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Marcel Hájek:
Mám boty z „toulavého telete“

tit pevnější v kramflecích. Do zahra−
ničí jsem vždycky toužil odejít,
mám boty z „toulavého telete“, učil
jsem se pilně jazykům, věnoval se
geografii – trochu jsem kopíroval
přípravu Zikmunda a Hanzelky. Do
válečného konfliktu jsem ale nešel
hned, předcházelo Španělsko,
Švédsko, Izrael, pak dlouhodobý
kontrakt v jihoafrické Botswaně. Do

válek jsem se odhodlal až jako po−
měrně zkušený chirurg po návratu
z Afriky, kdy jsem přemýšlel, jak
nadále spojit medicínu a cestování.
w Je samozřejmě rozdíl pracovat
v poklidné nemocnici nebo v pol−
ních podmínkách někde v cizině.
Dá se to vůbec vyjádřit slovy?
Dá se to vyjádřit − je to zcela jiné
a člověk musí umět improvizovat,
nemůže se spolehnout na to, že má
za zadkem veškerý servis − přesto
si musí poradit a přitom postupovat
... pokračování na straně 4
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V posledním červencovém měsíci nezažívala naše republika veselé období. Afghánská mise
našich vojáků zažila velmi smutnou událost, která samozřejmě zasáhla mnoho lidí. Osobně
znám dva muže, kteří se zúčastnili zahraničních vojenských misí, jedním z nich je občan
Plzně – MUDr. Marcel Hájek z Fakultní nemocnice Plzeň. Jako chirurg absolvoval několik
válečných a humanitárních misí. Své profesní i životní zkušenosti čerpal v oblastech, jako
jsou Pákistán, Irák, Izrael, Afghánistán nebo Botswana.
w Chtěl jste být vždy lékařem?
Začal jsem o tom uvažovat někdy
v 6. či 7. třídě ZŠ, zdálo se mi to,
biologicky zaměřenému klukovi
jako vhodná volba, navíc jsem toužil
cestovat a říkal jsem si, že s tímto
povoláním by to i pracovně asi šlo.
wJaké byly vaše první zkušenosti
v této profesi a co vás přimělo
odejít do zahraničí, a to i přímo
do válečného konfliktu?
Mé první zkušenosti nastaly již
při studiu medicíny, tam se člověk
vzdělává ke své profesi, ale překva−
pivě mne zaskočila praxe. Vše bylo
trochu jinak a zjistil jsem, že nastá−
vá po VŠ učební obor – vyučit se
lékařem. Zpočátku jsem v tom šla−
pal jako slon v porcelánu, často
jsem byl závislý na názoru zkušené
starší sestry. To se změnilo asi bě−
hem dvou let, kdy jsem se začal cí−

Ze zápisníku
kriminalisty

Na Slovanech se nezahálí ani o prázdninách
Léto je čas dovolených, rozpálené
ulice zejí prázdnotou, a kdo může,
prchá z města pryč. Ti, co jsou nu−
ceni ve městě zůstat, ale rozhodně
nemusí litovat. Během srpna se mo−
hou vypravit hned na několik zajíma−
vých akcí, které pořádá druhý plzeň−
ský městský obvod. Konkrétně, v ne−
děli 24. srpna se slavnostně otevře
nově vybudovaná cyklostezka přes
Božkovský ostrov, která naváže na
již existující cyklotrasy vedoucí
z centra města.
„Díky dotaci, kterou se nám poda−
řilo získat z Regionálního operačního
programu Jihozápad, jsme spojili
nádherně opravenou náves v Kote−
rově s Božkovským ostrovem. Sou−
částí cyklotrasy je i nově zbudovaná
lávka, která propojila oba břehy
řeky Úslavy, čímž se otevřel další
vstup do areálu Božkovského ostro−
va z ulice K Jezu, kde pak plánujeme
vystavět parkoviště pro návštěv−
níky,“ popisuje nově zbudovanou
cyklotrasu starosta Slovan Lumír
Aschenbrenner.
Relaxačně odpočinkový areál na
Božkovském ostrově se tak díky
investici za téměř 16,5 milionu ko−
run otevřel i pro cyklisty. Radnice na
Slovanech pak plánuje ve spolupráci
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Slovan pana Aschenbrennera. Pro
dobrý průběh závodu je skvělé, že
nám umožnil využít právě sportovní
areál v jeho obvodě,“ vysvětluje je−
den z pořadatelů závodu Jan Košťál.
Na start se tu v sobotu 23. srpna
postaví kolem 50 zá−
vodníků z celé republi−
ky a všech věkových
kategorií.
Poslední akcí, kte−
rou se Slovany v dru−
hé polovině prázdnin
mohou pochlubit, je
slavnostní otevření
nové mateřské školky.
Milovníky cyklistiky potěší Slovany novou cyklo− Ve všech pádech ne−
skloňovaný
stezkou, která propojí Koterov s Božkovským ostrovem ustále
a v budoucnu bude pokračovat až do Starého Plzence. problém nedostatku

se Starým Plzencem cyklotrasu roz−
šířit tak, aby milovníci kol mohli pro−
jet právě až do Starého Plzence.
Slavnostní otevření cyklotrasy plánují
na Slovanech pojmout velkolepě.
Návštěvníky tu od 14:00 hodin čeká

koncert, své umění předvedou
hasiči, nebude chybět ani ob−
čerstvení. Ve stejném termínu
mohou příznivci skateboardu
vyrazit do Škoda sport parku.
V sobotu se tu odehraje závod
Českého poháru ve slalomu na
skateboardech.
„Český skateboarding měl
vždy silnou tradici a nyní do−
chází k jeho renesanci. Jsme
moc rádi za podporu starosty

Na konci srpna bude na Slovanech slavnos−
tně otevřena zbrusu nová školka. Mateřinka
s poetickým názvem Vlnka pojme od letošní−
ho září až 78 nových školáčků.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Starosta Slovan Lumír Aschenbrenner
při diskusi s obyvateli obvodu.

míst v mateřských školách a noční
můra řady pracujících rodičů tu vy−
řešili s odhodlaností sobě vlastní.
Ve čtvrtek 21. srpna tak otevřou
v Úslavské ulici zbrusu novou mateř−
skou školku pro 78 dětí.
„Naše školka vyrostla na místě,
které je pro děti jako dělané. V těsné
blízkosti Chvojkových lomů, tím pá−
dem blízko zeleně, hracích prvků
i kousek od plaveckého bazénu.
Od 1. září pak nová budova čeká na
své první školáčky,“ doplňuje další
investiční akci svého obvodu jeho
starosta Lumír Aschenbrenner.
Plzeňský rozhled 8/2014

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje sdružuje právnické a fyzické osoby ve vybra−
ných okresech Plzeňského kraje, a to na základě dobrovolného členství. Usiluje o podporu
i rozvoj podnikatelského prostředí. Kromě poradenské a konzultační činnosti zajišťuje celou řadu
služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby, ale i širokou veřejnost. Vedle toho
spolupracuje s řadou státních institucí a představuje tak i důležité spojení mezi veřejným
a soukromým sektorem. Jejím současným předsedou je Ing. Jan Michálek.

Jsem s Plzní tak spojen, že si
nedokážu představit žít jinde
w Když se zeptáte podnikatele
a předsedy Regionální hospodář−
ské komory Plzeňského kraje
Ing. Jana Michálka na to, jaký je
jeho vztah k Plzni, s největší prav−
děpodobností dostanete následují−
cí odpověď:
Jsem plzeňským rodákem a nikdy
jsem se z Plzně neodstěhoval. Do−
konce i vojenskou službu jsem
absolvoval v Plzni na Slovanech.
Jsem s Plzní tak spojen, že si nedo−
kážu představit, že bych žil dlouho−
době někde jinde. Spoustu míst
mám spojených s nějakým zážitkem
nebo s přáteli, na řadě místních sta−
veb jsem se nějakým způsobem ta−
ké podílel. Mám prostě Plzeň rád, je
to moje město.
w Jaké máte ambice pro další život
v Plzni?
Rád bych, aby se Plzeň dál rozví−
jela. Aby měla svou vizi i pro další
generace. Aby zmizely jizvy na jejím
vzhledu, například díra po Kulturním
domě, aby už konečně proběhla re−
konstrukce budovy Městských láz−
ní. Aby se zlepšila bezpečnost oby−
vatel nebo úklid města, aby se vyře−
šil problém s bezdomovci, aby se
zrychlila rekonstrukce komunikací.
Zdá se, že takových ABY by se na−
šlo mnohem víc.

chu, sběratel starých knih a trochu
i archivář. A na takové koníčky máte
vždy málo času.
w Co si myslíte o své rodině, na−
plnila vaše očekávání?
Jsem už 22 let ženat, s ženou
Helenou máme skvělou dvanácti−
letou dceru Barču. A rodina je pro
mě bezpečným přístavem, kam se
každý den rád vracím.
w Jaké máte nejoblíbenější jídlo
a pití, co umíte sám uvařit?
Jsem naprostý všežravec a je to
na mně taky vidět. Vařit, bohužel,
neumím, ale dělám skvělé saláty.
w Jste manuálně zručný, co byste
si dokázal opravit, vyrobit?
Manuální zručnost opravdu není
mojí předností, ale něco vyvrtat, za−
šroubovat, podržet, to ještě dokážu.
Ale jsem hrdý na to, že mě žena na−

učila vázat knihy, zajímavá práce,
která by mě opravdu moc bavila.
w Co byste radil svým dětem pro
příští léta?
Myslím, že rady rodičů nejsou
zpravidla brány příliš vážně. A tak ra−
ději poradím rodičům. Naučte své
potomky co největšímu počtu dove−
dností (plavat, stolovat, jezdit na kole
i na lyžích, postavit se k práci), buďte
jim i morálním vzorem, podporujte
jejich zdravé sebevědomí a staňte se
oporou, když něco nevyjde. A pak
jim nemusíte dávat žádné knížecí ra−
dy, protože budou vědět, kdy a co
mají v životě udělat. A odměnou pro
rodiče bude, že samy děti někdy za
nimi přijdou se poradit.
w S kým byste rád strávil několik
dnů (vyjma rodiny) a proč?
Rád bych strávil několik dnů
s blízkými, které již nikdy v životě

Ing. Jan Michálek

nepotkám. Babička, dědeček, otec
a několik přátel, kterým jsem ne−
stačil poděkovat za to, co pro mě
znamenali.
w Na co se nejvíce těšíte, až bude−
te skutečně v důchodu, nikoli jako
prduch?
Na koníčky a na rozmazlování
vnoučat. Ale za posledních dva−
cet let jsem se přiblížil penzi jen
o čtrnáct let. A tak nevím, zda je na
co se těšit…
w Co byste rád změnil v životě
Plzně, v práci, v rodině?
V Plzni mi chybí typická městská
tržnice, v práci je vždy co zlepšovat
a v rodině bych zastavil stárnutí.

w Co byste řekl o své práci, čeho
jste v ní dosáhl?
Jsem majitelem celé řady firem,
ale nejdůležitější pro každou práci je
štěstí na spolupracovníky, na lidi, na
společný tým. Jen pak vás práce
baví a máte v ní i výsledky.
w Jaké máte záliby, uspokojují va−
še koníčky a máte na ně dostatek
času?
Jsem ve své podstatě introvert,
například mezinárodní mistr v ša−
Plzeňský rozhled 8/2014

Ing. Jan Michálek s bývalým hejtmanem Plzeňského kraje při podpisu smlouvy o spolupráci.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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židovství“ doplnit. To lze konverzí,
tzv. Gyurem, ten jsem absolvoval,
oženil se v synagoze dle tradice
a pak už je moje rodina plně židov−
ská. To jsem měl možnost si zvolit
a také zvolil. Podobně to udělal kdy−
si pan vrchní rabín Sidon a stovky
dalších. Po tom, co se stalo za II.
sv. války a pak v komunistickém re−
žimu Židům, není pro přemýšlející−
ho člověka mimo logiku, že přežili
především ti „smíšení“, které někdo
z rodinných árijců jaksi „zachránil“.
w Jak byste sám zhodnotil svůj do−
savadní život a jakým směrem by
se podle vás měl ubírat v dalších
letech?
Jsem rád, že je můj život dobro−
družný a pestrý, rád bych, aby tak
i pokračoval. Jsem mimo jiné také

ho výboru plzeňských VŠ a ještě před−
tím za komunistické éry 6 let v disen−
tu, když to takto retrospektivně vy−
jmenuji. Téměř 15 let svého života
jsem prožil v zahraničí v podmínkách
dosti nestandardních, slušně řečeno.
Tak si myslím, že nejsem jelimánek,
který by nevěděl, jak pomoci svému
městu a jeho obyvatelům.
w Čeho si na sobě ceníte a co bys−
te raději o sobě nevěděl?
Cením si na sobě svých zkuše−
ností, své rozhodnosti a neústup−
nosti. To se mi vždy vyplatilo. Také
svého vzdělání a intelektuální výba−
vy. Tím bych skončil, člověk se ne−
má chválit sám. Jediné, co se mi
nepovedlo, bylo to, že v rámci mi−
sijních válečných stresů a obrov−
ského psychického i fyzického za−
přažení se před 7 lety u mne proje−
vila závislost na alkoholu. Pomocí
odborné péče se mi ale podařilo se
této závislosti zbavit, jsem v pohodě
a i to beru jako jistý životní úspěch.
w Co byste přál své rodině, svému
městu, své zemi?
Své rodině přeji pěkný a neruše−
ný šťastný život a splnění maxima
přání. Svému městu minimum pro−
blémů, úspěšný rozvoj, nezadluže−
nost a zdravé životní prostředí. Své
zemi přeji, aby se nedostala již ni−
kdy do válečného konfliktu, jinak
myslím – možná na rozdíl od mno−

„homo politicus“ a rád bych své síly
trochu intenzivněji věnoval veřejné
činnosti, myslím, že mám na to zku−
šenosti a už i rozumný věk. Proto
jsem se rozhodl přijmout nyní i jho
lídra kandidátky v komunálních vol−
bách za uskupení Občané patrioti.
V minulosti jsem již seděl v zastupitel−
stvu, byl jsem i radním města Plzně,
předtím porevolučním poslancem
ČNR, také studentským vůdcem
a předsedou koordinačního stávkové−

ha kverulujících a reptajících spolu−
občanů – že jsme na tom oproti
90 % světa špičkově. Vím, o čem
mluvím a myslím, že jako málokdo
jiný mám právo to říci. Poznal jsem
svět. U nás je mnoho velkohubých
„hrdinů“, kteří přesně vědí, co by,
kdyby, ale kdyby, nedej Bože,
bouchlo na ulici jediné auto atentát−
níka, aniž by se někomu něco stalo,
jen z té skutečnosti se půl národa
zašvíkne. Tím jsem si jist.

... dokončení ze strany 1

„lege artis“. Je to dost velká škola.
Nyní vydávám novou monografii –
Chirurgie v extrémních podmínkách
– je to o práci chirurga v oblasti vá−
lečného konfliktu, třetího světa, tro−
pů, subtropů, v polárních oblastech,
oblastech přírodních katastrof a po−
dobně. Tam se je možno o těch pro−
pastných rozdílech dočíst, ovšem je
to určeno lékařům, takže laik by ten
odborný text nevstřebal. Mělo by to
vyjít letos v říjnu. Předtím jsem vy−
dal knihu HIV/AIDS pozitivní pacient
v chirurgických oborech – také pro
Evropana obtížný oříšek. Já jsem
odoperoval přes 3200 HIV pozitiv−
ních pacientů.
w Jaký je váš názor na války, roli
lékařů a postavení v nich? Co vás
táhne k tomu zúčastňovat se tako−
vých misí?
Válka je vždy negativum, ale ně−
kdy nutné. Musíme se smířit s tím,
že svět není jen hodný a rozumný.
Lékaři tam musejí, stejně jako du−
chovenstvo, které zpravidla zbraně
a boj ve svém repertoáru nemá. Ale
nelze opustit lidi, kteří vás potřebují.
Jsem již v záloze, takže do váleč−
ných misí mne to již netáhne a ani
tam nemusím, za 10 let jsem si jich
užil až až. Lze to dělat jen určitou
dobu – s ohledem na rodinu, vlastní
psychiku a zdraví. Strávil jsem ve
válkách delší dobu než vojáci v dru−
hé světové.
w Říká se o vás, že jste duší do−
brodruh, souhlasíte s tím?
Ano, to ke mně sedí a jsem tím
znám. Stále podnikám různé výpra−
vy a expedice do zemí třetího světa,
jet na dovču do Itálie či Francie je
pro mne jalové.
w Jak se to slučuje s vaším nábo−
ženským cítěním?

Náboženské cítění s tím nemá
mnoho společného, ale pokud by
někoho napadlo spojení mého ži−
dovství a dlouholeté práce zejména
v zemích islámu, pak musím říci, že
všichni muslimové – a znal jsem
jich a léčil desítky tisíc – věděli, že
jsem Žid a nikdy mi nedali najevo
stopy pochybností o mé osobě či
dokonce nenávisti. Většinově jde
o slušné lidi. S mnoha z nich udržuji
velmi přátelské vztahy. To, z čeho
máme jako Evropané takový strach,
je projevem několika procent musli−
mů – ale uznávám, že hodně výraz−
ných, slyšitelných a nebezpečných
procent.
w Židovskou víru jste si sám zvolil,
nebo jste ji zdědil po předcích?
Nepocházím z plně židovské rodi−
ny, mám jen částečný židovský
background, ale stejně jako křes−
ťanský mohl jsem si tedy vybrat
z obojího. Zvolil jsem si jít tou ces−
tou, která více vyhovovala mému
naturelu – zkrátka „židovská krev“
převážila. Aby ale člověk, který se
nenarodí z plně židovské matky,
mohl být právoplatným členem ko−
munity a vykonávat veškeré litur−
gické úkony, musí tu „chybějící část

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Jiří STROBACH – náš starosta
Jiřího Strobacha
znají Plzeňané jako
prvního muže cen−
trálního plzeňské−
ho obvodu, v jehož
čele stojí posled−
ních osm let a bez
nadsázky patří me−
zi nejoblíbenější
starosty v Plzni.
Politice se věnuje
už 16 let, získal
mimo jiné zkuše−
nosti jako člen
obvodní i městské
komise pro pre−
venci kriminality, působil jako místo−
starosta třetího obvodu a od roku
2006 je starostou MO Plzeň 3. Nutno
ovšem také dodat, že opustil řady pl−
zeňské ODS a založil vlastní hnutí,
s nímž chce kandidovat v podzim−
ních komunálních volbách.
„Chci dál pokračovat v pravicové
politice a budu znovu usilovat o post
starosty třetího plzeňského obvodu,
který v posledních dvou volebních
obdobích vedu. Je totiž ještě dost
věcí, které bych rád dokončil. Patří
k nim především otázky spojené

6

tuje s občany obvodu o tom,
co je trápí.
Pod jeho vedením se ob−
vodní radnice rovněž začala
intenzivně věnovat senio−
rům. Vznikla tu pro ně bez−
platná právní poradna, po−
řádají se počítačové kurzy
i nejrůznější zábavní akce
nejen pro starší generaci.
Jiří Strobach – náš sta−
rosta je politické hnutí, které
vzniklo v rekordně krátkém
čase. Oficiálně registrované
je od 22. 7. 2014 díky ne−
bývale silné podpoře obča−
s bezpečností
třetího městské−
ho obvodu,“ sdě−
lil Jiří Strobach.
Byl to také
on, kdo inicioval
unikátní projekt
pro řešení pro−
blematiky bez−
domovectví, bo−
juje za zklidnění
Bezovky a je ta−
ké známý tím,
že často disku−
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Jiří Strobach (53),
starosta MO Plzeň 3

nů. Za pouhých šest dnů se Jiřímu
Strobachovi podařilo získat téměř
3000 podpisů a hnutí tak mohlo
vzniknout. Pro jeho založení by při−
tom stačila jen tisícovka platných
podpisů.
Jiří Strobach je rozvedený a má tři
děti. Volný čas tráví rád s dětmi, vě−
nuje se také sportu a hudbě. Jeho
hudební vystoupení mohli vidět na−
příklad návštěvníci při nedávné
Balonové show.
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu
Trvalé nebo dočasné vyřazení silničního
vozidla z registru silničních vozidel
Tuto oblast upravuje zákon
č. 56/2001 Sb., který rozeznává
jednak trvalé vyřazení a jednak
dočasné vyřazení vozidla z registru
vozidel. Tento zákon byl několikrát
novelizován a v uvedené oblasti by−
lo mnoho změn. Aktuální znění zá−
kona dnes rozlišuje pouze tři důvody
trvalého vyřazení vozidla z registru
vozidel:
l zánik vozidla
l zánik pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla
l ekologická likvidace
První případ trvalého vyřazení
vozidla z registru předpokládá zánik
vozidla, to znamená, že vozidlo bylo
zcela zničeno (např. shořelo, bylo
zasypáno zeminou při živelných po−
hromách, spadlo do moře atd.)
a vlastník toto může doložit např.
zprávou od hasičů, protokolem od
policie či jiným dokumentem. Tyto
případy jsou spíše výjimečné.
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Dále zákon zná do−
Druhý případ trvalého
časné vyřazení vozidla
vyřazení vozidla z regis−
z registru vozidel. Tento
tru vozidel je nejvíce
institut je časově ome−
rozšířený pro situace,
zen na dvanáct měsíců.
kdy vozidlo bylo odcize−
Lze jej prodloužit o dal−
no, neboť odcizením za−
ších šest měsíců. Do−
niká povinné ručení.
časné vyřazení je mož−
Posledním a nejvíce
né využít při dlouhodo−
rozšířeným případem tr−
bém odstavení vozidla
valého vyřazení vozidla
z provozu (např. vozid−
z registru vozidel je jeho
lo je využíváno pro se−
ekologická likvidace po−
Petr Špíral
zonní práce, bude se
věřenou firmou (úřad
uzná i doklad o ekologické likvidaci vy− delší dobu opravovat atd.). Dočasné
stavený pověřenou zahraniční firmou vyřazené vozidlo nesmí být odstave−
v rámci EU). Vlastník vozidla předloží no na veřejné komunikaci.
V obou případech vyřazení vozidla
protokol o ekologické likvidaci, regis−
trační značky a oba technické průkazy nemá vlastník povinnost mít sjed−
a podá žádost na předepsaném tisko− nané povinné pojištění po dobu vy−
řazení, v případě firemních vozidel
pise o trvalé vyřazení vozidla.
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nemá vlastník povinnost odvádět
silniční daň.
Jak již bylo uvedeno, nelze
v dnešní době vozidlo rozebrat na
náhradní díly či jej prodat na náhrad−
ní díly a nechat si jen doklady, neboť
pak se vlastník vozidla dostává do
neřešitelné situace. Nemá žádnou
zákonnou možnost, jak vozidlo trva−
le vyřadit z provozu a má stále po−
vinnost mít sjednané povinné ručení.
Nastává tak paradoxní situace, že
vlastník platí pojistné za vozidlo, kte−
ré již nemá, anebo v případě, že si
nesjedná povinné pojištění, platí
sankce České kanceláři pojistitelů.
Lze tedy jen doporučit všem řidi−
čům, aby k uvedené problematice
přistupovali obezřetně, měli své do−
klady v pořádku a vyhnuli se tak ne−
řešitelným situacím. Doufejme, že
další novela zákona č. 56/2001 Sb.
poskytne možnost i těm méně po−
řádným, aby si své záležitosti mohli
dát do pořádku.
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Auto−moto−rady

Největší dopravní hříšníci jsou v Plzeňském kraji
Nejvíce řidičů porušujících dopravní
předpisy jezdí po silnicích v Králo−
véhradeckém a Plzeňském kraji.
Občasné porušení pravidel silničního
provozu přiznávají v těchto částech
republiky shodně 4 z 10 řidičů. Té−
měř každý desátý královéhradecký
řidič navíc připouští, že občas parku−
je na místech vyhrazených pro invali−
dy. V Praze zas najdete nejvíce
řidičů, kteří telefonují bez
handsfree. Tento pře−
stupek přiznává každý
pátý řidič. Nejchole−
ričtější řidiči jsou na
Vysočině, kde si na
ostatní účastníky silnič−
ního provozu zanadává
až 85 % z nich. Vyplynulo to
z rozsáhlého průzkumu ve všech
krajích, který si nechala vypracovat
Equa bank.
„Výzkum ukázal, že ve zvycích ři−
dičů jsou mezi kraji v ČR poměrně
významné rozdíly. Ty souvisí, jak
s rozdílnou ekonomickou situací
v jednotlivých částech republiky, tak
také s úrovní dopravní infrastruktury
a dostupností jiných forem dopravy.
Automobil dnes najdeme téměř
v každé domácnosti, přičemž čtvrti−
na z nich vlastní auta dvě. V následu−
jících dvou letech si přitom auto plá−
nuje koupit 45 % Čechů, takže řidičů
s jejich zvyky či neduhy bude na
silnicích stále přibývat,“ říká ředitel
retailového bankovnictví Equa bank
Jakub Pavel.

S autem hlavně do práce
Pro většinu Čechů slouží automo−
bil především jako prostředek k do−
Plzeňský rozhled 8/2014

pravě do práce. Nejvíce využívají
auto pro cestu do práce řidiči
v Jihočeském kraji (80 %), na−
opak nejméně v Králové−
hradeckém kraji (27 %),
kde s autem naopak jezdí
nejčastěji z celé ČR na ná−
kupy (41 %). Nejméně ča−
su za volantem přitom

Typické české auto?
Stříbrná Škoda, která
se nikomu nepůjčuje

stráví obyvatelé Plzeňského kraje,
40 procent z nich stráví v autě denně
méně než 30 minut. Naopak volantu
si nejvíce užívají v Pardubickém kraji,
kde pětina obyvatel stráví denně
v autě přes dvě hodiny svého času.

Stříbrná a modrá, to jsou
nejoblíbenější barvy u českých
aut. Stříbrná je nejpopulárnější
ve Zlínském kraji (30 %)
a modrá je nejoblíbenější u tře−
tiny karlovarských řidičů.
Z průměru vybočují jen na
Vysočině, kde je nejčastější
barvou auta červená (39 %). Více
než třetina všech řidičů nerada svoje

auto půjčuje. Nejvíce jsou opatr−
ní v Ústeckém a Plzeňském kraji,
kde každý druhý řidič uvádí, že
mu půjčování vozu vadí.
Průzkum si Equa bank ne−
chala zpracovat u příležitosti
uvedení speciálního úvěru na
auto − AutoPůjčky. Průzkum
mimo jiné ukázal, že koupit auto
plánuje v následujících dvou letech
45 % Čechů, v průměru za něj utratí
180.000 korun. Dvě třetiny dotazo−
vaných přitom auto chtějí zaplatit
úplně nebo částečně z vlastních
úspor, čtvrtina si na něj plánuje půjčit
od banky, čtvrtina přímo u prodejce.
Úvěr přímo u prodejce přitom může
koupi auta předražit o několik desítek
tisíc korun. Vyplynulo to z březno−
vého průzkumu Equa bank. Proto
Equa bank uvádí na trh nový úvěr –
AutoPůjčku s úrokovou sazbou od
7,9 % ročně a bez jakýchkoliv dal−
ších poplatků.

Moje auto, moje
životní láska
Více než polovina lidí v ČR si svůj
život nedokáže bez auta představit.
Výrok „bez auta si svůj život vůbec
nedokážu představit“ zaškrtlo v prů−
zkumu 86 % řidičů Královéhradec−
kého kraje a stali se tak zcela jedno−
značnými vítězi. Plechové miláčky
naopak mohou ve svém životě nej−
více postrádat v Libereckém kraji,
kde se s výrokem ztotožnilo pouhých
35 % řidičů.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Tachovský domov získal nový vůz
Dětský domov v Tachově se snaží nahradit 32 dětem rodi−
nu, proto je toto zařízení koncipováno jako rodinný typ, kdy
ve čtyřech rodinných skupinách žije maximálně 8 dětí.
„Myšlenka a realizace dětských
domovů rodinného typu je velkým
posunem v ústavní výchově, je však
velmi náročná na organizaci i finanč−
ní prostředky. Hlavně v menších
městech a na vesnici je dopravní ob−
služnost hromadné dopravy velmi
slabá. Proto je pro nás nepostrada−
telná doprava referenčními vozidly.
Momentálně používáme užitkový vůz
pro přepravu 9 lidí, který nám však
pomalu dosluhuje, ale je hlavně fi−
nančně náročný na běžné popojíždě−
ní s menším počtem spolucestují−
cích,“ napsal společnosti Kompakt

ředitel Dětského domova v Tachově
Mgr. Zdeněk Kropáč ve své žádosti
o nový sociální automobil.
Ten si pochopitelně sám domov
není schopen zajistit, a tak nastou−
pila, ostatně jako již mnohokrát
v Plzeňském kraji, agentura Kom−
pakt. Její ředitel Ing. Pavel Černý po−
stupně oslovil řadu podnikatelů na
Tachovsku, kteří neváhali a finančně
podpořili zakoupení vozu pro děti.
Tuto myšlenku podpořil a osobně
zaštítil i starosta Tachova Mgr.
Ladislav Macák, vstřícně se zacho−
val i Plzeňský kraj.

Na snímku před novým vozem Dacia Dokker, jehož sponzorem je i Plzeňský
rozhled, ředitel společnosti Kompakt Pavel Černý a ředitel Dětského domova
Zdeněk Kropáč.
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„Jsem opravdu rád, že se dobrá
věc podařila a děkuji všem sponzo−
rům. Věřím, že automobil bude vy−
užíván ve značné míře, a to k přepra−
vě dětí do školy, k lékařským ošetře−
ním, na nákupy a také k zajištění
účasti dětí na různých soutěžích

a akcích. Ještě jednou děkuji Vám
a podnikatelským subjektům Plzeň−
ského kraje za realizaci tohoto pro−
spěšného projektu. Věřím, že stejně
úspěšně bude pokračovat i do bu−
doucna,“ prohlásil náměstek hejt−
mana Jiří Struček.

Město Tachov
Hornická 1695
Jatky Blovice s.r.o.
Brdlíkova 287/1d
Ensinger s.r.o.
Průmyslová 991
Technicplast s.r.o.
Máchova 920
UDAS Financial Service s.r.o.
Oldřichovská 1437
KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.
Valy 89
METATEC s.r.o.
Oldřichov 76
ALEXANDRA DRANKOVÁ
Plzeňská 253
Antonín Gabriško
Americká 239
Milan UXA
Tři Sekery 110
INOTECH ČR, spol. s r. o.
Oldřichov 73
KERMI spol. s r. o.
Dukelská 1427
DHL Express
(Czech Republic) s.r.o.
Bucharova 2641/14
SMUTNÝ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Plzeňská 401
APETITTO − ŠNAJDR s.r.o.
Pod Rozhlednou 6
Josef ZÍKA − stavební práce
Nádražní 301
IVO KOCHTA
Přímdská 536
ŠRÁMEK INSTALCENTRUM s.r.o. Husova 94
GRAMMER CZ, s.r.o.
Okružní 2042
Miroslav DUSIL
Tylova 165
SAUFERT s.r.o.
Kudelova 1851/3
ADIS
zpracování plastů, s.r.o.
Ctibořská 272
Plzeňský kraj
DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
Plzeňský rozhled
Havlíčkova 5
Rádio Egrensis

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tachov
Praha 5 − Motol
Dobřany
Tachov
Tachov
Mariánské Lázně
Tachov
Planá
Tachov
Tři Sekery
Tachov
Stříbro
Praha 5
Velká Hleďsebe
Plzeň
Stříbro
Bor
Stříbro
Tachov
Planá
Brno
Tachov
Halže
Plzeň
Praha
Plzeň
Cheb
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Dům digitálních dovedností spouští od září 35 kurzů pro všechny, aneb

„Přijďte k nám za zábavou a vzděláváním…“
Bohatou nabídku nových kurzů na−
bídne od září Dům digitálních do−
vedností (DDD), Dominikánská 9,
Plzeň. Lektoři si pro děti přichystali
zábavu v celoročních kroužcích ro−
boti Lego Mindstorms a roboti
Arduino, kde si naprogramují, se−
staví a ovládnou svého robota.
„Dále jsou připravené kroužky ja−
ko grafika, programování aplikací pro
Facebook, focení a kroužek experi−
mentů s učební pomůc−
kou Pasco, ve kterém se
žáci hravou a zábavnou
formou seznámí s taji pří−
rodovědných oborů (bio−
logie, fyzika, chemie),“
doplnila vedoucí DDD
Iveta Hrotková.
Lákavou novinkou je
3D modelování v Leonar−
3Do. Kurz je určen nejen
pro modeláře a grafiky,
ale pro všechny bez ohle−
du na věk, kteří mají chuť
tvořit. Během kurzu se zájemci naučí
základní tvorbě objektů ve 3D pomo−
cí speciálních brýlí a pistole.
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Ti, kteří zatím
poznávají nebo
se rozhodují kou−
pit tablet, se mo−
hou přihlašovat
do stejnojmenné−
ho kurzu s mož−
ností výběru ope−
račního systému
Android
nebo
iOS. Dále mohou zájemci získat
znalosti při práci na počítači iMac od
firmy Apple a v neposlední řadě mají

možnost se seznámit s Prvními
kroky Photoshopem nebo si Vytvořit
film v Adobe či Pinnacle. Kreativci
mohou své nadání ještě více pro−
hloubit v kurzu Vytvoř vlastní komiks.
Začínající uchazeči se zájmem
o podnikání získají poznatky od
zkušených profesionálů v kurzu
Grafická image firmy a E−shop aneb
začni podnikat.
Horkou novinkou jsou programo−
vací kurzy (Python, C#), kde si malí
i velcí osvojí programovací jazyk

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

konzolové web aplikace. Na zájemce
dále čeká programování pro mobilní
platformy iOS nebo Win a tvorba we−
bových stránek v HTML. A nezapo−
mněli ani na seniory. Pro ty je rov−
něž přichystaný kurz Tablet Android
50+, Tablet iOS 50+ nebo Kom−
plexní kurz fotografie 50+.
„Připravený kurz 3D modelování
v Leonar3Do mohou senioři využít
jako prostředek zaměřený na rozvoj
motoriky, senzomotoriky, trénink
soustředění, vytrvalosti a výkonnosti
mozkových funkcí,“ dodala manažer−
ka vzdělávání Bc. Ivona Krausová.
Badatelé zabírající se genealogií
a historií své rodiny si přijdou na své
v kurzu Elektronický rodokmen –
strom života.
Ještě více kurzů a informací na−
jdete na webu ddd.plzen.eu nebo se
přihlašujte na telefonu 378 035 534
či 378 035 536, případně e−mailu:
ddd@plzen.eu.
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Fenomén IGRÁČEK je v Tachově
Dejte hlas dubu
ze Skomelna
Jedním z 12 finálových stromů,
které vybrala odborná porota z 85
došlých návrhů z celé republiky, je
letní dub nedaleko Skomelna na
Rokycansku. Je to jediný strom na
území Plzeňského kraje, který sou−
těží o titul Strom roku, arboristické
ošetření od firmy Prostrom Bohe−
mia i postup do mezinárodního kola
ankety Evropský strom roku.

Jedná se o dub letní, který je sta−
rý 310 let, jeho obvod ve výšce
130 cm je 630 cm a roste u cesty
do přírodního parku Radeč nedale−
ko Skomelna na Rokycansku.
Skomelský dub z Plzeňského kraje
můžete podpořit svým podpisem −
hlasovací arch mj. naleznete na re−
cepci Krajského úřadu Plzeňského
kraje ve Škroupově ulici 18 v Plzni,
anebo zasláním DMS STROM5 na
číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč,
dub obdrží 28,50 Kč).
Rozhodnete tak o vítězi ankety
a zároveň přispějete na výsadbu
stromů, zbudování naučné stezky
a propagaci dubu. Anketa trvá do
10. října 2014.
Starý skomelský dub tu stál od
nepaměti a děti si k němu chodily
hrát. Nepodařilo se ho sice vyhlásit
za památný z důvodu nesouhlasu
vlastníka pozemku, ale obec jej ales−
poň prohlásila za významný. Dnes
u něj můžete nalézt zídku z vysklá−
daných kamenů a malé posezení se
stříškou. Dub je v každém ročním
období jiný – tajuplný, hrozivý, nád−
herný až pohádkový, a proto ho
chodí navštěvovat čím dál více lidí,
od nejmenších až po seniory. Anke−
tu o nejsympatičtější strom pořádá
Nadace Partnerství pod záštitou
Ministerstva životního prostředí.
Průběžné pořadí stromů můžete
sledovat na www.stromroku.cz
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Originální postavičku IGRÁČKA
mohou její příznivci v průběhu letních
prázdnin potkat mimo jiné také
v Muzeu Českého lesa v Tachově. Až
do 27. srpna se Tachov tak stává
další zastávkou putovní expozice
o historii, současnosti i budoucnosti
figurky, jež umí nadchnout dnešní
děti i jejich rodiče, které přenese do
období bezstarostného dětství.
„Jsme pyšní, že putovní výstava
Fenomén IGRÁČEK sklízí od svého
počátku velké úspěchy a že můžeme
rozdávat radost ve všech koutech
České republiky,“ říká Miroslav Kotík,
majitel společnosti
EFKO. „IGRÁČKA vy−
rábíme od podzimu
roku 2010, kdy jsme
ho znovu uvedli na
český trh, a od té
doby se jej snažíme
neustále vylepšovat
a zároveň informovat
veřejnost o jeho his−
torii i současnosti.
Putovní
výstava
„Fenomén IGRÁČEK“ představuje
návštěvníkům první návrhy a původ−
ní sady IGRÁČKA, výrobní formy či
jednotlivé díly této slavné postavičky.
Výstava také zahrnuje naše plány do
budoucna a my věříme, že stejně ja−
ko v jiných městech, tak i v Tachově

návštěvníky po−
těšíme,“ dodává
Miroslav Kotík.
V Muzeu Čes−
kého lesa v Ta−
chově se náv−
štěvníci mohou
těšit i na histo−
ricky první figur−
ku IGRÁČKA, jíž
byl zedník. Ta byla vyrobena společ−
ností IGRA v roce 1976. Od té doby
se IGRÁČEK neustále vyvíjel, přibyla
nová povolání a nové doplňky. Kro−
mě tradičních IGRÁČKŮ budou
v Muzeu Českého lesa v Tachově
k vidění i nové postavičky i celé jejich

sady, jako například IGRÁČEK ve
světě HELLO KITTY nebo IGRÁČEK
TRIO, které zahrnují tři figurky ve
třech populárních povoláních.
„Při zhlédnutí výstavy „Fenomén
IGRÁČEK“ mohou návštěvníci v rám−
ci jednoho vstupného vidět také stálé
expozice muzea,“ říká PhDr. Jana
Hutníková, ředitelka Muzea Českého
lesa v Tachově. „K vidění je například
historie do roku 1945, národopis,
interaktivní zelená stezka, miniexpo−
zice živé přírody a bývalý klášterní
refektář, kde jsou instalovány umě−
lecké sbírky, především sousoší
Poslední večeře Páně v životní veli−
kosti,“ dodává Jana Hutníková.

Centrum výzkumu čeká na otevření
V prvním červnovém týdnu byla
úspěšně zkolaudována budova vý−
zkumného centra „NTIS – Nové tech−
nologie pro informační společnost“
a „Centra technického a přírodo−
vědného vzdělávání a výzkumu“
(CTPVV) Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni. V let−
ních měsících čeká zaměstnance
stěhování všech kanceláří, učeben
a laboratoří do nových prostor.
19. září, těsně před začátkem nové−
ho akademického roku, pak pro−
běhne slavnostní otevření budovy.

Od akademického roku 2014/2015
začnou menší křídlo nové budovy
(CTPVV) využívat studenti a učitelé,
větší křídlo (NTIS) pak bude sloužit
více než 270 špičkovým vědcům a vý−
zkumníkům, kteří po vybavení svých
pracoven a laboratoří moderními pří−
stroji a technologiemi naplno zahájí
svou činnost od nového kalendářního
roku. „Pro studenty a veřejnost budou
v nové budově rovněž k dispozici mo−
derně vybavené konferenční sály
s celkovou kapacitou až 400 osob,“
uvedl ředitel centra Pavel Novák.
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Evropské centrum excelence
NTIS vzniklo za finanční podpory
z Operačního programu Výzkum
a vývoj pro inovace (OP VaVpI).
Budou zde pracovat vědci a vý−
zkumníci zaměření na kybernetiku,
experti na moderní informační
a komunikační technologie, odbor −
níci na mechaniku, fyzikové, kteří dí−
ky nanášení tenkovrstvých povlaků
plazmovými technologiemi dokážou
z běžných materiálů vytvořit mate−
riály speciální, matematici a geoma−
tikové.
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Když technika baví
Postavit si svůj počítač, sestavit
a naprogramovat si svého robota,
zvládnout program pro CNC stroj,
přesvědčit se o tom, jak houževnatá
je ocel nebo pochopit, proč lze za−
tlouct hřebík banánem. Tyto úkoly
a mnoho dalších experimentů se
naučí zvládat žáci základních
škol v Dobřanech, Letinách
a Zbůchu na Plzeňsku a studenti
středních průmyslových škol
v Ostrově a Tachově při práci
v technických kroužcích ve
zmodernizovaných učebnách.
Své vědomosti ze světa techniky
si rozšíří během školních vědec−
kých dní, návštěv IQ parků, tech−
nických muzeí a památek, vele−
trhů a výstav v ČR i zahraničí.
Během exkurze do strojíren−
ských provozů si udělají obrá−
zek, jak to chodí v praxi.
A protože příklady táhnou, na
besedách zaměřených na volbu
povolání, se seznámí s osobními
příběhy odborníků, kteří se ve
výzkumném centru COMTES FHT
a.s. v Dobřanech a na Fakultě strojní
Západočeské univerzity v Plzni vě−
nují výzkumu nových materiálů a vý−
voji strojírenských technologií. Se
svými učiteli pak výzkumníky navští−
ví přímo v laboratořích a uvidí je při
práci s elektronovým mikroskopem,
dilatometrem a dalšími přístroji pro
analýzy materiálů.
To je neúplný výčet aktivit projek−
tu (CZ.1.07/2.3.00/45.0012) pod−
pořeného z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop−
nost zaměřeného na popularizaci

Dotaz čtenáře A. Š. z Plzně:
Zakoupil jsem bytovou jednotku
v Plzni, sídliště Vinice, a Spo−
lečenstvím vlastníků mi bylo sdě−
leno, že musím na údržbu domu,
jeho správu a splátku úvěru na vý−
tah hradit poměrně značnou část−
ku do fondu Společenství vlastní−
ků. Podle čeho se vlastně výše
částky určuje?

Odpověï advokáta:
Především je třeba uvést, že jed−
nou ze základních povinností
vlastníků jednotek je přispívat na
náklady spojené se správou do−
Plzeňský rozhled 8/2014

června 2014. Cíl této iniciativy je
zřejmý – povzbudit zájem dětí a mlá−
deže o techniku a motivovat je pro
studium technických oborů na
střední a vysoké škole.
Pro pedagogy fyziky, chemie, pří−
rodopisu a odborných technických
předmětů to bude příležitost rozšířit
své znalosti o novinky, poznat práci
na moderních analytických přístro−
jích a s takovými technologiemi, ja−
ko je třeba válcovací stolice nebo
vakuová pec. Program stáží, které
učitelé absolvují ve výzkumném cen−
tru v Dobřanech, bude každému

přizpůsoben na míru. Významným
výstupem budou digitální výukové
materiály zaměřené na zajímavé fy−
zikální jevy a chemické reakce kolem
nás, v případě středních škol (SŠ)
budou cíleny na nové technologie
a materiály ve strojírenství. Vzniknou
též metodiky, které učitelům ZŠ na−
poví, jak zavádět angličtinu do výuky
fyziky, chemie a přírodopisu
a na strojních průmyslovkách
do předmětů Strojírenská tech−
nologie, Stavba a provoz strojů
a Programování CNC strojů.
Sborníky metodických listů
(zvlášť pro ZŠ a SŠ) budou po−
skytnuty všem školám v regio−
nu jihozápadních a středních
Čech, které projeví zájem.
Nezapomíná se ani na vý−
zkumné pracovníky. Pro ně bude
připravena série workshopů
a praktických cvičení, aby doká−
zali výsledky své práce předsta−
vit veřejnosti srozumitelně
a poutavě. Absolvují mimo jiné
stáž v BegBroke Science Park
a v Cambridge Science Park,
aby se inspirovali tím, jak k po−
pularizaci vědy a výzkumu přistupují
univerzity v Oxfordu a v Cambridge,
jak pracují s mladými badateli a přibli−
žují jim vědu, techniku a přírodu.
Projekt je rozvržený do třinácti mě−
síců a za tu dobu by se do něho mělo
zapojit více než 1 200 žáků, studentů
a pedagogů Plzeňského, Karlovar−
ského, Jihočeského a Středočeského
kraje. A kam povede první cesta mla−
dých techniků z Dobřan, Letin a Zbů−
chu? Ještě před letními prázdninami
si společně prohlédli hydroelektrárnu
v Písku a vodní hamr v Dobřívě na
Rokycansku.

mu a pozemku. Do těchto nákla−
dů náleží nejen výdaje na údržbu
a úklid, ale i odměňování osob,
které dům skutečně spravují nebo
členů jejich orgánů, dále na vede−
ní účetnictví apod..
Podle § 1180 Občanského zá−
koníku ve znění platném od
01.01.2014 se uvádí, že „Nebylo−
li jinak určeno, přispívá vlastník
jednotky na správu domu a po−
zemku ve výši odpovídající jeho
podílu na společných částech.“
Předchozí právní úprava byla
v podstatě stejná a úvod tohoto
ustanovení „nebylo−li jinak urče−
no“ znamená, že shromáždění
vlastníků jako nejvyšší orgán spo−
lečenství vlastníků může určit
hrazení těchto nákladů odchylně.
Důvodová zpráva k novému ob−
čanskému zákoníku pak před−
pokládá, že toto odchylné určení
bude činěno ustanovením stanov

společenství vlastníků. Jako
vlastník máte samozřejmě právo,
aby Vám Společenství vlastníků
poskytlo tyto stanovy pro Vaši
potřebu.
Jinak je tomu, pokud jde o pří−
spěvky na odměňování osoby
správce, ať už se jedná o osobu
fyzickou nebo právnickou, pří−
spěvky na vedení účetnictví a po−
dobné náklady související se
správní činností. Tyto se i podle
nové právní úpravy (§ 1180 odst.
2 Občanského zákoníku) roz−
vrhnou na každou jednotku stej−
ným podílem.
Jako nový vlastník jednotky
vstupujete nejen do všech práv,
ale i do všech povinností vlastní−
ka původního. Z toho vyplývá
i povinnost podílet se výše uvede−
nou formou na splácení úvěru za
minulé investice.
JUDr. Václav Korecký

strojního inženýrství. Projekt realizu−
je devítičlenné konsorcium, vedené
společností COMTES FHT, která se
specializuje na výzkum a vývoj
kovových materiálů a technologií
jejich výroby. Byl zahájen počátkem

Na rozhlednu i na
Čertovo jezero
Na svazích šumavského Špičáku
mají nyní turisté opět více možností,
jak strávit pěkné dny na nových tu−
ristických trasách, které vybudovaly
Lesy ČR. Nové turistické trasy v lo−
kalitě tvoří atraktivní návštěvnický
okruh dlouhý cca 4 km. Profil tratí je
vhodný i pro rodiče s malými dětmi.
Cesty vedou přes Rozvodí na Čer −
tovo jezero a zpět do areálu Ski&Bike
Špičák. Slavnostní otevření obou no−
vinek lidé nepřeslechnou, protože na
zahájení je fanfárou pozvou trubači
z horního ochozu rozhledny. Právě
na nových stezkách v nejkrásnější
scenérii Železnorudska vznikne o ví−
kendu celkem sedm stanovišť, který−
mi budou účastníci procházet a čer−
pat vědomosti. Odborníci z Lesů ČR
je zasvětí např. do péče o les, zásad
ochrany zdejší přírody nebo základů
myslivosti.
„Na naučnou stezku dlouhou zhru−
ba 4 kilometry lidé vyrazí od roz−
hledny, kde se zaregistrují a dostanou
průvodní blanket. Přes Čertovo jezero
se pak vrátí k dolní stanici lanovky
u nás na Špičáku,“ přibližuje základní
parametry okruhu Radek Vaniš z po−
řádajícího Ski&Bike Špičák. „Všechny
věkové kategorie včetně nemluvňat
v kočárcích ji určitě zvládnou i se za−
stávkou na stanovištích za cca 1,5 až
2 hodiny,“ dodal Vaniš.

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Střípky
z Plzně
Tisíce zájemců
o studium
Západočeská univerzita v Plzni
zatím eviduje celkem 15 514 při−
hlášek ke studiu bakalářských
a magisterských programů. Je−
jich počet zatím není konečný –
některé fakulty už vyhlásily druhá
kola přijímacího řízení.
Největší zájem je tradičně o Fa−
kultu pedagogickou, která obdr−
žela 3 855 přihlášek. Uchazeči se
zde nejčastěji hlásí na angličtinu
a psychologii. Letos patří mezi
nejžádanější obory také učitelství
pro 1. stupeň a učitelství pro ma−
teřské školy, kam si podávají při−
hlášky především nekvalifikovaní
pedagogové, kteří si potřebují do−
plnit vzdělání. Následuje Fakulta
filozofická s 2 307 přihláškami,
mezi nimiž vedou cizí jazyky pro
komerční praxi a mezinárodní
vztahy – britská a americká studia.
K nejžádanějším fakultám patří
rovněž Fakulta ekonomická, kam
přišlo 1 714 přihlášek, a Fakulta
aplikovaných věd s 1 698 při−
hláškami. Na Fakultu právnickou
dorazilo 1 537 přihlášek, z toho
1 020 do magisterského studia.
Loni zaznamenala Západočeská
univerzita ve stejnou dobu 16 ti−
síc přihlášek, celkově pak po uza−
vření druhých kol přijímacího ří−
zení 19 tisíc.

Techmánie čeká
na budoucí vědce
Na své spolupracovníky z řad
návštěvníků se těší Laboratoře
Techmania Science Center v Plz−
ni, které jsou špičkově vybavené
a umožňují práci s moderní tech−
nikou. Chemická a biologická la−
boratoř plzeňského Techmania
Science Center připravily nový
program zaměřený na forenzní
vědu. Forenzní věda v chemii
i biologii je vhodná pro děti od
8 let v doprovodu dospělých, děti
od 12 let mohou přijít i samy.
Práce v laboratořích ale není
vhodná pro těhotné ženy.
V laboratoři chemie návštěvníci
zjišťují kyselost půdy, identifikují
stopy rzi na oblečení nebo zbytky
škrobu na rukou. Vše si zazna−
menávají do pracovního listu.
V laboratoři biologie zase zkusí
práci s mikroskopem, poznají
odebírání vzorků slin nebo otisků
prstů a čeká je i snímání stop
krve. I oni si své poznatky zazna−
menávají.
14

Univerzita a Viktoria podepsaly smlouvu
Rektorka ZČU Ilona Mauritzová
a prezident FC Viktoria Tomáš Paclík
podepsali rámcovou smlouvu o spo−
lupráci. Obě významné plzeňské in−
stituce spolupracují již delší dobu,
slavnostním podpisem obou nejvyš−
ších představitelů byla vzájemná ko−
operace potvrzena také formálně.
Cílem rámcové smlouvy je podpořit
užší propojení sportu a vysokoškol−
ského studia, spolupráce v oblasti
vzdělávání a výzkumu bude zaměře−
ná především na práci s mládeží
a sportovní aktivity.
„Plánujeme spolupráci v oblas−
tech, které jsou oběma institucím
blízké. To se týká například vzájemné
výpomoci a sdílení poznatků mezi
fotbalovými odborníky z řad Viktorie
Plzeň a na druhé straně učitelů a stu−
dentů sportovních kateder naší uni−
verzity,“ uvedla rektorka Mauritzová.
Spolupráce mezi oběma instituce−
mi probíhala již také v právě skonče−
né fotbalové sezoně. Studenti a za−
městnanci ZČU měli oproti předlože−
ní platné JIS karty 30% slevu na
vstupném ligových duelů do sektoru
R, stejná možnost bude k dispozici
také v ročníku 2014/2015. Naproti
tomu čtveřice studentů Západočeské
univerzity absolvovala svoji povin−

nou praxi v PR a marketingovém
úseku Viktorie. Obě instituce se bu−
dou vzájemně podporovat také
v rámci společenských akcí a aktivit,
které budou zacílené na veřejnost
v západočeské metropoli.
„Je pro nás ctí, že se můžeme ta−
ké oficiální cestou spojit s tak reno−
movanou institucí, jakou je Západo−
česká univerzita. Dlouhodobě si sto−
jíme za tím, že kvalitní vzdělání je ne−
dílnou součástí sportovní výchovy
mládeže, podpis smlouvy s jednou
z tradičních českých univerzit je pak
potvrzením tohoto přístupu,“ řekl

při slavnostní příležitosti prezident
Viktorie Tomáš Paclík. „Viktoria chce
být aktivní nejen na poli sportovním,
naší ambicí je pozitivně ovlivňovat
také společenské a kulturní dění
v západočeském regionu. Spoluprá−
ce se Západočeskou univerzitou, kte−
rá je nedílnou součástí života Plzeňa−
nů, nám může v tomto snažení dále
pomoci. Věříme, že spolupráce bude
dlouhodobě úspěšná pro obě strany,
včetně studentů na straně univerzity
a fanoušků na straně fotbalové
Viktorie,“ dodal člen dozorčí rady FC
Viktorie Plzeň Petr Chvojka.

Myslivci budovali kazatelnu
Ani v letních měsících nezahálejí
myslivci z Honebního společenstva
Litohlavy – Klabava. Léto a s ním
i pozvolna přicházející lovecká se−
zóna je již v plném proudu, a tak je
v honitbě s rozlohou více než 700
hektarů plno práce. V této době se
věnují údržbě mysliveckých zaří−
zení, čistí přikrmovací zařízení, do−
plňují zásoby krmiva, vysekávají
okolí posedů či budují nové ka−
zatelny. Ty jsou především určeny

pro pozorování a případný odlov
zvěře. Každoročně tak myslivci ob−
noví dvě až tři zařízení v honitbě,
kde se vyskytuje převážně zvěř
srnčí a černá.
„Občas se zde lze setkat i s daň−
ky a muflony. Pokud se týká zvěře
drobné, s tou to už tak příznivé ne−
ní. Občas zde zahlédneme korop−
tev, bažanta i zajíce. Přesto se zde
pořádají kynologické akce a nutno
dodat, že ke spokojenosti nejen
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psů, vůdců, ale i rozhodčích,“ říká
Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP
Rokycany.
Výstavba nových mysliveckých
zařízení však není jediná činnost,
kterou myslivci z Litohlav a Kla−
bavy v letošním roce provádějí.
V jarním období sbírali kameny
pro zemědělské družstvo a sou−
kromé zemědělce, pokračovali
v úklidu společných prostor, kde je
uskladněna technika i krmení pro
zimní přikrmování volně žijících
živočichů, a zhotovili několik při−
krmovacích zařízení, především
pro drobnou zvěř. Nezapomněli ani
na brigádu pro Obecní úřad Lito−
hlavy, který aktivity myslivců vše−
možně podporuje nezanedbatel−
nou finanční částkou.
Do budování nové kazatelny se
s chutí pustila podstatná část mys−
livců. Byť se jednalo o prostorné za−
řízení, které má i estetickou úroveň
a práce šla velice dobře od ruky,
přesto si vyžádala několik víkendů.
Vrcholem poté bylo její umístění na
vhodné místo tak, aby splňovala
svůj účel.
Pavel Moulis
Plzeňský rozhled 8/2014

Střípky
z Plzně
Sexy zahrádky
se hlásí o slovo...
Město je živý organismus. Ten,
kdo o jeho podobě rozhoduje,
jsme my, jeho obyvatelé. Město
je úžasné, krásné, tepající nebo
temné podle toho, jakýma očima
se na něj díváme… Nebojme se
přetvářet jeho podobu. Sdružení
Envic se nebojí, a proto vyhlásilo
druhý ročník Zahradnické pře−
hlídky. Pěstitelé bylinek, zeleniny,
květin na balkonech, lodžiích
nebo za okny se mohou svými
úspěchy pochlubit. Zapojené za−
hradnice a zahradníky sdružení
ocení báječnými zahradnickými
cenami.
Cílem projektu Pěstuj Plzeň je
probudit Plzeňany k novému po−
hledu na město kolem sebe a na−
učit je zahradničit ve městě, pěs−
tovat vlastní potraviny i soused−
ské vztahy napříč generacemi.
Přivést je na neobvyklá místa
a ukázat jim, že i na první pohled
nevlídná zákoutí se mohou pro−
měnit v příjemný prostor, když je
naplní společná radost a tvoření.
„Kromě zahradnické přehlíd−
ky pořádáme v rámci projektu
Pěstuj Plzeň 2014 jedenkrát mě−
síčně zahradnické dílny pro širo−
kou veřejnost, vždy na území
města Plzně, pokaždé na jiném
místě, ale pokaždé nějakým způ−
sobem opomíjeném. Akce jsou
zajímavé pro maminky s dětmi,
puberťáky, dospěláky, ale i senio−
ry, kteří se rádi zapojí do zkrášlo−
vání veřejných prostranství
a stráví čas s lidmi se stejným
vztahem k přírodě a městu
Plzeň,“ říká Drahomíra Bílková.
V průběhu letních prázdnin pro−
běhne také Bylinkové zastavení
(7. 8., Kaplička v Kotíkovské uli−
ci), začíná se v 15 hodin. Jeho
nedílnou součástí jsou zahrad−
nické dílny – úklid a příprava zá−
honků, vysazování a vysévání
rostlin, povídání si o bylinkách
a zahradničení v bytě... V průbě−
hu zahradnického odpoledne si
mohou velcí i malí vyrobit krmít−
ko pro ptáčky, domeček pro
škvory či včelky samotářky nebo
si vyčarovat z plechovek originál−
ní květináč.
Plzeňský rozhled 8/2014

Malá věda pro nejmenší
Techmania Science Center v Plzni
otevřelo první expozici určenou dětem
od tří do osmi let. Jmenuje se Malá vě−
da a hravou formou je seznámí s hud−
bou, kouzly optiky nebo je provede
starým hradem. A nechybí tu ani nej−
oblíbenější pohádková postava: drak.
„Malou vědu jsme koncipovali ja−
ko cestu časem. První, co vás při
příchodu přivítá, je stroj času. Pak
následuje napravo minulost s pohád−
kovým hradem, rytíři a pralesem
a nalevo budoucnost zaměřená na
umění a kreativitu, ve které děti pro−

vází mimozemšťan,“ prozrazuje au−
torka expozice Anna Matoušková.
Výtvarná podoba expozice je dílem
Štěpána Soutnera. „Malou vědu jsem
řešil jako jeden propojený celek. Snažil
jsem se co nejlépe využít prostor tak,
aby na sebe exponáty navazovaly
a celek aby děti bavil,“ vysvětluje de−
signér Techmania Science Center.
Malé děti tu láká řeka z kostiček,
lávky nebo strom. Obří kaleidoskopy
zase okouzlí malé oči magickou hrou
křivek a obrazů nebo odrazem reality
v zrcadlové mozaice. Od nich se pak
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mohou sklouznout po velké skluzavce
do prostoru plného měkkých kostek.
Ve Skladatelově laboratoři si starší dě−
ti mohou doslova složit známé písnič−
ky, jako je Prší, prší, Pec nám spadla
nebo třeba Jede, jede poštovský pa−
náček. Stačí ve správném pořadí po−
skládat barevné čtverečky – a už se
do malých oušek line muzika.
Malá věda zkrátka nabízí příležitost
do sytosti se vyřádit a přitom se leccos
zajímavého dozvědět. Navíc hned úvod−
ní exponát, stroj času, kde barevné
míčky stoupají vzhůru a potom putují
po klikaté dráze zpátky, docela dobře
zabaví i samotné rodiče. Expozice Ma−
lá věda je součástí Science Centra.
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Pracovní nabídky
Zájem o rekvalifikace stoupá
Během prvního pololetí letošního ro−
ku se 24 981 uchazečů o zaměstná−
ní zúčastnilo některého z široké na−
bídky rekvalifikačních kurzů, na kte−
rých se plně nebo zčásti podílel fi−
nančně Úřad práce ČR (ÚP ČR).
Celkem 19 569 lidí kurz v tomto
období také ukončilo. Za šest měsíců
poskytl ÚP ČR zájemcům o prohlou−
bení vzdělání či změnu profese cel−
kem 165 692 379 Kč. Částka za−
hrnuje i prostředky z Evropského
sociálního fondu.
Cílem rekvalifikačních kurzů je
především odstranění bariér, které
omezují určitou skupinu lidí ve vstu−
pu na volný trh práce. Laicky řečeno
– snahou ÚP ČR je umožnit lidem,
kterým hrozí, že přijdou o práci nebo
už jsou nezaměstnaní, získání nové
kvalifikace a tím pádem zvýšení je−
jich šance na trhu práce. „Jde o to,
aby uchazeč nebo zájemce o zaměs−
tnání, který takovým kurzem úspěš−
ně projde, našel v co nejkratší době
novou práci. Úřad mu v tomto ohledu
pomůže, ale je nutné zvážit všechna
pro a proti v každém konkrétním pří−
padě. Tak, aby se vynaložená snaha
na obou stranách nakonec neminula
účinkem,“ říká generální ředitelka ÚP
ČR Marie Bílková.
U 60 % uchazečů, kteří úspěšně
zakončí některý z rekvalifikačních kur−
zů, se podaří získat během jednoho
roku nové zaměstnání. V lednu až
červnu 2013 prošlo rekvalifikačními
kurzy 21 513 lidí. Úřad práce ČR jim
na ně přispěl celkem 131 404 668
Kč. Meziroční nárůst tedy činí 16 %
v počtu absolventů a téměř 26,1 %
v poskytnuté částce. Za celý loňský
rok absolvovalo některou z rekvalifika−
cí 41 438 uchazečů, na které ÚP ČR
poskytl dohromady 301 385 000 Kč.
Aby rekvalifikační kurz skutečně
splnil svůj účel, je třeba ho tzv. ušít na
míru konkrétnímu uchazeči. Jeho
skladba a zaměření musí odpovídat
nejen požadavkům doby, ale také kon−
krétní situaci na trhu práce. Zaměst−
nanci ÚP ČR průběžně komunikují se
zaměstnavateli i místními samosprá−
vami, monitorují vývoj a potřeby trhu
práce. Tak, aby rekvalifikační kurzy
odrážely potřebu praxe. V tomto ohle−
du podstatně komplikuje situaci sou−
časný zákon o veřejných zakázkách,
podle kterého musí ÚP ČR vždy vy−
soutěžit dodavatele rekvalifikací.
„Tím bohužel často dochází ke
zpoždění a místo, aby kurzy už běže−
ly a operativně odpovídaly potřebám
trhu práce, musíme čekat na jejich
otevření, dokud neskončí výběrové
16

řízení. Jsem přesvědčena, že eventu−
ální změna zákona, o kterou také usi−
lujeme, by prospěla všem složkám
trhu práce. Pro nás je podstatná kva−
lita kurzu, nemůžeme tedy brát ohled
pouze na finanční výhodnost kon−
krétní nabídky,“ upozorňuje Marie
Bílková.
Člověk, který má zájem o kurz
hrazený ze strany ÚP ČR, musí splnit
několik podmínek. Je třeba, aby se
jednalo o uchazeče nebo zájemce
o zaměstnání, který je v evidenci
Úřadu práce ČR. Délka evidence při−
tom nehraje žádnou roli. Dotyčný
musí mít také odpovídající předpo−
klady požadované v rámci konkrétní−
ho kurzu. Například stupeň vzdělání,
určité dovednosti a znalosti, jako je
třeba práce s počítačem, řidičský
průkaz apod. Rekvalifikace musí být
potřebná a také účelná. V neposlední
řadě je nutné, aby byl zájemce zdra−
votně způsobilý, a to nejen pro ab−
solvování kurzu, ale také pro výkon
nové profese. Během doby, kdy re−
kvalifikace probíhá, a pokud má do−
tyčný nárok na podporu v nezaměst−
nanosti, bude pobírat 60 % předcho−
zího čistého měsíčního příjmu.
Mezi klienty je značný zájem o kur−
zy zaměřené na základní a speciální
počítačové dovednosti, zdravotní či
sociální oblast, služby v prodeji, účet−
nictví, svářečské a masérské kurzy,
kurzy pro vizážistky, strážné nebo
chtějí získat řidičské průkazy (od sk.
C) včetně těch profesních. Zájem je
i o rekvalifikace zaměřené na péči
o dítě, tedy pro budoucí chůvy.
Pokud se člověk rozhodne absol−
vovat rekvalifikaci zabezpečovanou
ÚP ČR, je třeba, aby tuto skutečnost
sdělil příslušnému kontaktnímu pra−
covišti. O tom, zda žadatele úřad do
kurzu zařadí, rozhoduje na základě
profesně poradenského pohovoru.
Během něj zjišťuje pověřený pracov−
ník ÚP ČR, zda absolvování vybrané−
ho kurzu skutečně zvýší šance do−
tyčného na získání nové práce. Pod−
statné je, zda je po konkrétní profesi
poptávka.
O příspěvek na získání nebo obno−
vení kvalifikace svých pracovníků mo−
hou ÚP ČR požádat i zaměstnavatelé.
Po důkladném posouzení a na základě
písemné dohody jim úřad poskytne
příspěvek na realizaci kurzu. V přípa−
dě, že člověk bez vážných důvodů
(změna zdravotního stavu, rodinné
důvody, stěhování apod.) na rekvalifi−
kaci nenastoupí nebo ji předčasně
ukončí, bude muset kurzovné, případ−
ně veškeré výdaje, zaplatit sám.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Nejlepší stavby roku
ve Stříbře
Putovní výstava k soutěži Stavba ro−
ku Plzeňského kraje 2013 se pře−
stěhovala do Stříbra. Prezentace
všech 28 přihlášených staveb je
k vidění v Městském muzeu na
Masarykově náměstí ve Stříbře do
31. srpna 2014. U nominovaných
a oceněných objektů si návštěvníci
navíc budou moci přečíst hodnoce−
ní odborné poroty.

Právě Stříbro patří v aktuálním
ročníku soutěže k nejúspěšnějším
městům. Revitalizace zdejšího Ma−
sarykova náměstí získala prestižní
titul Stavba roku Plzeňského kraje
2013 v kategorii veřejná prostran−
ství. Porota ocenila zejména netra−
diční a moderní řešení původního
historického prostoru v památkové
zóně. Zrekonstruovanou podobu
náměstí charakterizují čtverce žulo−
vé dlažby, které doplňují dynamické
vodní prvky, lavičky a stromy.
Dominantou prostoru zůstává i na−
dále morový sloup, který získal dů−
stojné okolí. Důležitým momentem
je zachování přístupu automobilům
po obvodu náměstí.
Podle starosty Stříbra Bohuslava
Červeného bylo vítězství v soutěži
milým překvapením. „Samozřejmě
jsme velice rádi. Když se hlásíte do
jakékoliv soutěže, chcete se umístit
co nejlépe a nám se to podařilo.
Dvouletá rekonstrukce náměstí nám
přinesla řadu potíží, těžkostí a stála
nás hodně nervů. Naštěstí konečný
výsledek se opravdu povedl, což po−
tvrdilo umístění v soutěži Stavba ro−
ku. Nyní nás čeká další úkol – dostat
na náměstí život, pořádat a podporo−
vat zde akce, aby to na něm opravdu
žilo,“ říká stříbrský starosta.
Soutěž stavba roku Plzeňského
kraje se letos konala už po jedenác−
té. Hlavní prestižní titul si ze soutěž−
ního klání odnesly tři stavby – kro−
mě revitalizovaného Masarykova
náměstí ve Stříbře to bylo zrekon−
struované Muzeum Šumavy v Su−
šici a Atletický stadion v Plzni ve
Skvrňanech. Putovní výstava před−
stavující všechny přihlášené objekty
už byla k vidění v Plasích, ze Stříbra
se přestěhuje ještě do Kralovic,
Sušice, Klatov a Plzně.
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Třetí americká armáda
napříč Evropou na webu
Jednou z prvních akcí, které plzeň−
ská radnice připravuje v rámci oslav
70. výročí konce druhé světové vál−
ky a osvobození města americkou
armádou, je seriál s názvem Týden
po týdnu. Od 1. srpna už na oblíbe−
ných webových stránkách Slavností
svobody mapuje události při osvo−
bozovací cestě americké Třetí armá−
dy napříč Evropou. Oslavy osvobo−
zení v Plzni se mají v roce 2015 stát
velkolepou akcí, jsou zařazeny mezi
hlavní akce programu projektu
Evropské hlavní město kultury 2015.
„Příprava oslav osvobo−
zení Plzně americkou armá−
dou začala v podstatě oka−
mžitě po skončení letošních
Slavností svobody. Intenziv−
ně připravujeme program,
jednáme s jednotlivými zain−
teresovanými subjekty, řeší−
me umístění aktivit v nejrůz−
nějších lokalitách, protože už
nyní víme, že náš záměr vy−
užít letiště Líně nemůže být
vzhledem k zatím neskonče−
nému soudnímu sporu napl−
něn,“ uvádí Jana Komišová,
vedoucí odboru prezentace
a marketingu magistrátu.
Marketingovou kampaň
Slavností svobody 2015 už
město zahájilo v Normandii
při příležitosti 70. výročí

vylodění spojenců. „Využíváme naší
zahraniční spolupráce v rámci
projektu D−day to V−day, kterou
jsme společně s kurátory památníku
Patton Memorial Pilsen navázali se
zástupci muzeí ve Francii a v Lu−
cembursku. Jedná se o 14 muzeí
a turistických cílů, které se věnují
odkazu postupu spojenců v letech
1944 až 1945 z Normandie na jiho−
západ Čech,“ upřesňuje Komišová.
Seriál o postupu Třetí armády
pod vedením generála George Smith
Pattona má být vedle již zveřejně−

ných příběhů jednotlivých
veteránů, archivu vzpomí−
nek, fotogalerií nebo uká−
zek ze zajímavých knih jed−
ním z dalších lákadel webu
Slavností svobody.
„Věříme, že seriál Týden po týdnu
zaujme. Text bude doprovázen foto−
grafiemi a mapami dokumentujícími
postup spojenecké osvobozující ar−
mády, které pocházejí z Národního ar−
chivu ve Washingtonu,“ sděluje
Denisa Krylová, koordinátorka Slav−
ností svobody. První díl seriálu, jehož
autorem je kurátor muzea Patton
Memorial Pilsen Milan Jíša, vyšel
v pátek 1. srpna. Každý další pátek se
mohou návštěvníci webu těšit na in−
formace k následujícím krokům vojá−
ků na bojové cestě Třetí armády.

Evropské peníze podpoří další projekty
Desítky projektů v Plzeňském kraji
uspěly s žádostí o podporu v dalších
výzvách Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Jiho−
západ. Celkovou částkou téměř 1,2
miliardy korun v rámci 27. až 32. vý−
zvy program podpořil jak projekty
z oblasti kultury a sportu, tak z oblasti
rozvoje dopravní infrastruktury.
Peníze z ROP Jihozápad například
pomohou vybudování Muzea knihtis−
ku a knihy v Plzni, které by mělo být
otevřeno v červnu příštího roku. Oje−
dinělá expozice nabídne návštěvní−
kům mimo jiné prohlídku historických
knihtiskařských strojů či ukázku his−
torických typografických technologií
a tiskovin. K dispozici bude i audio−
vizuální centrum, které poslouží k roz−
šíření informačních a vzdělávacích
možností budovaného muzea.
„Tento projekt získal prostřednic−
tvím ROP Jihozápad celkovou dotaci

takřka 13 milionů korun,“ řekla ředi−
telka Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad Michaela
Šímová s tím, že smlouva k projektu
byla uzavřena letos 26. června.
Peníze z evropských fondů poslouží
k rekonstrukci části bývalé průmyslo−
vé budovy pro potřeby muzea a poří−
zení jeho vnitřního vybavení.
Také některé další projekty, které
uspěly s žádostí o podporu z ROP
Jihozápad, se týkají turistického ru−
chu a rozšíření nabídky pro návštěvní−
ky regionu. S dotací takřka 20 milionů
korun může počítat například projekt
„Muzeum šumavského pivovarnictví
– Tvrz Dešenice“, který by měl být
dokončen v květnu příštího roku.
V Dešenicích vzniká expozice, pouka−
zující na bohatou historii šumavského
pivovarnictví s důrazem na dějiny
místního pivovaru. Návštěvníci uvnitř
najdou výstavu spojenou s tradiční

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

výrobou a konzumací piva na Šumavě
a seznámí se s tradičními výrobními
postupy. Celkové náklady projektu
dosáhnou 23,8 milionu korun. S po−
mocí peněz z ROP se také rozšíří na−
bídka Městského muzea Horažďovice
o novou expozici loutek.
„Tato expozice, upozorňující na
loutkohereckou tradici v regionu, bude
zřízena v dosud nevyužívaných pří−
zemních prostorách zámku. Z celko−
vých nákladů 12,1 milionů korun, po−
kryje více než jedenáct milionu korun
dotace z ROP. Návštěvníci i obyvatelé
Plzeňského kraje jistě uvítají i obnovu
kostela sv. Víta v Dobřanech. Tato vý−
znamná kulturní památka ve vlastnictví
města slouží kulturním účelům, mimo
jiné se v ní pořádají výstavy, koncerty
a společenské akce,“ řekl Ivo Grüner,
předseda Regionální rady regionu sou−
držnosti Jihozápad a náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje.
Plzeňský rozhled 8/2014

Střípky
z Plzně
Plzeň
znovu nakoupila
na burze
Třetí kolo nákupu energií na
Českomoravské komoditní burze
Kladno uskutečnila v polovině
července plzeňská radnice. V za−
tím posledním nákupu město
pořizovalo 32 tisíc megawattho−
din (MWh) zemního plynu pro
své objekty, městské obvody
a zřizované organizace na roky
2015 a 2016. Ceny plynu se
podařilo snížit o necelý milion
korun.
„Vezmeme−li v úvahu i úspory
z prvního nákupu v roce 2012,
klesly už celkové náklady na ko−
moditní složku zemního plynu
ročně o více než tři miliony,“
uvedl ekonomický náměstek pri−
mátora Martin Zrzavecký.
Ceny zemního plynu zasmluv−
něné na příští dva roky poklesly
proti těm letošním u maloodběru
o tři procenta a u velkoodběru
dokonce o 4,6 procenta. U obou
produktů přitom cena klesla pod
700 korun za MWh.
„Ve srovnání s cenami před
prvním nákupem město nyní za
komoditní složku plynu platí
u maloodběru o třetinu méně
a u velkoodběru méně o čtvrtinu.
To vše v době zvyšujícího se rizi−
ka, že cena plynu se v důsledku
politicky nestabilní situace na
Ukrajině vydá vzhůru,“ upřesnil
ředitel Úřadu správních agend
magistrátu Petr Triner.
Výborná úroveň dosažených
cen podle něj vynikne ještě více
ve srovnání s aktuálními ceníko−
vými hodnotami dodavatelů ply−
nu. Ve srovnání s nimi vykáže
město jen u dodávek zemního
plynu v maloodběru v příštích
dvou letech úsporu 5 milionů ko−
run. Celkový přínos burzovních
nákupů pro Plzeň zhodnotil pri−
mátor Martin Baxa:
„V loňském roce jsme takto
nakoupili také elektřinu na tři na−
stávající roky a městu tím ušetřili
33 a půl milionu korun. Sečte−
me−li úsporu ze všech dosavad−
ních nákupů, dostáváme se
k celkové úspoře ve výši 40 mi−
lionů korun.“
Plzeňský rozhled 8/2014

Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové
Na dovolené u moře mi několik dnů bolelo v pravém uchu, pak bolest ode−
zněla. Po návratu domů se ale bolest opět ozvala. Na bolavé ucho hůře
slyším, večer jsem si naměřil i zvýšenou teplotu. Přitom rýmu ani kašel ne−
mám, v krku mě nebolí, a tak vlastně ani nemám pádný důvod zajít k lékaři.
Mám si koupit nějaké kapky do uší?
Jiří D., Bručná
Vážený pane, váš názor týkající se vaší údajně bezdůvodné návštěvy lékaře roz−
hodně nesdílím. V každém případě byste měl ORL ordinaci co nejdříve navštívil.
Opakovaná bolest ucha spojená se zvýšenou teplotou totiž ukazuje na zánětlivé
onemocnění, v tomto případě nejspíše zvukovodu. Popisované onemocnění je také velice bolestivé a může být
doprovázeno i zhoršením sluchu. Je nutné je léčit lokálním ošetřováním zvukovodu antibiotickými mastmi nebo
kapkami a v některých případech i antibiotiky celkově.
Volně prodejné ušní kapky vám rozhodně nepomohou. Naopak: je třeba vyloučit i eventuální zánět středního
ucha. Pouze vyšetřením uší, popřípadě i nosu a krku, zjistíme, o jaké onemocnění se ve vašem případě jedná,
a teprve podle nálezu doporučíme vhodnou léčbu.

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

Na dobré spolupráci vydělá i Plzeňský kraj
Česko−bavorská spolupráce funguje
na jedničku, tvrdí Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, protože podle jeho
informací v letošním roce nepro−
padne ani jedno euro. Objem plateb
obdržených z Evropské komise
česko−bavorského programu přes−
hraniční spolupráce přesáhl 89 %
celkové alokace. Tím se zařadil na
první místo mezi všemi operačními
programy v České republice a na
druhé místo mezi všemi operačními
programy Cíle Evropská územní
spolupráce v rámci Evropské unie.
Při započtení zálohových plateb bylo
navíc již nyní splněno klíčové pra−

vidlo n+2 a České republice tak v ro−
ce 2014 nepropadne ani jedno euro.
„Ministerstvo pro místní rozvoj ve
spolupráci s Centrem pro regionální
rozvoj připravilo speciální mapy, které
se týkají jednotlivých programů přes−
hraniční spolupráce a které si lze vy−
tisknout až do formátu A0. Jednou
z nich je mapa vzorových projektů
přeshraniční spolupráce v česko−
bavorském pohraničí v období 2007
až 2013. Na dvanácti vybraných pro−
jektech je prezentována pestrost pod−
porovaných aktivit,“ přiblížil nejúspěš−
nější program Jiří Horáček, ředitel
odboru evropské územní spolupráce.

Nevšední zážitky a vzdělávání popu−
lárně naučnou formou nabízí Česko−
německé kulturní centrum Kvilda nebo
Vesnické muzeum v Halži u Tachova.
Cyklisté zase ocení možnost navštívit
při poznávání Domažlicka také Dračí
jezero v Bavorsku. Důležitou součástí
jsou aktivity zaměřené na odbourávání
bariér mezi lidmi. Ty reprezentují pro−
jekty Česko−německé fotbalové školy
a Koordinačního centra výměn česko−
německé mládeže Tandem. Projekty
z oblasti vědy zastupuje odborný vý−
zkum chování největší kočkovité šel−
my u nás rysa ostrovida a jeho kořisti
srnce obecného.

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Dluhová amnestie
Celkem 116 milionů korun za ná−
jem a další služby související s uží−
váním bytu dluží 1 531 lidí městu
Plzeň. Do konce roku mají tito ne−
platiči nájemného možnost využít
dluhové amnestie, kterou jim měst−
ští zastupitelé umožnili. Na svém
červnovém zasedání schválili od−
puštění poplatků a úroků z prodlení
na nájemném i na službách evido−
vaných k 31. prosinci 2013. Pod−
mínkou je úhrada nesplacených
závazků za nájem a služby do 31.
prosince letošního roku.
Dluhová amnestie se týká dlužní−
ků, kteří mají dluh na nájemném
a službách nebo mají uzavřenou
dohodu o splátkovém kalendáři.
„V případě, že je ohledně výše dlu−
hu vzniklého z nájemních vztahů
k bytům ve vlastnictví města vede−
no nebo skončeno soudní řízení,
musí dlužník uhradit veškeré dosud
vzniklé náklady do termínu stanove−
ného rozsudkem, nejpozději ale
k poslednímu dni letošního roku.
Tento termín na zaplacení nákladů
je nutné dodržet i v případě, že je
proti dlužníkům vedena exekuce,“
sdělil Zdeněk Švarc, vedoucí byto−
vého odboru magistrátu.
Prominutí dluhu na poplatcích
z prodlení se nevztahuje na nájem−
ce, kterým město dalo nebo hodlá
dát nabídku na odkoupení stávající−
ho bytu za zvýhodněných podmínek
podle zásad prodeje bytů do osob−
ního vlastnictví.

Oživené prohlídky
historií
Součástí letošní turistické sezóny
v Plzni je opět také nabídka ožive−
ných prohlídek. Pět let je nejen pro
turisty, ale i Plzeňany připravuje ob−
čanské sdružení Elements. I letos na−
bízí odpolední okruh pro rodiny s dět−
mi a dvě trasy večerní. První okruh je
věnován středověku. V něm účastní−
ci zažijí překvapeného Rudolfa II.,
když jej nečekaně navštíví přítelkyně
Kateřina Stradová, uvidí hádku Žiž−
kova přívržence Václava Korandy
s jeho bratrem Mikulášem nebo v le−
tošním roce poprvé navštíví sklepení
u pravé středověké čarodějnice.
Při odpolední prohlídce věnova−
né především rodinám s dětmi se
účastníci setkají například s Albrech−
tem z Valdštejna, židovským ra−
bínem, barokním stavitelem Jaku−
bem Augustonem a jeho potomky
a dozvědí se také, kdo vysvobodil pl−
zeňskou černou paní. Prohlídku do−
provodí vůz s koňmi, na němž se dě−
ti mohou svézt. Už 8. srpna se zá−
jemci mohou vydat na trasu
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Negramotnost
Obecně se soudí, že negramotnost
je opakem gramotnosti – když člo−
věk neumí číst a psát. Současnost
ale ukazuje na omyl v tomto názo−
ru, protože i člověk, který perfekt−
ně ovládá čtení i psaní, může být
za jistých okolností nazván negra−
motným. Z minulé generace lidí
musel každý zedník ovládat rovni−
ce, derivace, integrály a počítat na
logaritmickém pravítku stejně jako
inženýr, ale pokud si dnes oba vez−
mou úvěr, a přijdou o práci, spolu
s ostatními stejně postiženými
šťastlivci se ocitnou v sociální síti
státu a nemají na splátky, exekutor
jim vybílí byt až po střechu (někdy
i se střechou). Tomuto jevu se prá−
vě říká „finanční negramotnost“,
která toto zapříčinila, a na vině je
prý jednoznačně minulý režim, kte−
rý své školství nenastavil tak, aby
občané byli všestranně ekonomic−
ky vyspělí.
Tak nevím. Už v mateřské školce
jsme znali pohádky – například
o Otesánkovi, Alibabovi a čtyřiceti
loupežnících nebo o obušku v pytli
– a neplakali jsme nad Otesán−
kovým děravým bříškem, neboť
z něho vyskočili hodní hospodáři,
kteří se ho ujali ve vývojovém sta−
diu neduživého kloučka, neplakali
jsme ani nad utopenými zlými lou−
pežníky, ani nad výpraskem hos−
tinského, ale plakali jsme pro chu−
dáka, který neměl co dát k jídlu
svým dětem, a tlustý hostinský mu

přesto nedal ani jitrnici, které jinak
házel psům. Na základce při výuce
přírodopisu bylo dbáno na orienta−
ci žactva v přírodě, abychom do−
vedli rozeznat hejla od rorejse, kte−
réžto vycpané ptactvo měla škola
k dispozici, ale nebyl k dispozici
vycpaný lichvář nebo exekutor,
a pokud jsme probírali škůdce
čtyřnohé – křečky, hraboše nebo
potkany – učili jsme se, že když
takový potkan napadne sýpku, se−
žere komplet celou úrodu, na ubo−
hého sedláka nezbude nic, a pot−
kanovi je to fuk. V učebnici nebyla
zmínka o škůdcích dvounohých se
stejnými vlastnostmi, kteří všech−
no potřebují pro sebe, a také je jim
fuk, jestli z toho, co člověk vypro−
dukoval, mu nezbude nic.
V matematice, ačkoliv český
zedník i inženýr úspěšně prošli vý−
ukou rovnic, derivací a integrálů,
ani jeden z nich si dnes nespočítá
RPSN k úvěru, protože z ničeho
není zřejmé, co to znamená, a žád−
ný matematik nedokáže zdůvodnit
výpočtem ani logickou úvahou
vztah, kdy nedoplatek ve výši devět
set šedesát tři koruny české napu−
čí na dvacet sedm tisíc tři sta.
Když pojem „převrácené hodnoty“
matematika používá odjakživa,
a je−li to důvodné pro výpočet, pře−
vrátí čitatele se jmenovatelem,
zbývá ještě vysvětlit důvodnost
převracení hodnot společenských
a mravních. Příští generace lidí už

s tím mít problémy nebude. Možná
bude tápat ve výrazech a například
výraz „zemský ráj to na pohled“
může významově chápat tak, že je
třeba dívat se jiným pohledem,
aby život připomínal ráj, ale bude
jim jasné, že proletáři jsou dnes
ti, kteří se po českých předra−
žených dálnicích proletují ve vo−
zech za miliony, a spekulanti na−
opak spekulují, jak vyjít s měsíční−
mi příjmy.
Pokud jde o pohádky, dobro i zlo
je v nich nainstalováno rovnoměr−
ně jako veličiny smyšlené, přičemž
dobro nad zlem vždycky zvítězí, ale
v reálu – nezávisle na režimech ne−
bo kvalitě školní výuky – jsme se
již poučili ze života, že veličinou
smyšlenou je pouze dobro, které
za normálních okolností nemá
šanci zvítězit nad zlem. Motyčka
na Otesánkovo bříško by sice reál−
ná být mohla, zato loupežníků se
urodilo tolik, že krásná služebná by
nesehnala dostatečné množství
oleje na jejich utopení v sudech ani
náhodou, a aby se chuďas domohl
nápravy, musel zařídit sám bůh.
Samozřejmě, jestli pak už měl trva−
le k dispozici v pytli tak užitečný
a funkční obušek, který dokázal
přinutit i lumpa, aby si vzpomněl
na své dobré vychování a vrátil, co
nakradl, mohl si i chuďas zpívat
„….jéééé na světě je přece krásně
tralalalaláááá ...“ .
Dagmar Hermanová

Další obohacení v plzeňské ZOO má stádečko buvolce běločelého. K jarnímu samečkovi přibyla v červenci ještě
sestřička. Ve společném výběhu se žirafami a kudu velkými tak přes den běhají tři dospělé samice a dvě letošní
Snímek Jaroslav Vogeltanz (buvolec běločelý)
mláďata buvolce běločelého.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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