plzeň.
Kromě jízdy na Segway si ná−
vštěvníci mohli vyzkoušet i speci−
ální brýle simulující určitou hladinu
alkoholu v krvi. Děti se pak do sy−
tosti vyřádily na dvou nafukova−
cích hradech i v půjčovně elektric−
kých autíček. Kromě nich si mohly
vyzkoušet i nejnovější modely sil−
ničních a horských kol, golfový
trenažér, nebo se chopit štětce
s barvou a přidat svůj obrázek na
velkoplošné stojany. Nechybělo
ani povídání s posádkou Zdravot−
nické záchranné služby Plzeň−
ského kraje, která zejména děti
upozornila na všechny nástrahy,
které na ně v průběhu právě začí−
najících prázdnin čekají.
Nekonečný aplaus si za své ho−
dinové vystoupení vysloužil i zná−
mý kovboj Jimmy Magura, jehož
show oddělila odpolední dětskou
a večerní dospěláckou část.
Plzeňský rozhled 7/2014

Pilsner Fest zná svůj hudební program!
V sobotu 4. října se v pivovaru
Plzeňského Prazdroje uskuteční
tradiční Pilsner Fest. Oslava naroze−
nin první várky Pilsner Urquell opět
nabídne hudební program na dvou
pódiích a doprovodný program
inspirovaný historií a výrobou plzeň−
ského ležáku. Hlavním tahákem jsou
David Koller, Anna K., TATA BOJS
a J.A.R. Na Pilsner Festu si zahraje
i vítěz soutěže Prazdroj talentů
pro začínající kapely, do které se
mohou zájemci přihlašovat ještě do
20. června.
Pilsner Fest jako narozeninová
oslava první várky Pilsner Urquell
proběhne v sobotu 4. října, tedy
v nejbližším termínu od výročí 5. říj−

na, kdy první várku v roce 1842 slá−
dek Josef Groll v Plzni uvařil. Oslavy
v plzeňském pivovaru připomenou
historickou tradici pivovarského ře−
mesla a ukáží, co stojí za úspěchy
plzeňského ležáku ve světě.
Na hudební program je náležitě
pyšný dramaturg Pilsner Festu Pavel
Anděl: „Mám radost, že jsme získali
takové hvězdy jako David Koller,
Anna K., Imodium, The Fellas
a. J.A.R., kteří celý Fest pěkně zostra
odstartují. Také jsem velmi hrdý na
to, že jsme v letošním programu dali
obrovský prostor mladým kapelám,
aniž bychom rezignovali na kvalitu
nebo atraktivnost. Můžete se těšit na
Doctor Victor, kteří se stali druhou
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nejlepší mladou kapelou na světě
ve finále světové soutěže GBOB
v Thajsku, na sugestivní Ille, strhující
a swingující Mydy Rabycad, nekom−
promisní Dirty Blondes nebo divo−
kou Electric Lady.“
Na Pilsner Festu si také zahraje
vítěz soutěže pro začínající talento−
vané kapely Prazdroj talentů 2014,
který kromě tohoto „angažmá“ získá
i pivo na rok zdarma. Odborná poro−
ta vybere z přihlášek 16 nejlepších
skupin, které postoupí do veřejného
hlasování a zasoutěží si ve veřejných
předkolech v rámci koncertů Léta
v Prazdroji. První dvě kapely se proti
sobě postaví na nádvoří plzeňského
pivovaru již 10. července.
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Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

Fernet

Mám problémy s krkem. Občas mně v něm škrábe nebo pálí, jindy mívám
pocit tlaku. Intenzita bolestí bývá různá a trvá to už zhruba půl roku.
Několikrát jsem chtěla navštívit lékaře, ale než jsem se rozhoupala, potíže
samy ustoupily. Po krátkém čase se však vždy vracejí. Z dostupných věcí
jsem zkoušela snad už všechno.
Věra ze Slovan

a ovocné destiláty
jsou košer

Nevím přesně, co si představit pod vaším vyjádřením „zkoušela jsem snad
všechno“, mohu pouze předpokládat, že máte zakoupena různá kloktadla nebo tablety
k dezinfekci dutiny ústní a krku. V lékárně si lze vybrat z mnoha těchto léčivých pří−
pravků. Pokud Vám však vždy pomohly jen přechodně, určitě doporučuji navštívit lé−
kaře ORL. Vyšetří Vás, prohlédne krk, zhodnotí mandle, stav sliznic a udělá výtěr z krku.
Nedomnívám se, že by ve Vašem případě šlo o nějaké vážné onemocnění, nejpravděpodobnější je předpoklad, že
se bude jednat o banalitu. Je však nutné vyloučit i případnou vážnější příčinu Vašich potíží. Teprve podle výsledků
všech vyšetření Vám můžeme zodpovědně doporučit další léčebný postup.
Uvědomte si, že se může jednat nejen o prostý zánět sliznice v polykacích cestách, ale i o méně pravděpodobné
podstatně závažnější onemocnění. Dnes už i Vám je zřejmě jasné, že bez návštěvy ORL ordinace tento problém
sama nezvládnete.

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

Prvenství putuje do ZŠ Kladruby
Regionální hospodářská komora Pl−
zeňského kraje připravila pro žáky
8. a 9. ročníků ZŠ z celého Plzeň−
ského kraje základní kola soutěží
v technických dovednostech. Z téměř
800 žáků pak byli nejlepší řešitelé
nominováni svými školami do celo−
krajského finále, které proběhlo ve
Středním odborném učilišti elektro−
technickém v Plzni. Celkem 72 žáků
ze 17 základních škol ze všech
7 okresů Plzeňského kraje poměřilo
své dovednosti a znalosti v oblasti
elektrotechniky a fyziky. Žáci soutěžili
ve dvojicích a sestavili 2 projekty dle
zadaného schématu pomocí atraktivní

elektronické stavebnice Boffin 750
a vypracovali znalostní kvíz z fyziky.
Podle funkčnosti a rychlosti zapo−
jení dvou projektů a výsledků z teore−
tické části byli vyhodnoceni jako nej−
lepší tito soutěžící:
1. místo Daniel Eret
a Jan Hinterholzinger
− ZŠ Kladruby
2. místo Jan Urválek
a Ondřej Růžička − 33. ZŠ, Plzeň
3. místo Ondřej Karlíček
a Dominika Moulisová
− ZŠ a MŠ Kozojedy
Účastníci soutěží se shodli, že je
bavila především týmová práce, spo−

lečné hledání problému, radost ze za−
pojení obvodů a jejich fungování, zvu−
kové a světelné efekty sestavených
projektů a soutěžní atmosféra.
Souběžně proběhla taktéž závěrečná
konference projektu „Podpora technic−
kých dovedností žáků Plzeňského kra−
je“, které se zúčastnili zástupci 24 zá−
kladních škol, 8 SŠ a SOU z celého
Plzeňského kraje a představitelé firem.
Celkem se aktivit na podporu technické−
ho vzdělávání zúčastnilo po dobu trvání
3 759 žáků 8. a 9. tříd 55 základních
škol celého Plzeňského kraje a projekt
byl zástupci základních a středních škol
celkově hodnocen jako velmi přínosný.

M6AD .......................................... 50,00 Kè
OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè
OMV Truck LD 15W−40 ........................ 61,− Kè
OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè
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Ovocné destiláty značek Stock
a IMPERATOR, ale také výjimečně hoř−
ký Fernet Stock si nově mohou bez ja−
kýchkoli obav dopřát i ti zákazníci, kteří
se řídí přísnými pravidly židovského
náboženství. Stock Plzeň, největší vý−
robce lihovin v Česku, totiž získal pro
vybrané výrobky právo používat ozna−
čení košer. Přidělení košer certifikátu
předcházela detailní kontrola složení,
výrobního procesu i použitých techno−
logií ze strany židovské obce.
„Certifikát potvrzuje nejen splnění
náročných stravovacích pravidel židov−
ské komunity, ale je také dalším důka−
zem vysoké kvality našich výrobků
a výrobních procesů. Samozřejmě, že
za jeho získáním stojí také obchodní
potenciál. I v Česku existuje řada speciál−
ních obchodů a restaurací, které nabí−
zejí výhradně košer potraviny, a tento
segment se nyní otevírá i pro naši pro−
dukci. Navíc se nám rozšiřují eventuální
možnosti exportu do zemí, kde je židov−
ská komunita velmi silná, například do
Izraele či Spojených států,“ uvedl gene−
rální ředitel Stocku Plzeň Petr Pavlík.
Kašrut, neboli košer, je hebrejské
slovo označující rituální způsobilost.
Vztahuje se zejména na přísné židov−
ské předpisy týkající se jídla a potra−
vin. Ty povolují jíst jen rituálně čisté
potraviny pocházející z čistých plodin
či zvířat upravené předepsaným způ−
sobem. Hlavní zásady pro kašrut po−
krmy jsou odvozeny z pokynů uvede−
ných v Tóře a Talmudu. Pravidla jsou
pro laika velmi složitá, ale zjednodu−
šeně řečeno to pro Stock znamenalo
například prokázat, že jmenované pro−
dukty vyrábí z výhradně přírodních
složek, že při výrobě nedochází ke
styku s vínem, vinným destilátem ne−
bo živočišnými složkami (vejce).
Proto také musí příprava i stáčení pro−
bíhat odděleně od jiných produktů.
Certifikát o rituální způsobilosti (tak−
zvaný hechšer) má jako jediný v České
republice právo vydávat Rabinát Židov−
ské obce v Praze. Udělení certifikátu
předcházela konzultace složení posu−
zovaného výrobku, výrobní technologie
a také osobní prohlídka přímo ve výro−
bě. Stock Plzeň tímto „auditem“ prošel
v dubnu letošního roku a všechna přís−
ná kritéria splnil. Hlavní osobou je maš−
giah, neboli rituální dohlížitel, který je
odborníkem na výrobu košer potravin
i správnou přípravu košer pokrmů.
V případě pražského rabinátu tuto důle−
žitou funkci vykonává Václav Bittner,
který podmínky ve Stocku kontroloval
společně s vedoucím rabinátu Liorem
Sharafim a izraelským rabínem Mena−
chemem Kalchheimem.
Platnost košer certifikátu je omeze−
na na 365 dní. To znamená, že v příš−
tím roce bude Stock Plzeň náročné
podmínky muset znovu obhájit.
Plzeňský rozhled 7/2014

V Trnové vznikne azyl pro matku a dítě
V přístavbě Dětského domova v Trno−
vé na severním Plzeňsku vznikla míst−
nost pro klinickou dětskou psycholož−
ku a „pokoj pro matku a dítě v nouzi“.
Nové prostory včetně vybavení stály
zhruba čtyři miliony korun. Z toho tře−
tinu investic pokryl ze svého rozpočtu
domov, zbytek uhradil zřizovatel Plzeň−
ský kraj. Ten je provozovatelem tohoto
nestátního zdravotnického zařízení od
roku 2002. Stavět se začalo v dubnu
loňského roku a výsledkem je větší,
moderně zařízená budova pro děti, za−
městnance i lidi z okolí. Slavnostního
otevření byl přítomen také hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.
„Dětský domov tak reaguje na ros−
toucí množství matek s malými dětmi,
které se ocitají v těžké životní situaci
a od 1. dubna letošního roku nabízí
pomoc dítěti a matce, které se ocitly
v krizové životní situaci a potřebují na
přechodnou dobu ubytování a základ−
ní zaopatření,“ popisuje nově nabíze−
nou službu Václav Šlajs. Ty mohou

v domově zůstat na dobu nezbytně
nutnou dle individuálních potřeb. „Já
osobně jsem moc rád, že naše spo−
lečnost se dokáže postarat i o ty po−
třebné.“

šesti let. Jedná se o sociálně osiřelé
děti ze sociálně rizikového prostředí
s kombinovanými vadami například
zdravotními, tělesnými či mentálním
hendikepem. Kapacita zařízení je 35

Věk přijímaných dětí koresponduje
s věkem dětí v dětském domově. Ten
v Trnové pečuje o děti od jednoho do

lůžek. Při dětském domově je zřízeno
i Zařízení pro děti vyžadující okamži−
tou pomoc Delfínek. Zajišťuje ochranu

a pomoc dětem, které se ocitly v bez−
prostředním ohrožení a vyžadují bez−
odkladnou pomoc.
Kromě nabídnutí nové služby pro
dítě s matkou umožnila přístavba, aby
zejména zdravotní služby byly více in−
dividuální a efektivnější. „Domov v Tr−
nové je zařízení kraje, kam jezdím asi
nejčastěji. Jsou tam často děti s ne−
lehkým osudem a hendikepem, kte−
rým je třeba právě v tom útlém věku
pomoci, aby se jejich dětství co nejví−
ce přiblížilo dětství zdravých dětí s ro−
dinným zázemím a aby jednou mohly
vést běžný život,“ říká náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Václav Šimánek.
Kromě pokoje pro matku a dítě
vznikly v přístavbě ještě návštěvní
místnost pro rodiče a děti a kontaktní
místnost pro náhradní rodiče, praco−
viště logopeda, dětského psychologa,
nová rehabilitační místnost, sociální
zařízení a kancelář. Všechny prostory
jsou bezbariérové.

V holdingu vystřídal Suchého Bureš

MUDr. Vlastimil Bureš, CSc.

Křeslo předsedy představenstva
Zdravotnického holdingu Plzeňského
kraje (ZHPK) od července obsadil
MUDr. Vlastimill Bureš, CSc., který
prošel výběrovým řízením. S prací ve
Plzeňský rozhled 7/2014

zdravotnictví má bohaté zkušenosti.
Od 80. let pracoval jako lékař ve
Fakultní nemocnici Plzeň a od roku
2007 do roku 2011 řídil Stodskou ne−
mocnici. ZHPK je společnost zřízená
Plzeňským krajem k ovládání jím
vlastněných nemocnic. Jedná se
o čtyři nemocnice akutní péče a dvě
zařízení následné péče.
„Chtěl bych navázat na práci svého
předchůdce, který začal měnit roli
zdravotnického holdingu z té čistě ří−
dící i na servisní. I já zastávám postoj,
že holding by měl být pro nemocnice
nejen drábem, ale také partnerem,
který jim především pomáhá. Tuto roli
chci dále posilovat,“ uvedl při setká−
ní s hejtmanem a řediteli nemocnic
Vlastimil Bureš.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

19

Střípky
z Plzně
Čtyři projekty
z kraje
získaly dotaci
Fond ASEKOL ve svém sedmém
ročníku podpoří v Plzeňském kraji
čtyři projekty, které by měly být
dokončeny do konce roku. Fond
vznikl před sedmi lety s cílem pod−
pořit kvalitu sběru a recyklace vy−
sloužilých elektrozařízení. Za dobu
svého působení rozdělil mezi
téměř tři stovky projektů z celé
České republiky úctyhodných
17 milionů korun. Jen v Plzeňském
kraji již podpořil 17 projektů.
Jako každý rok i letos nabídl
Fond ASEKOL zájemcům o dotaci
tři programy – Rekonstrukce,
Intenzita a Osvěta. „Tradičně nejví−
ce žádostí směřovalo k podpoře při
zabezpečení sběrných dvorů ka−
merovým či jiným systémem.
Zajímavostí je například zřízení
fotopastí k ochraně červených
kontejnerů na drobné elektro proti
vykrádání,“ říká Kristina Mikulová,
manažerka komunikace společ−
nosti ASEKOL. „Mnoho projektů se
zaměřilo také na úpravu a rozšíření
kontejnerových stání či sběrných
dvorů, což občanům zjednoduší
možnost třídění nejen starého elek−
tra,“ dodává Mikulová.
Například Holýšov získal 70 ti−
síc korun, Němčovice zase 30 ti−
síc na kamerový systém a Tachov
20 tisíc korun na nová kontejnero−
vá stání.
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ž nevím, kdy jsem si s nimi tady
ve městě začala. Před mnoha
lety jsme měli ve školní čítance
článek „Sypte ptáčkům“ s ukázkami
krmítka. Prosadila jsem krmítko na za−
hradě u babičky na vsi, a pak jsem
měla starost, jak si ptáci krmení na−
jdou. Moje zkušená babička mne
uklidnila, že kde je krmelec, strávníci
se najdou vždycky. Dnes bydlím v bytě
pod střechou starého městského čin−
žáku, postaveného asi před sto lety
pro městskou chudinu bezplatně,
ale během posledních pár let získa−
ly byty i zde finanční parametry lu−
xusních apartmánů. Ptactvo pod
střechou to přesto neodradilo,
modří a šediví holubi, jimiž je vyba−
veno snad každé naše město, jsou ta−
dy pořád. Kdysi k tomu patřila i hejna
vrabců, ale ty dnes skoro není vidět.
Před dvěma lety byla dlouhá a krutá
zima, a když jsem viděla prochladlé
holuby tísnit se a mačkat kolem komí−
nového tělesa na střeše protějšího
činžáku, slitovala jsem se, a začala
jsem jim sypat krmení za okno.
Protože před okny mého podpůďáku
ve čtvrtém poschodí je dlouhá a širo−
ká okenní římsa, mají tady holubi k zo−
bání dostatečný prostor. Zpočátku
si netroufali a na římsu usedali velice
opatrně – možná se báli, že si je pola−
pím k obědu – ale postupně jsme si na
sebe zvykli. Už se mě nebojí, a taky se
potvrdilo, že babička měla pravdu. Na
prvních pár ptačích kousků se naba−
lovali další a teď už je na mé okenní řím−
se slušný zástup holubů z celé ulice.
Plný krmelec nejspíš dělá divy s kaž−
dým tvorem napříč celým živým tvor−
stvem. Holubi se sletí, jakmile okno
otevřu, a kdybych někdy zapomněla, za
oknem vrkají a bublají. Nejraději mají
čínskou rýži, a mohu je pozorovat jak
dlouho chci – už jim to nevadí.
Jakmile na římsu začnou padat prv−
ní hrsti rýže, ptáci zobou svorně a způ−
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sobně a dalším, kteří se přidávají,
ochotně dělají mezi sebou místo.
Jelikož jim sypu na obě strany římsy,
hejno se spořádaně a postupně rozdě−
lí. Jakmile ale krmení dochází, přítulní
ptačí kámoši po sobě začnou sekat
zobáky, křičí, bijí se křídly, a po zbylém
zrní dupou pařáty, dokud ho nenahází
z okna dolů. Zajímavé! Trocha peříček,
v barevné hlavičce sotva centimetrový
mozeček, a přesto to dokázalo odkou−
kat roztomilé způsoby lidské, které

Ptactvo
zrovna tak realizují v ptačí praxi. A mají
vžitou i jakousi ptačí hierarchii, neboť
svým agresivním jedincům ustrašeně
ustupují, a stahují se až na okraj římsy,
aby stihli sezobnout alespoň pár zrní−
ček. Holubí agresoři se poznají podle
toho, že jsou tlustí, načepýření, hlasitě
vrkají a bublají, zobají první a nejvíc,
a po nových, nepoučených holubech,
kteří by se odvážili zobat vedle nich,
vyjíždějí zobákem i pařáty, případně
opovážlivému holubímu nováčkovi
skočí na záda a tlučou ho křídly. Na
římsu mého okna se slétají holubi
z naší ulice a z ulic přilehlých, ale běda
kdyby sem přistál přivandrovalec třeba
z náměstí! Emigranty nesnášejí, proti
těm se spojí ptáci agresivní společně
s uťápnutými a nenechají si uzmout
ani jediné zrníčko. Přivandrovalcům
musím proto sypat na kratší římsu
před vedlejším oknem.
Ze všech holubích agresorů je nej−
více zlý ten nejvykrmenější, modroše−
dý, se zelenými a fialovými lesklými
peříčky kolem krku. Ten je tak ne−
přející, že sám nestíhá zobat, když
všechny ostatní ptáky odhání z části
římsy, kterou si zabral pro sebe a je
tam vždycky první. Krmení, které sem
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přistane, okamžitě obkročí svými pa−
řáty a rozloží nad ním křídla do šířky,
dívá se velice zle, křičí a každého ope−
řeného odvážlivce odtud vystrká a vy−
štípe. Proto má všechno jen pro sebe,
zatímco ostatní ptáci se musejí dělit
o zrní z druhé části římsy. Holubí prin−
cipál často ani zobat nezačne, protože
je přežraný, ale s ostatními se neroz−
dělí. Dala jsem mu jméno holousek
a nemohu přijít na to, proč se ho ostat−
ní bojí, a proč ustrašeně uskočí kdyko−
liv holousek na římsu přilétne. Ale
sotva přistane, celé hejno holubů,
kteří by ho jinak s přehledem pře−
válcovali, se stáhne ustrašeně na
vedlejší římsu a on si na svém zrní
trůní sám. Odlétá, jen když má po−
třebu se napít a tu má dost často, a jen
tehdy se mohou ostatní holubi rychle
nazobat z jeho hromady. Když ale při−
letí napitý a přistihne je, řve, vrká jak
pominutý, třepe křídly, nadýmá se,
a ťape po římse sem a tam. Na holou−
ska nikdo nemá. Možná můj kocour
středula by si s ním poradil, jen kdyby
na ptáky na římse mohl. Parádně ho
otravují, a proto jakmile zaznamená
údery zobáků do plechu, přeruší spá−
nek, vyskočí na okno, na sklo doráží
ve vztyku všemi čtyřmi, chrčí, vrčí
a pouští hrůzu, než se holubí hejno
rozlétne. Ale holousek je mazaný – ten
se nikým zastrašit nedá. Uskočí jen
kousek dál z kočičího zorného pole,
a jakmile se středula unaví a přestane
věnovat ptákům pozornost, nafučený
a naježený holousek hned zase přiťape
a dívá se zle. Středula ptákům samo−
zřejmě zrní nezávidí, má dole u kre−
dence slušný výkrm a krmelec udr−
žován stabilně naplněný, jenom si
občas zastraší, pak sleze z okna a hledí
si svého.
Ráno vstávám brzy, když ptáci ještě
nelétají, přesto vím, že až rozhrnu
záclony, bude už holousek sedět na
své římse.
Dagmar Hermanová
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