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Martin Straka

„Michal je srdcař na ledě i v živo−
tě, když se do něčeho pustí, rve
se až do konce. Vím, že takový
bude i v politice. V první chvíli,
když mi řekl, že chce kandidovat,
mě to zarazilo. Ale pak jsem si
uvědomil, že je to dobře. Věřím,
že pomůže svojí upřímností, pří−
močarostí a tahem na branku,“ to
jsou první slova hokejové legen−
dy, majitele hokejového klubu
Indiánů Martina Straky v reakci
na otázku, jak hodnotí vstup
„svého“ hráče Michala Dvořáka
na politickou scénu.
S Dvořkou, jinak mu v Plzni
fandové neřeknou, se znají více

než patnáct let. Společných ho−
kejových zážitků je na knížku.
„Zapomenout lze na leccos, ale
na to ráno, kdy jsme přijeli s po−
hárem ze Zlína na plzeňské ná−
městí, určitě ne. Už tehdy jsem
se cítil v Plzni doma a možná
právě v tu chvíli, víc než kdy jin−
dy, i opravdovým patriotem,“ říká
Michal Dvořák, jinak rodák ze
Šternberka. K jeho rozhodnutí
kandidovat za hnutí Občané pat−
rioti asi nejvíc přispěl lídr kandi−
dátky MUDr. Marcel Hájek, vá−
lečný veterán, studentský vůd−
ce, chartista. „Mám rád odvážné
... pokračování na straně 3
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lidi. Marcel Hájek dokázal pomá−
hat raněným ve vojenských mi−
sích, operovat víc než 3 tisíce

Michal Dvořák
HIV pozitivních lidí. To chce kus
odvahy,“ vysvětluje Dvořka. Než
se rozhodl, samozřejmě se radil

i v klubu. Někteří spoluhráči se
smáli, někteří si myslí, že je od−
vážný, a doufají, že zůstane ne−
zkažený, ale všichni drží palce
a podporují.
„Co jsem mu
měl říct? Že má
zapomenout na
město Plzeň? Že
my
sportovci
máme zavřít oči
a dívat se jen na
hřiště, posilovnu
a puk? Michal
takový
prostě
není. Již léta
úspěšně podni−
ká, myslí na zad−
ní kolečka. Stará
se o mladé spor−
tovce, společně
pomáháme ne−
mocným dětem.
Do všeho jde,
jak sám říká, na
plné pecky. Držím mu palce, aby
se mu to povedlo, on nezklame,“
uzavírá Martin Straka.

Volte občany patrioty
První kroky:

Hlídač nepořádku:

w Držitelům zlaté Janského plakety vrátíme
dopravu v MHD zdarma.
w Platit za parkování lze nejen v nepohodlných
automatech, ale i přes SMS.
w Zrušíme parkoviště před radnicí.

w Na webových stránkách města zřídíme veřejnou
kontrolu uklízení. Občané budou moci poslat libo−
volné foto o nepořádku a vandalismu a každý se
podívat, jak dlouho trvalo jeho odstranění.
w S Úřadem práce využijeme dotačních fondů pro
vytvoření pracovních míst při úklidu města.

Nulová tolerance vandalům a lumpárnám
w Vandalismus, rušení nočního klidu, ničení ve−
řejného prostranství nelze přehlížet. K čemu je
nám strážník v autě, který vidí lumpa a odvrátí
zrak či šlápne na plyn a za rohem pak nasadí
botičku špatně zaparkovanému autu?
w Chceme víc strážníků v ulicích a taky víc odva−
hy či ochoty zasáhnout. Domluvit i potrestat.

Kostlivci, co nejsou schovaní ve skříni
w Budova bývalé právnické fakulty zeje prázdno−
tou již druhé volební období. V nedobrém stavu
je Peklo, vyřešit se musí bývalé Komorní diva−
dlo a řada zanedbaného městského majetku.
w Regulace heren byla jen kosmetická. Absolutní
zákazy k ničemu nevedou, skutečná regulace
pomůže. V každém obvodě stačí jedna herna.

Co chceme:

„Tramvaj není noclehárna“
w Neukáznění spoluobčané, opilci a vandalové
do městské hromadné dopravy nepatří!
Revizoři musí nejen pokutovat, ale i zjednat
pořádek.

w 40 tisíc lidí, kteří žijí na Severním předměstí, si
zaslouží víc než jednu silnici do centra!!!
w Do dokončení Západního okruhu budeme hle−
dat možnosti úpravy objízdných tras.

Budeme jednat s investorem a pokusíme se vrátit budo−
vě bývalých lázní její krásu i náplň. V krajní situaci lze
zvážit odkup do vlastnictví města

Méně politiky, více uklízení

Lochotínský kostlivec a ostuda třetí
vládnoucí garnitury na radnici

w Na obvodech budeme dbát, aby se peníze
z úklidů nešetřily a nepřeváděly na jiné účely.
Důležitější než propagace je posekaná tráva
a uklizený chodník.

w Největší sídliště v Plzni, nejdelší kolony aut, nej−
zarputilejší odpůrci obchvatu Roudné, nejdéle
slibované řešení všech stran vládnoucích na
radnici za uplynulá tři volební období.

w Pokračovat ve výkupu pozemků pod Západní
okruh, který ČSSD a ODS pozastavily.
w Vyřešit MHD k Univerzitě tolik slibovanou tram−
vajovou tratí event. přednostním pruhem pro
trolejbusy nebo autobusy. ODS opět po čtyřech
letech slibuje tramvajovou trať. Univerzita si za−
slouží víc než sliby.

Nešvar víceprací musí skončit!
w Veřejné zakázky pod veřejnou kontrolu! Na−
prosto nepřehledné webové stránky nejsou
žádnou kontrolou.
w Pomoci malým firmám přísnou kontrolou
smluv s velkými dodavateli pro město.

Za námi nestojí žádné stranické sekretariáty
Plzeňský rozhled 10/2014
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Vážení občané, jmenuji se Václav Štekl a jsem vedoucí kandidát
v komunálních volbách do Zastupitelstva města Plzně za KSČM.
I touto formou bych se rád představil a seznámil vás
se svými myšlenkami a názory. Tyto své postoje bych
chtěl s vaší pomocí prezentovat a propagovat spolu se
svými kolegy na jednáních Zastupitelstva města Plzně.
Nejprve mi dovolte pár slov o sobě.
Narodil jsem se v Plzni před 38 lety
a jsem svobodný. Vystudoval jsem
Elektrotechnickou fakultu na Zápa−
dočeské univerzitě v Plzni a v letech
2002 až 2012 jsem pracoval jako
pedagogický pracovník a správce
informačních technologií na Základ−
ní škole Starý Plzenec. V roce 2006
jsem byl zvolen za KSČM do Zastu−
pitelstva města Plzně. Od roku 2007
jsem členem Finančního výboru
Zastupitelstva města Plzně. V roce
2012 jsem byl podruhé zvolen do
Zastupitelstva Plzeňského kraje a po
vstupu KSČM do koalice jsem byl
zvolen do funkce člena Rady Plzeň−
ského kraje pro oblast životní pro−
středí a zemědělství.
S končícím druhým funkčním ob−
dobím zastupitele města Plzně mi
bylo nabídnuto místo vedoucího
kandidáta na kandidátce KSČM do
nadcházejících komunálních voleb
2014. Po letech získávání zkušenos−
tí a „otrkávání se“ v prostředí komu−
nální politiky jsem se rozhodl kandi−
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daturu přijmout a nabídnout své
schopnosti a již získané zkušenosti
pro své další působení v řadách
KSČM. Jako zástupci KSČM jsme
v minulosti měli zhoršenou pozici na
jednáních zastupitelstva, neboť nám
vládnoucí koalice neumožnila plné
zapojení do komisí rady města a do−
zorových orgánů společností města.
To je jeden z našich zásadních poža−
davků, aby zvolené strany a hnutí
měly možnost se zapojit do správy
města a obvodů dle poměrného za−
stoupení na základě výsledků voleb.
Skutečností je, že velká část pro−
jednávaných bodů není na komunál−
ní úrovni politicky exponovaná a do−
chází tak k věcnému a odbornému
hledání řešení napříč politickým
spektrem. Troufám si říci, že jsme
jako zastupitelé za KSČM v tomto
směru nezaostali, byť naše síla něco
navrhnout či pozměnit byla silně
limitována počtem 5 zastupitelů
ze 47. I jako člen Finančního výboru
města Plzně jsem pochopil, že velká
část rozhodování je ovlivněna

finančními možnostmi města. Roz−
počet města není nafukovací a situ−
ace po náznaku překonání vleklé
ekonomické krize není jednoduchá.
Přesto bychom chtěli podporovat
jen ty návrhy a řešení, které nepů−
jdou proti zájmu většiny občanů,
kteří krizi nevyvolali a jsou spíše její
obětí. S tím úzce souvisí nutnost za−
chovat stávající a vybudovat nové
objekty, které poskytují sociální
služby občanům města (domov pro
seniory na Slovanech). Je nutné za−
bránit snahám prodávat nemovitosti
v majetku města sloužící ke zdravot−
nickým a sociálním účelům. Bude−
me podporovat modernizaci škol−
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ských zařízení a snahu o zlepšení
prostředí ve školách a školkách
v majetku města.
V Plzni je nutné dokončit roze−
stavěné liniové stavby (západní
obchvat města, lepší napojení Se−
verního předměstí na zbytek města)
či konečně zahájit stavbu prodlouže−
ní tramvajové linky k univerzitnímu
kampusu na Borských polích. Po
masivní podpoře kultury a sportu
v minulém volebním období je nutné
se zaměřit i na dodělání vodohospo−
dářské infrastruktury či chodníků
v okrajových částech města. Město
by se mělo pokusit věnovat větší po−
zornost také výstavbě malome−
trážních bytů a problematice sociál−
ního bydlení.
Doufám, že v nadcházejících vol−
bách jako kandidáti KSČM obhájíme
svůj nárok na to být zástupci ob−
čanů v zastupitelských orgánech
a pevně věřím, že se naše řady ještě
rozšíří. My nemluvíme o tom, že by
ženy měly být na čelních místech
kandidátky. My je tam máme! Daří
se nám rovněž bojovat s názorem,
že nemáme mladé lidi. Naši kandi−
dáti na čelních místech jsou toho
důkazem. Na závěr mi dovolte vý−
zvu: „Pojďme k volbám do zastupi−
telstev měst a obcí. Nenechme za
sebe rozhodovat a poté být překva−
peni výsledkem voleb a činy nově
zvolených zástupců.“
Plzeňský rozhled 10/2014

Volte toho, koho dobře znáte
Už jen posledních pár dnů zbývá do
komunálních voleb. Řada lidí zatím
ani neví, jestli k volebním urnám vy−
razí. To by ale rozhodně měli udělat.
„Jít k volbám je velmi důležité. A je to
skutečně to nejmenší, co mohou lidé
udělat sami pro sebe a také pro ob−
vod, ve kterém žijí,“ říká současný
starosta plzeňské Trojky Jiří Strobach,
který letos odešel po 16 letech z ODS.
Rezolutně odmítl přeběhnout do jiné
strany, a aby mohl dál pracovat pro
občany ve svém obvodě, založil vlast−
ní politické hnutí Jiří Strobach – Náš
STAROSTA.
Mezi spoustou politických stran
a hnutí a mezi desítkami jmen na kan−
didátkách by lidé měli vybírat velmi
pečlivě. Kandidáti, které si zvolí do
obvodního zastupitelstva, totiž budou
rozhodovat v příštích čtyřech letech
o každodenním životě obyvatel obvo−
du. Voliči by proto měli především vy−
bírat mezi těmi, které skutečně znají
a jejichž práci už měli možnost po−
soudit. Neměli by se nechat oslnit
známými jmény lidí, kteří nemají s ko−
munální politikou žádnou zkušenost
a kteří mají pouze získat body velkým
politickým stranám.
Lidé by měli také pečlivě zvážit,
jestli sliby jednotlivých politiků a stran
nejsou pouhým populismem. „Zazna−
menal jsem několik předvolebních sli−
bů, které ani není možné realizovat,
například kvůli tomu, že obvodní rad−
nice nemají dostatek kompetencí
a rozhodovacích pravomocí,“ při−
pouští Jiří Strobach.

Odmítám
populistické sliby
Jedním z takových populistických sli−
bů je úplný zákaz hazardu, který slibuje
řada politických stran. „Žádná z nich
přitom nepřipouští obrovské problémy,
které by to přineslo,“ upozorňuje Jiří
Strobach. „Jak už se ukázalo v řadě
míst, zákaz heren a hazardu přinesl jen
jediné – vznik heren nelegálních, na
které se postupně nabalovala další
a další kriminalita. Vedlo to k jedinému
– k výraznému zhoršení bezpečnostní
situace,“ varuje před černými hernami
Strobach. On sám vidí řešení například
v přesunu heren do neobydlených čás−
tí obvodu, například na Borská pole,
daleko od škol, dětských hřišť a obyt−
ných domů.

Ještě lepší život
na Trojce
„Kandidáti našeho hnutí pro Trojku se
skutečně aktivně zajímají o problémy
obvodu, znají jeho silná i slabá místa
a mnozí mají velké zkušenosti s komu−
nální politikou. Všichni žijí na Trojce
řadu let, někteří celý život, a intenzivně
Plzeňský rozhled 10/2014

„Mnoho obchodníků má kvůli nim
vážné existenční problémy. Byl bych
rád, kdyby v budoucnu měly obvodní
radnice možnost ovlivnit podobná
rozhodnutí,“ říká Jiří Strobach.

Placené parkovné
pouze v centru

se věnují veřejnému dění,“ říká Jiří
Strobach, který stojí v čele třetího
obvodu v posledních dvou volebních
obdobích. Politice se věnuje už 16 let
a v minulosti získal cenné zkušenosti
i jako člen obvodní a městské komise
pro prevenci kriminality a působil také
jako místostarosta třetího obvodu.
„Věřím, že naprostá většina voličů
chce vidět za politikem výsledky. A ty
na Trojce skutečně máme,“ říká Stro−
bach. Jeho hnutí usiluje o lepší život na
Trojce. „Třetí plzeňský obvod se v po−
sledních letech proměnil k nepoznání.
Značně se například zlepšila bezpeč−
nostní situace,“ míní Jiří Strobach. Ten
například inicioval unikátní projekt
nazvaný Na ulici zůstávat nemusíš.
Díky němu už se řada bezdo−
movců, kteří donedávna pose−
dávali na lavičkách v centrál−
ním sadovém okruhu, vrací do
běžného života. „Nabídli jsme
jim práci, ubytování na ubytov−
ně, pomoc při jednání s úřady.
Už několik desítek lidí, kteří do−
nedávna žili na ulici, pomáhá
při úklidu veřejných prostran−
ství, údržbě zeleně a vykonávají
další pomocné práce,“ říká Jiří
Strobach. Mezi dnes už pracu−
jícími bezdomovci je např. Jan
P. Má maturitu, a dokonce kdy−
si pracoval i na úřadě. V Plzni
se zdržuje už osm let. V polovi−
ně srpna podepsal na ÚMO
Plzeň 3 smlouvu a od té doby
vykonává veřejně prospěšné
práce. Také šestapadesátiletý Vlastimil
S., který dříve pracoval pro technickou
službu v Dobřanech a přišel o bydlení,
se s povděkem zapojil do projektu.
Obvodu se pod vedením Jiřího Stro−
bacha navíc daří snižovat také množ−
ství problémových bezdomovců na
svém území. Jedná se hlavně o ty, kteří
v minulosti obsazovali parky v centru
města, žebrali nebo obtěžovali kolem−
jdoucí. „Přestože jde o složitý a časově
velmi náročný úkon, povedlo se už
prvnímu z těch nejproblematičtějších
lidí bez domova zakázat pobyt na úze−
mí města po dobu jednoho roku. Toto

rozhodnutí už posvětil i soud. Celý pro−
ces trvá téměř rok, proto usiluji o změ−
nu zákonů, aby obvodní radnice mohly
podobné potíže řešit mnohem rychleji
a pružněji,“ vysvětluje starosta.

Hezčí vnitrobloky
a živější ulice
V posledních letech se významně
změnila i tvář třetího plzeňského ob−
vodu. Některé vnitrobloky prošly vý−
raznou rekonstrukcí, přibyla parkova−
cí místa, objevila se nová hřiště pro
děti a ožily i ulice. „Podařilo se nám
prosadit výrazné snížení poplatků
za sezónní předzahrádky. Díky tomu

ožily ulice v centru. Byl bych rád, aby
život ve městě neskomíral,“ plánuje
Jiří Strobach. Podle něj by bylo chy−
bou například úplně uzavřít centrum
Plzně pro dopravu. „O těchto plánech
vím a nelíbí se mi, že na nich pracují
lidé, kteří rozhodují odkudsi od stolu
z kanceláře. Omezování dopravy musí
vycházet z logického pohybu chodců
i aut, a pokud k němu dojde, mělo by
jít skutečně o velmi dobře promyšlený
krok,“ vysvětluje starosta a upozorňu−
je na další problém Trojky. Tím jsou
nevhodně načasované uzavírky kvůli
opravám v historickém centru.
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Ani snaha rozšiřovat zóny placeného
parkování v ulicích Plzně není podle
Strobacha šťastnou volbou. V nej−
užším centru má zpoplatnění parko−
vacích míst své opodstatnění, ve
vzdálenějších ulicích ovšem nikoliv.
„Placená stání by se měla využívat ja−
ko nástroj k regulaci parkování a po−
hybu vozidel v centru. Rozhodně by
nemělo sloužit k plnění městské ka−
sy,“ míní starosta. Naopak by se prý
měl zvyšovat počet parkovacích míst
a rezidenti by za něj neměli platit nic
anebo nanejvýš symbolický poplatek.
Starosta Trojky se snaží pomáhat
i pří řešení problémů, které se dotýkají
obyvatel jednotlivých částí obvodu.
„Podařilo se už například zklidnit do−
pravu v lokalitě Bezovka. Aktivně také
podporuji obyvatele Sukovy ulice
a jejího okolí, kteří se obávají výstav−
by benzínové čerpací stanice u tamní−
ho obchodního centra,“ vypočítává
Strobach.

Trojka šetří
lidem peníze
Třetí plzeňský obvod pod vedením
Jiřího Strobacha začal významně po−
máhat i obyvatelům města. Například
v tom, jak ušetřit. Uspořádal už dvě
elektronické aukce energií. Při nich
se několika tisícovkám zapojených
domácností podařilo snížit výdaje za
elektřinu a plyn v průměru o téměř
třicet procent. „Máme v plánu v tomto
směru i dál pomáhat obyvatelům
Trojky, například úsilím o zvýšení
takzvané finanční gramotnosti. Rádi
bychom například upozorňovali na
různá rizika spojená s půjčkami ne−
bo splátkovými nákupy,“ plánuje Jiří
Strobach.
A nezapomíná ani na seniory. Pro
ně by měly pokračovat úspěšné počí−
tačové kurzy a další možnosti vzdělá−
vání. Obvod chce dál pořádat také ta−
neční vínky nebo podpořit zvýhodně−
né vstupné pro seniory na nejrůznější
divadelní představení a kulturní akce.
„Ti mladší zase ocení, že chceme na−
příklad rozšiřovat zábavní prvky ve
Škodalandu u přehrady České údolí,“
dodává Jiří Strobach.
Podrobnosti o volebním programu
hnutí Jiří Strobach – náš starosta
najdou zájemci na webových
stránkách www.nasstarosta.cz.
9

Plzeňský Úsvit má v komunálkách svá želízka v ohni
a podpořit ho do Plzně přijede Tomio Okamura
Plzeňský Úsvit zaregistroval společnou kandi−
dátku Sdružení politických hnutí a nezávislých
kandidátů pro komunální volby. „Rozhodli
jsme se sestavit silné kandidátní listiny
a spojit se s místními Veřejnými zájmy.
Naše volební uskupení jde do voleb jako
VEŘEJNÉ ZÁJMY PLZNĚ s podporou Inicia−
tivy za levnější MHD, spolku P−fans a Úsvi−
tu přímé demokracie. Hlavními programo−
vými body jsou levnější doprava, bezpečné
a čisté město, průhledné hospodaření
a územní plánování města,“ říká Jiřina Holoto−
vá, která je koordinátorkou Úsvitu pro Plzeň−
ský kraj a zároveň kandidátkou do Senátu.
Největším želízkem v ohni za Úsvit je pan
Ing. Václav Ženíšek, stavební inženýr, akti−
vista spolku za revitalizaci Košutky a neú−
navný bojovník za veřejné projednávání ná−
vrhu nového územního plánu města Plzně,
který je také jedničkou na MO1 a zároveň
trojkou pro volby na Magistrát. Mezi kandi−
dáty Úsvitu je například mladý nadějný po−
litik, vodohospodář a ekolog, referent životní−
ho prostředí Ing. Petr Hrabák, dále paní
Mgr. Vlasta Sýkorová, bývalá zástupkyně ře−
ditelky SOŠ obchodu a služeb ve Skvrňa−
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Programy a více najdete na
www.hnutiusvit.cz nebo na
www.facebook.com/hnutiusvitplzenskykraj
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nech, nebo Ing. Oldřich Fencl, člověk,
který má zkušenosti ze svého působení
v zahraničí, geodet, konzultant a publicis−
ta v oboru geologie a biologie, či dlou−
holetý řidič MHD pan Jiří Benda.
„Škála našich kandidátů je pestrá a vím,
že budou hájit skutečné zájmy občanů
jednotlivých plzeňských obvodů a města
Plzně, nikoliv své osobní zájmy, či zájmy
podnikatelsko−politických skupin a jejich
lobby,“ doplňuje Jiřina Holotová. Podle je−
jího názoru právě program Úsvitu je za−
měřen na větší rozhodovací možnosti
a zapojení lidí do chodu města, ať už se to
týká přímých voleb, nebo participaci
občanů na rozpočtu, uzákonění celostátní−
ho referenda a využívání místních refe−
rend, které by měly být samozřejmostí.
Těšíme se na shledání s Vámi při vo−
lební kampani a při našich petičních ak−
cích za přímou volbu a odvolatelnost sta−
rostů a primátorů. Najdete nás na obvo−
dech i ve městě, především ve Smetano−
vých sadech „U Branky“, kam nás 8. října
v 15.30 přijede podpořit i Tomio Oka−
mura. Srdečně Vás zveme.

Plzeňský rozhled 10/2014

Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Proč kandiduji do Senátu?
To je otázka, kterou teď slýchám velice často. Je to jednoduché. V mých 40 letech jsem se ocitl na
určité životní křižovatce. Česká republika a její občané jsou v situaci, kdy ztratili důvěru v politiku
i politiky jako takové. Celá naše politická scéna se potýká s krizí. K tomu v Česku začaly posilovat
skupiny, které zpochybňují demokracii, což je podle mého soudu velice nebezpečné. To jsou pro
mne zásadní věci, které mne přesvědčily, že stát stranou už nestačí. Senát dnes navíc pozbyl své
kontrolní role a pouze přitakává Poslanecké sněmovně. Má však fungovat jako její protiváha.
Pokud uspěji v senátních volbách, chci se především zaměřit na oblast česko−německých vztahů,
které mohou výrazně prospět jak našemu regionu, tak celé České republice. Chci tyto vztahy dále
rozšiřovat a prohlubovat, jelikož Německo, jako náš soused, je pro západočeský region strate−
gickým obchodním i kulturním partnerem. Z rozvoje našich vzájemných vztahů může Plzeň a okolí
jen profitovat.
Důležitým tématem je pro mne také rozvoj vědy a výzkumu. Pro rozvoj ekonomiky jsou v dnešní
době důležité nové technologie, pro rozvoj technologií zase investice do vědy a výzkumu. Chci
se tedy zasadit o to, aby peníze investované do tohoto odvětví byly čerpány transparentně
a odpovědně.
Doufám, že v Senátu mohu zužitkovat své zkušenosti z vysokých manažerských pozic i své znalosti
zahraniční politiky.
Plzeňský rozhled 10/2014

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

Řadu věcí nemůže jednotlivec ovlivnit

„Plzeň je město s bohatou kultur−
ní tradicí již od 19. století a ze−
jména spolkový život utváří lokál−
ní kulturní podhoubí dodnes. Jak
ukazují průzkumy veřejnosti, ob−
čané města Plzně jsou s kulturní
nabídkou spokojeni. Je to možná
dáno do jisté míry i patriotismem
zdejšího publika, které vítá spíše
tradiční žánry. Prezentaci nových
evropských trendů a současných
i netradičních žánrů plzeňským
divákům představí Plzeňanům
v příštím roce projekt Plzeň –
Evropské hlavní město kultury
2015,“ říká současná náměstky−
ně primátora Eva Herinková, kte−
rou jsme požádali o rozhovor.

w Jak hodnotíte současnou úro−
veň kultury v Plzni?
Město kontinuálně podporuje vý−
znamné kulturní subjekty, tradiční
akce a festivaly (např. Mezinárodní
festival Divadlo, Bienále kresby
Plzeň, Mezinárodní folklorní festival
CIOFF aj.), které se vyznačují celo−
republikovou i mezinárodní úrovní
a které právě z tohoto důvodu byly
zařazeny do hlavního programu již
zmíněného projektu EHMK 2015.
Plzeňští umělci a kulturní aktéři zís−
kávají pravidelně řadu významných
celostátních i zahraničních ocenění.
K rozvoji kultury také výrazně přispí−
vá umělecké školství v Plzni, pro za−
jímavost – v Plzni byla založena prv−
ní Lidová škola umění se zaměře−
ním na výtvarný obor (dnešní ZUŠ
Jagellonská) či v roce 2012 otevře−
na ojedinělá Fakulta designu a umění
Ladislava Sutnara ZČU v Plzni.
Obecně lze říci, že Plzeň je význam−
ným bodem na kulturní mapě České
republiky.

w Který její úsek byste výraz−
něji vyzdvihla?

w Za co byste si dala jedničku
a proč?

Vyzdvihnout je nutné všechny kul−
turní aktivity a aktéry působící v Plzni
a utvářející po léta zdejší kultu−
ru a image města. Samo−
zřejmě je nutné zmínit
projekt Plzeň−EHMK
2015, který přinesl nové
impulsy a nastartoval
vznik nových kultur−
ních aktivit (např.
Pěstuj prostor, Arts
management, Pecha
Kucha Night, umělec−
ké rezidenční pobyty
atd.) a vedl i k založe−
ní nových subjektů
v oblasti kultury.
Důležité jsou kul−
turní akce pro děti
a mládež, napří−
klad nyní se blíží
konání již 9. roční−
ku festivalu animo−
vané tvorby pro tuto
věkovou kategorii –
„Animánie – Podzimní
sklizeň“.
Je nutné vyzdvihnout
zejména finanční podpo−
ru města v oblasti kultu−
ry, zejména aktivního
neziskového sektoru
a živého umění mimo
„kamenné instituce“,
která je v naší zemi naprosto ojedi−
nělá. Provozní výdaje na kulturu
z celkového rozpočtu statutárního
města Plzeň jsou již řadu let dlouho−
době nejvyšší v rámci České republi−
ky (od roku 2009 cca 9 %). Důle−
žitou oblastí, kterou se již po dva ro−
ky zabývám a která je pro mě priorit−
ní, je udržení financování kultury po
významném roce 2015.

K podpoře turismu obecně i kultur−
ního turismu byla založena k 1. lednu
2014 příspěvková organizace
Plzeň−TURISMUS. Činnost této
organizace již nese první plo−
dy – Plzeň se letos stala 10.
nejvýznamnější destinací na
světě v rámci hodnocení
Lonely Planet. Jsem velice
hrdá, že se mi podařilo
po dvaceti letech absence
jakékoliv koncepce de−
finující cíle cestovní−
ho ruchu v Plzni vy−
tvořit Koncepci
cestovního ruchu
na období 2014 −
2018.
V Plzni exis−
tuje ojedině−
lá, již téměř
20letá tradice
systémové
podpory kul−
tury ve městě,
která umožňu−
je ovlivňovat na−
bídku kulturních akti−
vit a rozvoj nezisko−
vého kulturního sek−
toru. Dotační sys−
tém statutárního
města Plzeň (princip
otevřené soutěže –
dotační výzvy) v oblasti kultury se stal
se vzorem i pro další města u nás.
Zde bych vyzdvihla zejména Čtyř−
letý grantový program v oblasti kul−
tury na léta 2012 − 2015, díky které−
mu došlo k profesionalizaci většiny
subjektů a k rozvoji kulturního po−
tenciálu města. Tradiční kulturní
akce podpořené v rámci čtyřletého
dotačního systému budou tvořit

i páteřní osu projektu Plzeň−EHMK
v roce 2015. Za zdařilý považuji
i systém tzv. Mikrograntů (od
r. 2013), v rámci kterého si kterýko−
liv občan může na podporu svého
uměleckého či kulturního projektu
požádat o dotaci i na občanský prů−
kaz, v tom jsme (pokud je mi zná−
mo) první město v ČR.
Jelikož si plně uvědomuji, že seg−
ment kultury je často založen na
dobrovolnické bázi a značné míře
entuziasmu, těší mě, že jednou
z hlavních cen města Plzně se od
roku 2013 stala Umělecká cena
města Plzně, kterou v tomto rozsahu
(5 kategorií) neudílí žádné z tuzem−
ských měst.

wZa co byste si dala nedosta−
tečnou a proč?
Vždy je co zlepšovat a je řada věcí,
které není možné osobně jako jednot−
livec ovlivnit. Zejména si ale myslím,
že toto hodnocení v rámci jeho objek−
tivnosti musí realizovat někdo jiný –
odborná i laická veřejnost.

w Kdyby to bylo možné, co bys−
te chtěla ještě dokončit?
Plzeň má evropský skvost – inte−
riéry významného architekta Adolfa
Loose. Adolf Loos (1870 − 1933) je
považován za nejvýznamnějšího
středoevropského architekta první
třetiny 20. století, spoluzakladatele
světové moderní puristické architek−
tury a Plzeň díky němu má dochová−
ny výjimečné interiéry, podobně jako
např. ve Vídni. Doufám, že se podaří
udržet bytový interiér s hudebním
salonem v Klatovské 19 v majetku
města a že bude provedena násled−
ná rekonstrukce objektu, včetně
kompletního zpřístupnění Looso−
vých interiérů jako celku.

Zdravá strava z bufetů a automatů ve školách

Město mění sazby za pronájem neby−
tových prostor pro školní bufety a pro
umístění nápojových a jídelních auto−
matů v základních školách a školních
jídelnách. Zvýhodněnou sazbu získají
ti, kteří budou zajišťovat prodej potra−
vin a nápojů na základě doporučení
Ministerstva zdravotnictví a nabídnou
sortiment potravin v souladu se zása−
dami zdravé výživy. Nájemce zaplatí
250 korun za metr čtvereční a rok.
„Snížením sazby za pronájem ne−
bytových prostor pro školní bufety
a pro umístění nápojových a jídelních
automatů reagujeme na situaci, kdy si
žáci převážně nakupují sladkosti, sma−
žené brambůrky nebo slazené nápoje.
12

Pokud provozovatel školního bufetu po
dohodě s ředitelem upraví nabízený
sortiment potravin a nápojů právě
v souladu s doporučením Ministerstva
zdravotnictví, určitě se mu sníží jeho
tržby. Proto jako kompenzaci navrhuje−
me zvýhodnit jej sazbou nájemného,
a to ve výši 250 korun za metr čtvereč−
ní a rok,“ sděluje radní pro oblast škol−
ství, mládeže, sportu a životního pro−
středí Irena Rottová.
Zvýhodněná sazba je vázána na
prodej potravin a nápojů a podmínky
budou upraveny v nájemní smlouvě.
Stejné opatření může vedení škol vy−
užít i u nápojových a jídelních auto−
matů. Navrhované řešení sice před−

stavuje snížení vlastních výnosů zá−
kladních škol a školních jídelen, ale
částka, která se pohybuje mezi deseti
až 30 tisíci ročně, podle vedoucí od−
boru školství mládeže a tělovýchovy
Evy Prokopové výrazně hospodaření
organizace neovlivní. Právě doplňko−
vý prodej potravin a nápojů ve škol−
ních bufetech a z nápojových auto−
matů narušuje zavedený systém stra−
vování ve školních jídelnách.
Monitoringem nabídky potravin
a nápojů ve školních bufetech a jídel−
ních automatech v budovách škol se
potvrdilo, že 82 procent sledovaných
nápojových automatů nabízí slazené
nápoje a pouze deset procent přírodní
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a mineralizované vody. Podobné je to
u jídelních automatů, jejichž sortiment
obsahuje z 86 procent sušenky, oplatky
nebo čokolády a pouze z 26 procent
celozrnné pečivo. Sledované školní bu−
fety na tom byly s nabídkou zboží o ně−
co lépe. Poskytují v 67 procentech su−
šenky, křupky a tyčinky. Čerstvé celo−
zrnné pečivo je zastoupeno ve 48 pro−
centech a jen čtyři procenta sortimentu
jsou ovocné a zeleninové saláty.
Výše nájemného se v současné
době pohybuje mezi 450 a 750 koru−
nami za metr čtvereční a rok podle
umístění školy. Nájem za umístění ná−
pojového nebo jídelního automatu je
stanoven na 10 tisíc korun za rok.
Plzeňský rozhled 10/2014

Na Doubravce bude líp
Představujeme Petra Šustáčka z Plzně
Petr je člen hnutí ANO a občan z plzeňského obvodu Plzeň 4 –
Doubravka. Je místopředsedou místní organizace hnutí ANO a jejím
kandidátem do ÚMO Plzeň 4.
Proč jsem vstoupil
do politiky

Co mám rád a jaké mám
záliby

„Jsem občan města Plzně. Narodil
jsem se v roce 1979, je mi 35 let.
Považuji se za běžného občana, jako
i vy chodím do práce, bavím se s přá−
teli a mám běžné problémy jako asi
každý člověk v naší zemi. O politiku
jsem se vždy zajímal „klasicky“ jako
většina lidí. Prostě přijít k volbám
a „hodit to tam“ kandidátům, kteří mi
přišli nejzajímavější. Vše se však zlo−
milo v roce 2013. Tehdy jsem na
vlastní kůži poznal, že občan, i když
je v právu, tak se ho nemusí v tomto
státě domoci. Zlovůle a výsměch
úředníků a politiků mne doslova zdr−
tily. Tehdy se to ve mně zlomilo a řekl
jsem si, že nemohu pouze nadávat,
ale i já se musím přičinit, aby se v na−
šem městě žilo lépe. Aby se to, co se
stalo mně, nemohlo opakovat jiným
obyvatelům Plzně. Právě v té době
se v Plzni formovala první organizace
politického hnutí ANO. Jelikož jsou
mi myšlenky tohoto hnutí, a zejména
cíl udělat v zemi pořádek, velice
blízké, rozhodl jsem se stát členem
ANO.“

„U lidí a přátel si vážím čestnosti, odpo−
vědnosti a také dochvilnosti, jednoduše
řečeno jsem pro čestné jednání za každé
situace. Naopak nemám rád lháře, intri−
káře a podvodníky, kterých je v současné
politice ohromné množství. Mám velmi
rád psy, ale i ostatní zvířata. Ze sportu
mne baví golf, in−line brusle, střelba, ho−
kej a fotbal. Velmi rád vařím a občas se
věnuji malování obrazů. V poslední době
je mi blízká filozofie fengh shui.“

Co chci po svém zvolení
změnit

Kde jsem dosud sbíral
životní zkušenosti
„Od dětství Doubravku, kde jsem se
narodil, dobře znám. Vystudoval
jsem Vyšší odbornou školu a střední
průmyslovou školu elektrotechnic−
kou v Plzni. Za tvrdší, ale pro chlapa
moc potřebnou školu života, považuji základ−
ní vojenskou službu, kterou jsem absolvoval
u 4. brigády rychlého nasazení v Táboře (čer−
vené barety). Do zálohy jsem odešel jako rot−
ný. Pracoval jsem také nějaký čas v Anglii, ve
firmě, která dodává komponenty pro letectví.
V Anglii jsem se naučil nejen jazyk, ale mož−
ná i něco z britské úcty k tradicím, demokra−
cii, významu solidarity a britského humoru.

V současné době pracuji v ETD TRANSFOR−
MÁTORY a.s. v útvaru ELEKTROTECHNICKÁ
ZKUŠEBNA. Pracuji na kumulované pozici
zástupce ředitele EZ a Obchodník EZ. V le−
tošním roce jsem se oženil, a protože jsem si
vědom, že je potřeba se v životě stále vzdělá−
vat, přihlásil jsem se a byl přijat ke studiu
oboru veřejná správa na Metropolitní univer−
zitu Praha, o.p.s.“

„Mám moc rád naše krásné město,
a protože znám nejlépe naši Doubravku,
jsem přesvědčen, že vím, co by se u nás
dalo změnit. Čím by se mělo začít. Hlavní
je přístup lidí na radnici vůči občanům.
Ten se musí změnit. Nejsou tu občané
pro úředníky, ale úředníci pro občany.
V tom máme ještě proti zavedeným de−
mokraciím velké rezervy. Chci, aby se
Doubravka stala ještě více místem, kam
by se lidé chtěli stěhovat, kde by se jim
dobře žilo a byla tady radost podnikat.
S tím souvisí i zjednodušení kontaktu
s občany, prodloužení úřední doby, zvý−
šení bezpečnosti v okolí důležitých částí
obvodu, dětských hřišť, obchodů a klido−
vých zón. Nutné je například zřídit pora−
denské centrum pro seniory, podívat se
na možnosti výstavby startovacích bytů
pro mladé rodiny, rozšířit možnosti vol−
nočasových aktivit a sportovních zařízení
volně přístupných veřejnosti, podpořit
a urychlit dostavbu „Západního okruhu“,
který lépe propojí náš obvod s ostatními
částmi města. Je toho opravdu hodně, co
všechno by se mělo změnit a zlepšit v na−
šem městském obvodě a myslím, že je tře−
ba nový vítr a elán na Úřad městského
obvodu Plzeň 4 i plzeňskou radnici. Věřím,
že ANO – bude líp!“
(pr)

Více na internetových stránkách http://petrsustacek.eu
Plzeňský rozhled 10/2014
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Duhový svět
pro děti z Týna
Nové mateřské centrum „Duho−
vý svět“ bylo slavnostně otevře−
no v Nádražní ulici v Horšov−
ském Týně. Mohou ho bezplatně
navštěvovat rodiče a jejich děti
od 3 do 6 let každý den od 8 do
13 hodin. Jeho zřizovatelem je
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Horšovský Týn.
Každý den zde bude probíhat
praxe nového čtyřletého učební−
ho oboru, který je jediný v celém
kraji. Žákyně tohoto oboru Před−
školní a mimoškolní pedagogika
s vedoucí učitelkou v rámci své
individuální i učební praxe se bu−
dou starat o malé děti a připravo−
vat pro ně nejrůznější aktivity.

„Věřím, že vybudování tohoto
mateřského centra je dalším kro−
kem ke zlepšení výuky žákyň to−
hoto jedinečného oboru v kraji,
který je plně naplněn a zájem
o jeho studium dvojnásobně
převyšuje možnou kapacitu. Na
škole je otevřen teprve druhým
rokem. Děvčata díky své praxi
v mateřském centru tak přijdou
do přímého kontaktu s dětmi,
uplatní své vlastní nápady i vy−
tvořené pomůcky,“ říká krajský
radní Jiří Struček.
Díky vzniku mateřského centra
tak zároveň dochází i k rozšíření
možností alternativního před−
školního vzdělávání s využitím
volného času maminek na ma−
teřské dovolené v Horšovském
Týně. Takové zařízení zde dosud
chybělo. „Rodiče tady mohou
nechat dítě samotné a mezitím si
zajistit svoje osobní záležitosti
(návštěvy lékaře, úřadů apod.)
anebo se plně zapojit či přihlížet
činnostem dětí, popř. si předávat
zkušenosti a posedět u kávy ne−
bo u počítače s internetem,“ do−
plňuje ředitel školy Václav Švarc.
Ten by rád někdy v budoucnu
zřídil při škole i klasickou mateř−
skou školku.
14

Knihovna jako samoobslužný systém
Západočeská univerzita otevřela ve
svém areálu na Borských polích pří−
stavbu univerzitní knihovny, vybudo−
vanou v rámci projektu RIPO – Roz−
šíření informační podpory. Studenti
a zaměstnanci v ní naleznou indi−
viduální i skupinové studovny, roz−
šířený volný výběr knih, informační
centrum, relaxační zónu i kavárnu.
Nová budova vznikla za finanční
podpory z prioritní osy 4 Operačního
programu Výzkum a vývoj pro ino−
vace (OP VaVpI) a samotná stavba
stála 69 milionů korun. Celkové vý−
daje projektu RIPO jsou 206 mil. Kč,
z toho dotace z EU činí 185 mil. Kč.
Projekt zahrnuje celkem tři aktivity:

knihovnu, IT podporu a archiv. Právě
samostatné křídlo knihovny s vý−
razným sloupovím je jeho nejvýraz−
nější částí.
Přístavba knihovny se rozkládá
na ploše 2 800 m2. V rozšířeném
volném výběru se zvýšil počet
studijních míst na 238 a celkový
knihovní fond knihovny Bory díky
větším prostorám narostl na téměř
180 tisíc knih. Devět individuálních
studijních boxů je určeno těm, kteří
preferují samostatný způsob studia.
Vybavení knihovny obohatily no−
vé technologie jako samoobslužný
systém SelfCheck, který umožňuje
bezobslužnou výpůjčku knih, biblio−

box, prostřednictvím něhož mohou
čtenáři vracet knihy i v době uzavře−
ní knihovny, nebo systém Summon,
umožňující prohledávat více infor−
mačních zdrojů knihovny z jednoho
rozhraní. Součástí nové budovy je
rovněž informační centrum, v němž
najdou radu a pomoc například
zahraniční studenti nebo studenti
se specifickými vzdělávacími po−
třebami.
Loni, v době omezeného provozu
vzhledem k probíhající výstavbě,
evidovala knihovna na Borech
bezmála 12 tisíc návštěv a k září
letošního roku již téměř 10 tisíc
návštěv.

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

Plzeňský rozhled 10/2014

Dřevo je náš svět, kvalitní servis také

Když je někomu 15 let, říkáme
o něm, že je na prahu dospě−
losti. Určitě to platí o mladém
člověku, v případě rokycanské
firmy JAF HOLZ je to přece je−
nom trošku jinak. Dá se říci, že
už má úspěšně za sebou jak vy−
sokoškolská studia, tak první
léta praxe. Hovoří o tom ostatně
jednoznačně i její výsledky
a postavení na trhu. To vše ale
nebrání skutečnosti, že JAF
HOLZ v Rokycanech opravdu
už oslavila 15. narozeniny.
Hodně neotřele to ve svém
úvodním slově a přivítání všem
přítomným připomněl vedoucí
této filiálky Ing. Zdeněk Hora.
Uvedl tak další Domácí výstavu,
na kterou se sjeli také zástupci
spolupracujících firem.
„Uteklo to jako voda. Když
jsme 7. 7. 1999 tady v Rokyca−
nech začínali, zaměřili jsme se
především na truhlářské materiá−
ly a stavební prvky. O čtyři roky
později jsme rozšířili skladové
haly, posléze přibylo formátování
a domácí výstavy. Před rokem
jsme spustili výrobu kompletních

Plzeňský rozhled 10/2014

nábytkových dílců,“ uvedl ve své
úvodní řeči Ing. Hora.
Firma JAF HOLZ je jedním
z největších obchodníků se dře−
vem a dřevěnými materiály
v České republice. Klade ex−
trémně vysoké nároky na kvalitu
svých výrobků, ale také na ser−
vis pro zákazníky. Řídí se hes−
lem: Vy řeknete „co“ a „kdy“ –
a my dodáme!

„Od nás však neobdržíte pou−
ze zboží. K našemu spotřebitel−
skému „balíčku naprosté spoko−
jenosti“ patří jednoznačně víc:
nikoli pouhá obchodní jednání,
ale i konzultace s odborníky. Lo−
gistika a skladování se vzorková−
ním. Mimořádný servis od přířezu
a ohraňování až po nábytkové
dílce a mnoho dalšího. Protože
my jsme spokojeni až tehdy, když
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jste spokojeni vy,“ jasně vyplynu−
lo ze slov šéfa rokycanské filiálky
Zdeňka Hory.
Společnost JAF HOLZ v Čes−
ké republice v současnosti za−
městnává přes 300 pracovníků
v sedmi svých pobočkách. Ze
širokého sortimentu velko−
plošných materiálů, řeziva
a dýh, které JAF HOLZ nabízí,
ale také díky úzké spolupráci
s mateřskou firmou v oblasti
produktů, si vybere každý vý−
robce i spotřebitel. V této firmě
je zákaz používat větu – „to ne−
jde, to nemáme“.
JAF HOLZ je rodinný podnik,
za kterým stojí 65 let stabilních
hodnot a skutečná znalost
dřeva. Rozhodování probíhá ve
firmě, nerozhodují cizí skupiny
akcionářů – i z tohoto důvodu je
rozhodování rychlé a nezávislé.
Firma se vyznačuje stabilitou:
své kontaktní osoby znáte a ne−
ustálou změnu vedení tady
nenajdete. Za tímto tradičním
podnikem totiž stojí kvalita a sí−
la slova – Jeden podnik, jedno
slovo.
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Pracovní nabídky
Společnost PEBAL s.r.o.
je jedním z hlavních výrobců a dodavatelů obalového materiálu, především
fólií a výrobků z ní v České republice. Naši pozici jsme získali a udržujeme ji
díky investicím do nových technologií, zaměřujeme se na kvalitu výrobků
a osobnímu přístupu k zákazníkům. Nacházíme se v průmyslové zóně
Mexiko u Nýřan, v blízkosti dálnice D5.
V současné době z důvodu rozšíření výroby hledáme
nejvhodnější kandidáty na pozice:

SEŘIZOVAČ
Požadujeme:

l
l
l

vzdělání technického směru
předchozí praxi se seřizováním stroje výhodou
ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12hod. směny)

TISKAŘ
Požadujeme:

l
l
l

vzdělání technického směru
(obor polygrafie výhodou/ne však podmínkou)
předchozí praxi na pozici tiskaře
ochotu pracovat ve vícesměnném provozu

POMOCNÝ DĚLNÍK
Požadujeme:

l
l
l

Nabízíme:

l
l
l
l
l
l

SO vzdělání
zkušenost s obsluhou strojního zařízení výhodou
ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12hod. směny)
motivující finanční hodnocení
práci na hlavní pracovní poměr
práci v zajímavém oboru s moderními technologiemi
zázemí v prosperující a stabilní společnosti
firemní benefity
nástup možný ihned, nebo dle dohody

V případě zájmu zašlete svůj životopis na e−mail: prace@pebal.cz
Více informací najdete: www.pebal.cz
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Okruh potřebuje další peníze

Prodejna zahrádkářských potřeb byla založena již v roce 1926
a vždy patřila ke koloritu města Plzně. Po řadu let byla jedinou
prodejnou tohoto druhu v Plzni. Prodejna byla původně v dnešních
sadech Pětatřicátníků. Zahrádkáři si prodejnu pamatovali a dodnes
pamatují jako prodejnu „pod divadlem“.
V září roku 1991 byla privatizována a dnes má za sebou již 23 let
existence, ale tak jak v Plzni přibývalo jiných obchodů se zahrád−
kářským sortimentem (hobymarkety, supermarkety a jiné), prodej−
na se musela stěhovat do menších prostor s nižším nájmem až
skončila v Riegrově ulici č. 24. Za 23 let existence ubylo prodejně
téměř neuvěřitelných 65 % zákazníků.
Celoročně jsou v nabídce chemické prostředky na ochranu
rostlin, drobné nářadí, květináče, fólie, truhlíky, postřikovače, čaje,
dárkové předměty, umělé květiny a krmiva.
Prodej osiv zelenin a květin začíná již v lednu a je doplněn nabíd−
kou jarních cibulovin a cibule sazečky. Pro výsevy je vždy připra−
vena řada kontejnerů, sadbovačů a Jiffy tablet, včetně potřebných
substrátů. V polovině září najdete v prodejně výhradně českou
sadbu česneku nejméně v osmi odrůdách. V současné době je
v prodeji široký sortiment podzimních cibulovin.
Dalším programem prodejny je i prodej velikonočních, dušičko−
vých a vánočních dekorací.
V současné době je prodejna součástí rekonstruované Riegrovy
ulice, kde bude pěší zóna. Provoz prodejny je hluboce narušen jak
omezením zásobování, tak dalším úbytkem zákazníků. Úbytek zá−
kazníků se navýšil a pro prodejnu je již dnes likvidující. Rádi by−
chom našim předešlým i zbývajícím zákazníkům sdělili, že si jejich
věrnosti vysoce vážíme a těšíme se na jejich návštěvu i v podmín−
kách, které přináší tolik potřebná rekonstrukce historické části
města Plzně.
Milan Kadava, majitel prodejny Floracentrum Jiřina
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Po dvouleté výstavbě byl uveden do
provozu úsek západního městské−
ho okruhu Domažlická – Křimická
v Plzni. První etapa obchvatu města
Plzně výrazně usnadní motoristům
spojení mezi Skvrňany a Křimicemi.
Už nyní se připravuje další etapa,
která uzavře celý okruh kolem měs−
ta Plzně. Druhá etapa z Křimic na
Košutku bude výrazně dražší, pro−
to by město i kraj na její finan−
cování chtěly využít dotací z Evrop−
ské unie.

Plzeň. Věřím tedy, že se kraji podaří
získat z Evropské unie finanční pro−
středky, které jsou odhadnuty na
zhruba jednu miliardu korun, aby se
ve výstavbě mohlo co nejdříve po−
kračovat. Město už v letošním roz−
počtu vyčlenilo na první výkupy po−
zemků 65 milionů korun,“ uvedl pri−
mátor Plzně Martin Baxa.
Stavba západního obchvatu patří
k nejrozsáhlejším a finančně nejná−
kladnějším silničním stavbám v po−
sledních letech. Město Plzeň necha−

„Západní obchvat je pro Plzeň
důležitou silniční stavbou. Svoji zá−
sadní roli ale obchvat začne plnit až
po dostavbě druhé části, která má
propojit Chebskou ulici se Severním
předměstím. K její dostavbě se za−
vázaly jak Plzeňský kraj, tak město

lo vypracovat projektovou dokumen−
taci, vykoupilo pozemky nejen pro
stavbu silničního tělesa, ale i pro
nutné přeložky elektrického vedení
a zajistilo vydání všech stavebních
povolení a dalších povolení potřeb−
ných pro zahájení prací.

Počítače hitem mezi seniory
Centrální obvod začal na podzim ro−
ku 2012 ve spolupráci se Střední
školou informatiky a finančních slu−
žeb v Plzni pořádat pro seniory počí−
tačové kurzy. Od té doby prošly
učebnami téměř čtyři stovky zájem−
ců o výuku na počíta−
čích. A obliba neklesá,
spíše roste.
„Ze začátku jsme si
vůbec nebyli jistí, jak
velký zájem o kurzy bu−
de. Tím spíš jsme rádi,
že můžeme už pátou
sezónu tyto kurzy nabí−
zet, protože senioři se
chtějí vzdělávat a chtějí
s dnešním moderním
světem držet krok, což
je skvělé,“ říká starosta Jiří Strobach.
Kurzy se konají vždy na jaře a na
podzim po pětitýdenních turnusech.
Senioři si mohou vybrat, zda chtějí
začátečnickou úroveň nebo kurz pro
pokročilé, či specializovaný kurz na−
příklad na úpravu digitálních fotogra−
fií. Kromě lektorů pomáhají na hodi−
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nách také studenti střední školy.
Dochází tak k netradičnímu propojení
generací.
„Z počátku to studenti měli jako
určitou alternativu trestu, ale postu−
pem času si výpomoc natolik oblíbili,

že jsme museli dělat pořadník. Po
dvou letech už nejlepší z nich sami
vyučují,“ prozradila ředitelka školy
Mgr. Lenka Holubová.
Od podzimu 2012 už se kurzů
zúčastnilo téměř 400 seniorů z Měst−
ského obvodu Plzeň 3, nejstaršímu
bylo 90 let.
Plzeňský rozhled 10/2014

Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Auto−moto−rady
Plzeňský rozhled 10/2014
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Dočkali se
po 20 letech
Něco málo přes jeden rok trvala
rekonstrukce silnice II/189
v Klenčí pod Čerchovem, místní
na ni ovšem čekali skoro dvacet
let. Nyní zrekonstruovaná ko−
munikace v délce téměř dva ki−
lometry navazuje na před dvě−
ma lety zprovozněný 9,5 kilo−
metru dlouhý úsek silnice, ve−
doucí z Klenčí k hraničnímu pře−
chodu Lísková – Höll.
„Jsem přesvědčen, že první
dojem, který získáte při překro−
čení hranic, ve vás většinou
přetrvává delší dobu. Proto
jsme se rozhodli, že Plzeňský
kraj opraví, zrekonstruuje
všechny přístupy z Německa,
které jsou ve vlastnictví Plzeň−

ského kraje. Patří k tomu i právě
tato slavnostně otevíraná komu−
nikace v Klenčí pod Čercho−
vem,“ říká náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro dopravu
Jaroslav Bauer.
Celkové náklady na stavbu by−
ly 53 miliónů korun, na nichž se
37 miliony podílel Plzeňský kraj
prostřednictvím Správy a údrž−
by silnic Plzeňského kraje, sa−
motné Klenčí přispělo 16 milio−
ny Kč. Stavba získala dotaci
z evropského Programu příhra−
niční spolupráce „Cíl 3 Česká
republika – Svobodný stát
Bavorsko“ ve výši necelých 31
miliónů Kč. Z bavorské strany
hranice byl letos v létě dokon−
čen obchvat par tnerského
Waldmünchenu.
„Jedná se o konečně důstojné
napojení na německou silniční
síť, které svou úrovní odpovídá
21. století,“ doplňuje starosta
Klenčí pod Čerchovem Karel
Smutný.
20

Baron Hildprandt:

„Přes překážky ke slávě“
Jenom několik málo kilometrů od
hranic Plzeňského kraje směrem na
Písek nemůžete minout vodní zámek
Blatná. Patří šlechtickému rodu
Hildprandtů, kteří ho vlastní už od
konce 18. století. Jenom několik de−
sítek metrů od zámku je bývalý pivo−
var, dnes zámecký ovocný lihovar,
jehož majitelem je právě baron
Hildprandt. Tady prý tráví hodně ča−
su, a jak sám tvrdí, velmi rád. Není
proto divu, že byl přítomen události,
na které naše redakce samozřejmě
nechyběla. Šlo o uvedení nové znač−
ky na trh, kterou představila společ−
nost Premier Wines & Spirits.
Baron Hildprandt − je název nové
značky unikátní lihoviny z českého
ovoce s chutí a vůní hrušek, švestek
a malin, která se vyrábí v historické
palírně v Blatné v jižních Čechách.
Inspirací pro její vznik byly prvotřídní
destiláty, které se v tamním lihovaru
připravují už od dob jeho zakladate−
le, barona Františka Hildprandta.
„Přicházíme na trh s ryze českou
specialitou, která má nejen vysokou
kvalitu, vyrábí se z ovoce od ověře−
ných dodavatelů z jižních Čech, ale
hlavně má svůj zajímavý emotivní
příběh,“ uvedl generální ředitel firmy
Richard Švéda.
Zámecký lihovar naproti svému
vodnímu zámku v Blatné založil ba−
ron František Hildprandt v roce
1885. Osud jeho rodu se pak ubíral
doslova podle kréda, které je vepsá−
no do rodového erbu – „Přes pře−

kážky ke slávě“. V polovině minu−
lého století přišla rodina Hildprand−
tů o všechen majetek a byla z Čech
násilně vystěhována. Nějakou dobu
žila v Etiopii, později v Německu
a do Blatné se členové rodu Hild−

prandtů vrátili až na začátku devade−
sátých let.
„Všichni si uvědomujeme, že
cesta za úspěchem je komplikovaná
a plná překážek, stejně jako osud ro−
du Hildprandtů. Proto bychom si
přáli, aby si lidé nejen při oslavách
vychutnali výjimečný nápoj mimo−
řádně jemné chuti, aby si zkrátka
spojili nápoj Baron Hildprandt
s úspěchem,“ vysvětlil Švéda.

Baron Hildprandt je výsledkem
kombinace stařeného destilátu, vody
a extraktu ze sušeného ovoce, a to
hrušky, švestky a maliny. Pro přípra−
vu destilátu se používá ovoce od
ověřených dodavatelů z ovocných
sadů v Chelčicích a Lhenicích
a dvoustupňová kotlíková destilace.
Pro staření se vybírá jen ten nejkva−
litnější destilát, který dále leží jeden
rok v sudech z českého dubu. Voda,
která se používá, pochází z vlast−
ních, 35 metrů hlubokých blaten−
ských studní. Prochází demineraliza−
cí, proto se hotový nápoj nemusí vy−
mrazovat. Přírodní aroma vzniká
macerací zralého sušeného ovoce,
které se nakládá do 62procentního
destilátu. Výsledný nápoj, po smí−
chání destilátu, vody a macerátu, se
pak ještě dva až tři měsíce dostařuje
opět v sudech z českého dubu.
Současný baron na zámku Jan
Hildprandt vychutnává svoje novinky
pomalu ze široké sklenky, sedí na
své široké židli a vypráví historky ze
života. Bodrý pán, skvělý společník,
kterému dobrá společnost vyhovuje.
Inu, nová značka Baron Hildprandt
má svého skutečného představitele.
Není také divu, vždyť přírodní speci−
alita s rafinovanou chutí a intenzivní
ovocnou vůní Baron Hildprandt se
v Zámeckém ovocném lihovaru
Blatná vyrábí pod přísným dohledem
prezidenta Unie destilatérů Václava
Šitnera, odborníka na oceňování
a výrobu destilátu a lihovin.

Viktorka se dočká jižní tribuny
Na stadionu ve Štruncových sa−
dech v Plzni se buduje chybějící
modul jižní tribuny. Na rozdíl od
ostatních zde vznikne zázemí pro
dvě televizní studia. Postaven má
být do konce tohoto roku za zhruba
16 milionů korun. Jeho dostavbou
se zvýší divácká kapacita stadionu
o 300 nových míst. Projektovou do−
kumentaci pro stavební povolení si
odbor správy infrastruktury magist−
rátu, který se o plzeňská městská
spor tovní zařízení stará, nechal
zpracovat podle aktuálního poža−
davku UEFA na jaře letošního roku.
Část tribuny v jižním bloku se ne−

mohla stavět dříve kvůli původnímu
příhradovému stožáru osvětlení.
Stavbě překážel především mohutný
základ stožáru, který se nyní odstra−
ňuje. Původní stěžeň byl sice demonto−
ván a nahrazen dvěma novými stožáry
na osvětlení loni v létě, k likvidaci jeho
podkladu ale dochází až nyní. Poslední
modul, který tribuně v její jižní části chy−
bí, bude téměř shodný s těmi stávající−
mi. Jedná se o nosnou betonovou pre−
fabrikovanou konstrukci založenou na
pilotech. Z vnější strany bude zavěšena
ocelová lamelová fasáda. Tribuna bude
opatřena zastřešením, kde nosnou kon−
strukci tvoří ocelové vazníky.
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V příštím roce by mělo dojít k do−
končení rekonstrukce hlavní tribuny,
které spočívá v obnově ochozu smě−
rem k parku, kde je umístěné sociál−
ní zařízení a stánky s občerstvením,
a také úprava povrchu a výměna se−
daček v horní části. Tím město zavr−
ší rozsáhlou rekonstrukci stadionu
započatou v roce 2011 za přibližně
400 milionů korun. Rohové objekty,
takzvané věže sever a jih, postaví na
své náklady VIKTORIA PLZEŇ – fot−
bal, o.s., se kterou uzavřelo město
Plzeň smlouvu o právu stavby, kdy
jako ručitel v této smlouvě vystupuje
FC Viktoria Plzeň, a.s.
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Pacient není „majetkem“ lékaře,
ale partnerem, který spolurozhoduje

Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.

wV čem se liší současné porodnic−
tví a gynekologie od té před 20 ne−
bo 30 lety? Předpokládáme, že
onemocnění jsou stále totožná.
Celá medicína, nejen gynekologie
a porodnictví, za 30 let udělala ne−
smírný pokrok. Nemoci se pochopi−
telně tolik nezměnily, ale výrazně se
změnila možnost je diagnostikovat
a tím pádem i léčit. Vzhledem k tech−
nickému pokroku se výrazně rozší−
řila endoskopická operativa a touto
minimálně invazivní technikou řeší−
me i případy, u kterých použití lapa−
roskopie bylo ještě v nedávné minu−
losti nemyslitelné. Další rozměr této
operativě přináší v posledních letech
robotická asistence. Pochopitelně
obrovský pokrok udělala i léčba me−
dikamentózní, nelze nezmínit pre−
venci karcinomu děložního hrdla.
w A ještě chvilku zůstaňme u po−
rovnávání. V čem jsou současné
porody jiné? Určitě si mnoho žen
vybaví strohost slovanské porod−
nice s mnohalůžkovými pokoji
a oknem, přes které se na dálku
ukazovala miminka…
Řekl bych, že porod je stále jen je−
den, ale okolo něho se změnilo té−
měř vše. Obzvláště v našem případě,
kdy jsme se přestěhovali ze zcela
nevyhovujících prostorů na Slova−
nech do nové kliniky na Lochotíně.
Ta patří jednoznačně k nejmoder −
nějším v republice a jsme na ni pa−
třičně hrdí. Co se též výrazně změni−
lo, je přístup k rodičkám a k pa−
cientům vůbec. Pamatuji dobu, kdy
pacient byl jaksi „majetkem“ lékaře
či zdravotnického zařízení. Dnes je
to zcela jinak, pacient je partnerem,
který spolurozhoduje o léčbě a je
s ním komunikováno jako rovný
s rovným. V tom vidím obrovský
rozdíl oproti minulosti. Z tohoto po−
Plzeňský rozhled 10/2014

Medicína mě zajímala již na střední škole, vždy jsem měl blíže k vě−
dám přírodním než humanitním. Na konci studia na LF jsem však volil
mezi sportem a medicínou. Závodně jsem v té době hrál volejbal
a měl jsem nabídku přestoupit do RH Praha, pak bych zřejmě pro−
fesně pokračoval jako sportovní lékař. Přechod do Prahy by však zna−
menal zřejmě prodloužení studií a já nakonec zůstal v Plzni. Na
Gynekologicko−porodnickou kliniku jsem pak nastoupil zčásti pod vli−
vem příbuzného, který byl gynekologem v Praze. Tolik o sobě v úvodu
našeho rozhovoru prozradil doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., před−
nosta Gynekologicko−porodnické kliniky popisuje svoji cestu, kterou
ušel ke své přednostovsko−gynekologické pozici. Velký bodrý muž, ze
kterého čiší respekt, ale zároveň i pohoda. Mezi maminkami je oblí−
bený pro svoji bezprostřednost a jako velký zastánce kojení.
hledu se nám mohou dnešní rodičky
zdát náročnější, když nám sdělují
své požadavky a názory na vedení
porodu. Vše je však ve způsobu ko−
munikace a já jsem toho názoru, že
domluvit se dá téměř s každým.
w V poslední době bylo v médiích
poměrně časté téma domácích
porodů…
Domácí porody jsou dnes mediali−
zovány až přespříliš. Podle mého ná−
zoru se jedná o okrajovou záležitost

Statistiku „nej“ si nevedu, takže
v této otázce vás zřejmě neuspo−
kojím. Na porodním sále docházelo
k velkým překvapením v minulosti,
kdy USG diagnostika nebyla na ta−
kové úrovni jako nyní. V průběhu
těho tenství byla diagnostikována
sotva polovina vícečetných těho−
tenství, další polovina v průběhu
porodu a zbytek až po porodu prvé−
ho dítěte. To pak bylo překvapení
pro všechny. Pamatuji maminku,

a takto rodit chce jen určitá, mizivá
skupina žen. Naopak drtivá většina
žen si dobře uvědomuje rizika, která
zde hrozí. Navíc i v zemích, kde tento
způsob porodu má svoji tradici, jejich
počet výrazně klesá. Z toho, co jsem
řekl, jasně vyplývá, že nejsem přízniv−
cem domácích porodů a nenacházím
u nich nic pozitivního. Prostředí po−
rodního sálu na naší klinice je pro ro−
dičku podle mého názoru zcela kom−
fortní a žena se zde může cítit „jako
doma“. K tomu, věřím, přispívají i na−
še porodní asistentky a lékaři.
w Na klinice se rodí nové životy.
Nevybavujete si nějakou zajíma−
vost, nějaké NEJ?

kdy po porodu druhého, již neoče−
kávaného dítěte, jsme jí řekli, že
v děloze je ještě dítě třetí. To byl
přímo šok jak pro maminku, tak pro
porodníka.
w A ještě otázka z přihrádky
Kdyby… Kdybyste měl tu moc, co
zásadního byste změnil na našem
zdravotnictví?
To je velmi obtížná otázka, změnit
by se dalo zřejmě mnoho. Asi bych
si přál, aby došlo k narovnání způ−
sobu plateb, aby zmizely různé koe−
ficienty, limity atd. Aby byl skutečně
zaplacený výkon, který byl proveden
a byl zaplacen stejně v každém obo−
ru a zařízení.
(red)
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Střípky
z Plzně
Studie „Plzeň,
Rokycanská –
Spolková“
Územní studie „Plzeň, Rokycan−
ská − Spolková“ je zpracována pro
lokalitu podél Rokycanské ulice
v rozmezí mezi mostem přes řeku
Úslavu a křižovatkou U Pietasu.
Dále zahrnuje bloky po obou stra−
nách ulice, které jsou vymezené
korytem řeky a ulicemi Spolková
a Živnostenská.
„Cílem studie je návrh urbanis−
tického a dopravního řešení území
oblasti Rokycanské v okolí Di−
vadla dětí Alfa. Jedná se o kon−
krétní příklad řešení veřejného
prostranství, kde budou zohledně−
ny všechny požadavky na jeho vy−
užívání. Studie se mimo jiné zabý−
vá řešením parkování pro auto−
busy přijíždějící na představení
Divadla dětí Alfa, nástupním pros−
torem do divadla, využíváním pod−
chodů pod Rokycanskou, mož−
nostmi využití přilehlé části nábře−
ží řeky Úslavy apod.,“ říká náměs−
tek primátora Pavel Šindelář.
Návrh představuje zejména tech−
nické řešení komunikace, která je
součástí významné komunikační
sítě ve městě. Rokycanská ulice je
čtyřpruhová směrově rozdělená
komunikace se širokým středo−
vým pásem. Jako průjezdní úsek
silnice I. třídy na území města
Plzně převádí významnou část
dopravy směrem k dálnici D5
a opačně směrem do centra měs−
ta. Jsou po ní vedeny linky měst−
ské hromadné dopravy. Šíří svého
dopravního prostoru vytváří jistou
bariéru pro chodce, možnosti její−
ho překonání jsou v současné do−
bě podchody a místy pro přechá−
zení. Cílem návrhu bylo vyčlenit ve
stávajícím dopravním prostoru
nové plochy pro statickou a cyk−
listickou dopravu, upravit křižovat−
ku Revoluční – Dítětova – Roky−
canská s místy pro přecházení,
prověřit podmínky pro ozelenění
středního dělicího pásu a nahra−
zení podchodu v místě trolejbu−
sových zastávek Letná lávkou. Pro
řešení revitalizace území je zá−
sadní její humanizace a obnova
přirozených vztahů v území. Je
navržena stromová dosadba
středního dělicího pásu za pod−
mínky dodržení ochranných pá−
sem inženýrských sítí.
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Cena Meliny Mercouri je jistá!
Z Bruselu přišla dobrá zpráva. Evropské
hlavní město kultury 2015 obdrží cenu
Meliny Mercouri, finanční dotaci ve výši
1,5 milionu euro z evropských zdrojů.
„Toto ocenění je důkazem toho, že
náš projekt je opravdu úspěšný, fun−
guje dobře a že splňujeme to, co od
nás Evropa čeká. Jinak bychom cenu
nedostali. Plzeň na sebe může být hr−
dá!“ dodává Martin Baxa, primátor
města Plzně a předseda správní rady
Plzeň 2015, o.p.s.

Monitorovací panel Evropské ko−
mise doporučil udělit cenu Meliny
Mercouri v dubnu letošního roku.
Rozhodnutí Evropské komise potvr−
zuje, že přípravy programu největší
české kulturní události příštího roku
běží podle plánu nastíněného v kandi−
dátské přihlášce z roku 2009 a napl−
ňuje mezinárodně stanovená kritéria
projektu Evropské hlavní město kultu−
ry, kterými jsou především evropská
dimenze a zapojení obyvatel.
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Ocenění nese jméno iniciátorky roz−
vojového projektu Evropských měst kul−
tury, bývalé řecké ministryně Meliny
Mercouri, která v roce 1985 přišla
s myšlenkou sblížit evropská města.
Titul Evropské hlavní město kultury je
vždy na jeden rok propůjčován Evrop−
skou unií jednomu či více evropským
městům, která tak mají po celý rok mož−
nost představit Evropě svůj kulturní život
a jeho rozvoj. Plzeň bude nositelem titulu
v roce 2015 spolu s belgickým Monsem.

Plzeňský rozhled 10/2014

Chceme spolu dobře souSedit!

Druhé kolo Regionálního fondu roz−
voje s podtitulem „souSedíme si“
otevřela Poštovní spořitelna, aby
v něm podpořila vybrané nekomerční
projekty zaměřené na rozvíjení sou−
sedských vztahů, utváření aktivních
lokálních komunit a zapojování obča−
nů do společenského a veřejného ži−
vota v místě, kde žijí. V podzimním
kole má Poštovní spořitelna k rozdě−
lení připraveny 2 miliony korun. V le−
tošním roce je Regionální fond rozvo−
je Poštovní spořitelny rozvržen na dvě
grantová kola – jarní a podzimní.
K rozdělení jsou v nich určeny celkem
4 miliony korun. První kolo grantové−
ho programu bylo vyhlášeno 26. břez−
na 2014 a Poštovní spořitelna v něm
částkou 1 517 380 korun podpořila
22 projektů. Uzávěrka žádostí tohoto
druhého kola je 15. října 2014.
Do grantového programu se mo−
hou se svými projekty hlásit nevládní
neziskové organizace (spolky, obec−
ně prospěšné organizace, ústavy,
nadace, nadační fondy, účelová zaří−
zení církví), příspěvkové organizace
i obce. Maximální výše jednoho
grantu je 100 tisíc korun.
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V souladu s působením Poštovní
spořitelny na Českých poštách, kte−
ré jsou blízké zejména menším ob−
cím, je hlavním tématem programu
sousedství. Regionální fond rozvoje
podpoří projekty zaměřené na zapo−

grantový program ČSOB a Era pro
podporu regionů, který fungoval od
roku 2007. Odborným garantem
programu je od roku 2009 Nadace
VIA. Do jarního kola se z Plzeňského
kraje přihlásilo 6 projektů, přičemž

jování občanů do společenského
a veřejného života v místě, kde žijí,
na posilování vztahu lidí k místu byd−
liště a na projekty zaměřené na péči
o místní kulturu a přírodní dědictví.
Regionální fond rozvoje Poštovní
spořitelny navazuje na předchozí

uspěly dva z nich. Od roku 2009
podpořila ČSOB v tomto kraji již
11 projektů souhrnnou částkou
851 005 korun.
Mezi podpořené projekty v Plzeň−
ském kraji patří Chříčský komunitní
sál. Projekt si klade za cíl komplexně
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řešit absenci kvalitní kultury, volno−
časových a vzdělávacích aktivit pod−
porujících dobré vztahy a společen−
ství v zapadlém regionu Horní Be−
rounky. Organizace Propolis chce
v jeho rámci částečně svépomocí
a formou brigád opravit prostor bý−
valé montovny dílů do aut, která se
nachází příhodně na návsi. Prostor
bude sloužit jako volnočasové a ro−
dičovské centrum, základna pro ob−
novený divadelní spolek a mnoho
dalších kulturních aktivit. K plánová−
ní využití tohoto prostoru budou při−
zváni jednotliví obyvatelé a skupiny,
které by mohly prostor využívat.
Dalším byl Projekt „Natři to souse−
dovi“, který reaguje na stav zastaralé−
ho obchodního centra Atom v Plzni
a jeho bezprostředního okolí. Aktivní
lidé z řad místních obyvatel tento pro−
stor opraví, natřou a vdechnou mu
nový život. Na projektu se budou po−
dílet nejen sociální pracovníci a děti
a mládež z Klubu Atom, ale také za−
městnanci místních obchodů a po−
hostinství, studenti z blízkých škol
a všichni sousedé, kterým není lho−
stejné prostředí, ve kterém žijí.
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Nesmysl herečky
Terezy Bebarové

Herečka Tereza Bebarová je známá především jako komediální herečka.
V pokračování série Babovřesky Zdeňka Trošky hraje manželku ministerské−
ho úředníka Dodo Dočistila a všichni jí říkají „Nesmysl“. Proč a jak se jí na
Babovřeskách 3 spolupracovalo, prozradila v následujícím rozhovoru.

w Terezo, jak se stalo, že přišla na−
bídka od Zdeňka Trošky v komedii
Babovřesky 3?
Zdeněk mi jednoho krásného dne
zavolal, jestli bych si nechtěla zahrát
postavu, které se říká Nesmysl, mluví
se o ní už ve druhém díle a je to taková
kožená namistrovaná dáma, trochu
kreatura, se kterou se to v Babovřes−
kách tak trochu zvrhne. Nebudu samo−
zřejmě prozrazovat jak…A já nabídku
na natáčení přijala, protože mám
Zdeňka moc ráda a taky mě baví
komické role, kterých je jako šafránu.
w Jaká je vaše role, manželky mi−
nisterského úředníka Dočistila?
Myslím, že když se má milá profe−
sor, doktor Dobromila Dočistilová,
kandidát věd, objeví na plátně, divák
bude mít pocit, jako by ho píchla vosa.
w Proč má přezdívku „Nesmysl“?
Chudinka nemá zrovna moc smysl
pro humor. Proto ten Nesmysl.
w Jak se vám natáčelo se Zdeňkem
Troškou a celým štábem…
Natáčení se Zdeňkem a všemi ostat−
ními bylo a vždycky je nesmírně pří−
jemná záležitost. Moc jsem si to užila.
w Vy jste s ním už spolupracovala na
komedii Doktor od Jezera hrochů.
Bylo v něčem tohle natáčení jiné?
Jiné bylo akorát prostředí, tehdy
se točilo v Praze a Africe a Babo−
vřesky 3 jsou zasazené do prostředí
jižních Čech.
w A spolupráce s ostatními kolegy –
Veronikou Žilkovou, Pavlem Kikin−
čukem…?
S Veronikou jsme se alternovaly
před patnácti lety v jednom představe−
ní a od té doby jsme se prakticky nevi−
děly. Je to moc fajn člověk a je neuvě−
řitelné, jak stíhá točit film, uvádět po−
řad v rádiu i televizi, hrát v divadle, točit
seriál a zároveň se starat o asi deseti−
člennou rodinu, o několik koček, psa
24
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a ovci. Setkání s Pavlem Kikinčukem
bylo taky moc milé, i s Broňou Koti−
šem, který hrál mého manžela.
w Jak se vám točilo v jižních
Čechách?
Já jsem z Moravy a jižní Čechy ne−
znám až tak dobře a můžu říct, že jsem
se do nich zamilovala. Když jsem ráno
před natáčením chodila běhat, tak
jsem se tak kochala krajinou, že jsem
několikrát málem spadla do rybníku.
w Vyřádila jste se v roli „dámy“,
o které Zdeněk Troška prohlašuje, že
by ji nechtěl mít ani vycpanou?
Velmi! Začalo to už na kostýmní
zkoušce, dva měsíce před začátkem
natáčení, kdy jsme vymysleli její
image. Tehdy jsem začala tušit, že to
bude výzva.
w Nějaký zajímavý, veselý zážitek
z natáčení Babovřesků 3?
Během natáčení jsme spolu s mou
rodinou a celým štábem oslavili druhé
narozeniny mé dcery. Myslím, že jsme
si to všichni báječně užili a Klaudie si
snad celé léto pouštěla na telefonu
video, na kterém Zdeněk Troška zpívá
„Happy birthday to you..“
w Už se těšíte na premiéru, co na vás
řekne rodina, přátelé, kolegové?
Jasně, že jsem zvědavá na výsle−
dek a tajně doufám, že můj výkon
zaujme i odbornou veřejnost a jistě
mě nemine nominace na některou
z cen Českého lva. (dlouhý smích)
w Co vás kromě této komedie v sou−
časnosti zaměstnává?
Čeká mě moc hezká sezona v se−
riálu Ulice, kde hraju Světlanu Nyklo−
vou, momentálně taky natáčím audio−
knihu Hunger games a na podzim
ztvárním roli baronky Podhajské v se−
riálu ČT Četnické trampoty a v zimě
budu zkoušet Chůvu v Romeovi a Julii
v Divadle Na Vinohradech v režii
Tomáše Töpfera.
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