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Paní Marie Králová bydlí v Plzni ve
Skvrňanech a rozhodla se, že si ne−
chá namontovat předokenní rolety
od firmy Braun. 
„Vlastně to všechno začalo u mojí
dcery.  Firma Braun jim namontovala
předokenní rolety a
když jsem viděla, jak
jsou vynikající, nevá−
hala jsem ani oka−
mžik. Měla jsem oby−
čejné žaluzie, které
mi nevyhovovaly. 
Za vo lala jsem panu
Kube covi, který za−
stupuje firmu Braun
a poté už šlo všech−
no jako na drátku.
Chtě la jsem v  kaž−
dém okně dvě rolety,
které lze nezávisle na
sobě zatahovat a síť
proti hmyzu. Nebyl
problém. Jak jsem
sledovala, neměli to
montéři asi jednodu−
ché, protože bytovka
byla zateplena. Také v den montáže
bylo špatné počasí. Nicméně pra−
covníci firmy během 5 hodin namon−
tovali předokenní rolety, po sobě per−
fektně uklidili a pan Kubec mě při
předávání hotové zakázky ujistil, že
budu určitě spokojena. Musím říci,
že jsem doslova nadšena, proto ta
moje slíbená pusa. Když bylo v létě
přes 40°C, měla jsem při zatažených
roletách v místnosti 23°C.  Podstatně
se snížila hlučnost z ulice a také se
cítím bezpečněji.  Předokenní rolety
mám už dva roky bez jediné závady.
Jsem z nich nadšená.“

Na vše jsme připraveni
To jsou slova pana Josefa Kubece,
když se zmiňoval o montáži předo−
kenních rolet u paní Králové.
„Montáž byla o to složitější, že pa−
nelový dům byl zateplený. Zna −

menalo to frézovat do betonových
panelů. Je to technická záležitost,
na kterou jsme dokonale připra −
veni a máme bohaté zkušenosti.
Paní Královou jsme seznámili s tím,
jak bude montáž probíhat, kdy
skončíme a předáme ji hotovou za−
kázku. Naší snahou je, aby klient
byl předem podrobně o všem infor−
mován,“ zdůraznil pan Josef Ku −
bec, který se  při loučení přece jen
pusy dočkal. U paní Marie Králové
nad stydlivostí zvítězilo nadšení
z výborně fungujících předokenních
rolet. 

Vadilo nám slunce v ložnici
Další naše zastavení bylo v Mýtě
u Rokycan u paní Karolíny Krato −
chvílové. Proč se rozhodla pro před−
okenní rolety?
„Měli jsme klasické žaluzie a bylo

nepříjemné, že i při jejich zatažení
nám už ráno od 4. hodiny proni−
kaly sluneční paprsky do ložnice.
Zvažovali jsme, co s tím a nako−
nec jsme se rozhodli pro předo−
kenní rolety. Montážní práce pro−
běhly rychle, žádný nepořádek,
pracovníci firmy Braun si zaslouží
velkou pochvalu. Protože jsme už
měli zabudovaná okna, chtěli
jsme s nimi vi−
zuelně i barevně
sladit rolety. Pro
firmu Braun to
nebyl vůbec
žádný problém.
Předokenní role−
ty máme už
4 roky a za tu
dobu jsme za−
znamenali jednu

malou drobnost.
Zavolali jsme panu
Kube covi, který ih−
ned přijel a pro−
blém s kolejničkou
odstranil. Tím chci
jen říci, že servis
funguje výborně.
V zimě rolety za−
táhneme a okamži−
tě poznáme, že je
v místnosti tepleji.
V létě i v tom největším parnu si zase
uděláme chládek. Jsme naprosto
spokojeni.“

Šetří peníze
„Lidé ještě nedoceňují přednosti
předokenních rolet,“ domnívá se pan
Josef Kubec. „Roleta není jen sluneč−
ní clonou, ale spoří energie. Když si je
v zimě zatáhnete, uspoříte za teplo.
Investice se vám postupně sama za−
platí. Minimální životnost rolet je 20 až
30 let. U novostaveb je o předokenní
rolety velký zájem. Například nyní do−
dáváme roletové překlady na jednu

novostavbu v Těškově, kde už byly
zakresleny v projektu. Je důležité, aby
projektanti věděli o těchto možnos−
tech,“ připomíná pan Josef Kubec.

Nechtěli předem žádnou 
zálohu
„Tím mě příjemně zaskočili,“ přiznává
paní Mirka Poláčková z Rokycan, když
vzpomíná na první setkání s firmou
Braun.
„S panem Josefem Kubecem jsme si
dohodli termín setkání. Přišel na mi−
nutu přesně a přinesl s sebou i vzorky.
Dojednali jsme termín montáže před−
okenních rolet i cenu a vůbec nevadi−
lo, že je prosinec a všude plno sněhu.
Nechtěl na mně předem finanční zálo−
hu.  Až mi prý předají hotovou zakáz−
ku a já budu stoprocentně spokojena,
pak zaplatím. Všechno probíhalo
přesně tak, jak jsme se domluvili. 4

Vizuelně i barevně sladěné předokenní rolety s okny na
rodinném domu v Mýtě u Rokycan. Zleva: Pan Georg
Braun, hostitelka paní Karolína Kratochvílová se synem
Daníkem a pan Josef Kubec.

Sladké poděkovaní.

Kdybych se nestyděla, tak bych panu
Kubecovi za ty rolety dala pusu

Paní Marie Králová z Plzně s radostí říká:

„Předokenní rolety jsou úžasná věc,“ netají svoji radost
paní Marie Králová z Plzně. Zleva: Spolumajitel firmy
Braun ve Weidingu Georg Braun, Marie Králová a ob−
chodní zástupce firmy pro Plzeňský kraj Josef Kubec.
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Západočeská univerzita v Plzni
slavnostně otevřela   ve svém areálu
na Borských polích výzkumné cent−
rum NTIS – Nové technologie pro
infor mační společnost a rovněž no−
vé prostory pro výuku přírodo −
vědných oborů, které budou sloužit
výzkumníkům a studentům z Fakulty
aplikovaných věd ZČU. Stavba celé
budovy se vzájemně propojenými
křídly stála 533 milionů korun.
Na ploše o rozloze bezmála 23 tisíc
m2 bude pracovat téměř pět stovek
zaměstnanců. Celkové výdaje pro−
jektu NTIS činí přibližně 1 mld. Kč,
z toho dotace z EU 758 mil. Kč.
Celkové výdaje projektu CTPVV jsou
355 mil., dotace EU činí 306 mil. Kč.

Výzkumné centrum NTIS vzniklo
díky finanční podpoře Operačního
programu Výzkum a vývoj pro ino −
vace (OP VaVpI), prioritní osy 1 –
Evrop ská centra excelence. V jeho
špičkových laboratořích vybavených
unikátními přístroji najdou zázemí od−
borníci orientovaní na kyberne tiku,
informatiku, mechaniku, fyziku, ma−
tematiku a geomatiku. Druhé křídlo
budovy, které je určené zejména pro
výuku studentů Fakulty aplikovaných
věd, bylo postaveno v rámci projektu
Centrum technického a přírodověd−
ného vzdělávání a výzkumu (CTPVV).

„Evropské centrum excelence
NTIS je vlajkovou lodí výzkumu
Fakulty aplikovaných věd, která na−
vazuje na její dosavadní činnost

a otevírá prostor pro širokou mezi−
národní spolupráci. Výzkum, který
zde realizují naši vědci, nachází kon−
krétní využití v průmyslových podni−
cích nejen v našem regionu, ale
v celé České republice i v zahraničí.
Záro veň otevíráme také nové prosto−

ry pro výuku přírodovědných oborů,
přímo napojené na výzkumné cent−
rum NTIS. Tím dojde k vytvoření
těch nejlepších podmínek k propo −
jení excelentního výzkumu a vysoce
kvalitního vzdělávání,“ uvedla rek −
torka ZČU Ilona Mauritzová.

Evropské centrum excelence v Plzni4 Nebyl jediný sebemenší problém.
Musím pět jenom chválu na firmu
Braun. Kéž by každá firma byla tako−
vá. Neříkám to náhodou. Opravovala
jsem celý rodinný dům, takže mám
s firmami bohaté zkušenosti. Bo −
hužel, jen ty špatné. Vím, že jsem
přísná, ale za svoje peníze chci per−
fektní práci a kvalitu. Firma Braun mi
pomohla i ve chvíli, kdy jsem se do−
stala do neřešitelného problému. Od
jedné české firmy jsem si nechala na−
montovat vjezdovou bránu s poho−
nem. Měla jsem s ní neustále problé−

my. U firmy mi nikdo telefon nebral,
tak jsem se ze zoufalství obrátila na
pana Kubece. „Jste našim zákazní−
kem, tak vám musíme pomoci,“ rea−
goval pan Kubec. Přijel a opravil. Na
firmu Braun nedám dopustit.“

Zákazníci jsou našimi 
fanoušky
„Našim cílem je, aby zákaznici byli i
našimi fanoušky,“ říká spolumajitel
firmy Braun ve Weidingu pan Georg
Braun a dodává.
„Velký důraz klademe na školení pra−
covníků. Založili jsme Braun Aka −
demii, kde pravidelně provádíme ško−
lení našich zaměstnanců. Důraz kla−
deme na to, aby měli veškeré infor−
mace o nových produktech a tech −
nice. Například montéry školíme,  jak
vystupovat u klienta, jak s  ním komu−
nikovat a podobně. Mluvíme i o tako−
vých na první pohled maličkostech,
jak správně zaparkovat auto, když při−
jedeme k zákazníkovi. Pro nás jsou
nejdůležitější klienti a pro ně během
roku děláme řadu akci. Dvakrát do ro−
ka jsou to Dny otevřených dveří, kdy
každého osobně zveme a vyvrchole−
ním je každoroční  Oktoberfest. Letos
proběhne v sobotu 18. října. S radostí
mohu konstatovat, že všech těchto
akcí se také účastní čeští zákazníci.
V Plzeňském kraji už máme přes tisíc
spokojených klientů a věřím, že jsou
už i našimi fanoušky.“                   (re)

„Na firmu Braun se mohu kdykoli spoleh−
nout. Vím, že mi vždy pomůže,“ říká s jis−
totou paní Mirka Poláčková z Rokycan.
Zleva: Josef Kubec, Mirka Poláčková 
a Georg Braun.
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V první polovině listopadu se v rámci nového
festivalu Musica sacra rozezní osm církevních
památek našeho regionu tóny duchovní hudby
od středověku po současnost. Duchovní hudba
znějící v rámci festivalových koncertů i během
doprovodu liturgických obřadů pomůže 
odhalit naše společné
hudební vazby se západ−
ní Evropou a pokusí se
přispět k tomu, aby tento
pohraniční region se
svojí pohnutou nedávnou
minulostí opět nalezl
svoji identitu a dospěl
k usmíření všech napá−
chaných křivd. Festival
je součástí širšího mezi−
národního českobavor−
ského projektu Europa −
musicale, realizovaného
mnichovskou nadací
Euro  päische Kultur stif −
tung Europamusicale.
Jejím českým partnerem
a zároveň organizátorem
české části festivalu je
Kolegium pro duchovní
hudbu z Klatov, jež má
na tomto poli již bohaté zkušenosti. Evropský
hudební festival Europamusicale „Musica sac−
ra“ (reg. č. projektu 307) může být uskutečněn
díky finanční podpoře v rámci programu přes −
hraniční spolupráce Cíl 3 Česká repulibka −
Svobodný stát Bavorsko 2007−2013. 
Volba míst konání festivalu i oslovení účinkující
jsou ztělesněním architektonického i hudebního
bohatství jihozápadních Čech. Organizátoři nevy−
bírali pouze dominantní církevní stavby regionu,
jako jsou kostel v Přešticích, jezuitský kostel
v Klatovech, klášterní kostel v Kladrubech či pl−
zeňská katedrála sv. Bartoloměje, ale zaměřili se
také na malé či pozapomenuté architektonicky
cenné stavby jako kostel v Čečovicích, Mariánské
Týnici či ve Skocích u Žlutic. Rovněž výběrem tě−
les chce festival upozornit na to nejlepší, co tato

oblast nabízí. Vedle tradiční plzeňské České písně
či domažlického Čerchovanu uslyšíme také
Collegium vocale z Karlových Varů či slibně se
rozvíjející mladé plzeňské uskupení Consortium
musicum nebo komorní soubor Gontrassek pro−
vozující českou hudbu husitské doby. Jako zahra−

ničního hosta festival přiví−
tá Dolnobavorský lékařský
orchestr z  Deggendorfu. 
Musica sacra láká ná−
vštěvníky turisticky hod−
notných církevních staveb
regionu nejen na skladby
světoznámých skladatelů
jako je Händelův Mesiáš,
Sedm posledních slov na−
šeho Spasitele od Josepha
Haydna či Gloria Antonia
Vivaldiho. Právě pozvání
středověkého souboru
Gontrassek či Collegia vo−
cale se soudobou českou
hudbou 20. století prozra−
zuje, že Musica sacra usi−
luje uvést také zřídkakdy
provozovaný repertoár sta−
ré i té nejnovější hudby.
Ambice festivalu však sa−

hají až do žhavé současnosti. Z jeho popudu
vznikly nové skladby od plzeňského skladatele
Jiřího Bezděka a bavorského skladatele Holmera
Beckera, jejichž tématem je reflexe pohnuté minu−
losti tohoto pohraničí a současná snaha po usmí−
ření napáchaných křivd. Ne náhodou budou tyto
skladby ve světové premiéře provedeny na
Dušičky ve zdevastovaném kostele ve Skocích,
který v posledních letech znovu vstává z popela. 
Festival zve na své koncerty nejen všechny zá−
jemce o duchovní hudbu, ale i ty, jimž nejsou lho−
stejné architektonické památky našeho regionu,
jeho kulturní a hudební tradice a zejména pohnuté
dědictví minulosti. Program všech festivalových
vystoupení naleznete na stránkách festivalu
www.musicasacra−festival.eu/program/

Vít Aschenbrenner

Program
2/11 – BOR
Kostel sv. Mikuláše v Boru, 9.00 h
Consortium musicum Plzeň
Mikuláš František Xaver Wentzely Requiem

2/11 – SKOKY
Kostel Navštívení Panny Marie, 14.00 h
Consortium musicum Plzeň
J. M. Haydn Requiem in c, Holmer Becker: Laß kommen
Trübsal, Angst und Not" (světová premiéra)
Jiří Bezděk Hymnus porozumění (světová premiéra)

3/11 – PŘEŠTICE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, 19.00 h
Collegium vocale Karlovy Vary
Česká duchovní hudba 20. století

7/11 – ČEČOVICE
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích, 19.00 h
Gontrassek Starý Plzenec
Česká duchovní hudba husitského věku

9/11 – MARIÁNSKÁ TÝNICE
Kostel Zvěstování Panny Marie, 17.00 h
Niederbayerisches Ärzteorchester Deggendorf (D)
J. Haydn Sedm posledních slov Spasitele

11/11 – KLADRUBY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech, 17.00 h
Dívčí akademický sbor Plzeň & Plzeňský akademický
sbor Plzeň, A. Vivaldi  Gloria & duchovní hudba italské−
ho baroka

12/11 – KLATOVY
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a sv.
Ignáce, 19.30 h, Česká píseň Plzeň
Francouzská duchovní hudba 19. století a její inspirace

14/11 – PLZEŇ
Katedrála sv. Bartoloměje, 19.00 h
Čerchovan Domažlice
G. F. Händel Mesiáš

Festival Musica sacra pomáhá odhalovat
společné evropské hudební kořeny
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V jednom se všichni farmáři
vzácně shodují.  Bez moderní
techniky nelze úspěšně hos−
podařit. Zároveň preferují
služby, kde mají zajištěn dob−
ře fungující záruční a pozáruč−
ní servis včetně prodeje ná−
hradních dílů. Takovou firmou,
která může splnit požadavky
farmářů a zemědělských pod−
niků, je Agro west Plzeň. S ja−
kou nabídkou přichází klatov−
ský provoz Agrowestu, jsme
hovořili s jeho vedoucím Jo −
se fem Krou  parem.

Jaké stroje farmáři požadují?
Kvalitní, výkonné, úsporné, kte−
ré jim zaručí vysokou produktivi−
tu práce. Dalším jejich požadav−
kem je, aby měli kompletní ser−
visní zázemí. Také oceňují, když
jim za porouchaný stroj přiveze−
ný k nám do opravy poskytne−
me náhradní techniku, aby moh−

li pokračovat
v pracích. Na
všechny čes−
ké i zahraniční

stroje, které prodáváme,  zajiš−
ťujeme veškerý servis včetně
prodeje náhradních dílů.
Kdybychom udělali tako−
vý pomyslný žebříček 
zájmu o techniku. Které
stroje vedou?
Jsou to traktory, v součas−
né době technika na úpra−
vu  a orbu půdy, secí stro−
je,  na jaře a v létě roste zá−
jem o stroje na sklizeň píc−
nin, jako jsou sběrací vozy,
žací rotační sekače, mul−
čovače a další.
Když budeme konkrétní?
Jsou to traktory Zetor, kte−
ré mají u farmářů stále
dobré jméno díky úspor−
ným a spolehlivým moto−
rům.  V naší nabídce jsou
také výkonově silné finské
traktory Valtra. Velkou obli−
bu si u farmářů získala ze−
mědělská technika  Pöttin −

ger, která je jedničkou na evrop−
ském trhu ve výrobě senážních
vozů a strojů na sklizeň píce,
zpracování půdy a setí. 
O které další výrobce země−
dělské techniky jste obohatili
svoji nabídku?

Akciová společnost Agrowest
získala výhradní zastoupení
v Plzeňském kraji českého vý−
robce zemědělské techniky
Farmet. Je to dynamicky se roz−
víjející firma, která se zabývá vý−
vojem, výrobou, prodejem a ser−
visem zemědělských strojů na
zpracování půdy, setí a tech −
nologií na zpracování olejnin.
Společnost Farmet byla založe−
na v roce 1992 a od té doby si
vybudovala významné místo ne−
jen na českém, ale i zahranič−
ním trhu. Z původně malé dílny
se stala moderní firma s 245  za−
městnanci, která exportuje své
výrobky do více než 20 zemí
Evropy a části Asie.

Jaké stroje od firmy Farmet
nabízíte farmářům?
Jsou to například kypřiče půdy
až do hloubky 60 centimetrů,
rad ličkové secí stroje do nezpra−
cované půdy, diskové secí stroje
do zpracované půdy, pneuma−

tické secí stroje, diskové podmí−
tače, drobicí válce a další stroje.
Čím je vyznačuje zemědělská
technika od českého výrobce
Farmet?
Unikátním technickým řešením,
z nichž některá jsou patentově
chráněná. Je to výsledkem úzké
spolupráce s farmáři, zeměděl−
skými podniky, výzkumnými in−
stitucemi a vysokými školami.
Zemědělci oceňují jednoduchou
a masivní konstrukci strojů a je−
jich spolehlivost i v těch nej −
náročnějších podmínkách. Pro
veškerou techniku Farmet zajiš−
ťujeme záruční i pozáruční servis
včetně prodeje náhradních dílů. 

(re)

Moderní stroje hrají v zemědělství 
první housle

Hloubkový kypřič Farmet
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Pivovar Gambrinus uvařil jede−
náctistupňový ležák nazvaný Prv −
ní Chmel s čerstvou, jemně hoř−
kou chmelovou chutí a výrazným
chmelovým aroma. Pivo je urče−
no pro oslavy Dne českého piva
a bude od soboty 27. září na čepu
ve dvou tisícovkách hospod.

Na přelomu srpna a září sládci
Pivovaru Gambrinus uvařili poprvé
v historii mimořádnou várku ležáku
Gambrinus První Chmel, kterou na
počest Dne českého piva dochmelili
čerstvým žateckým chmelem. Na
tento svátek tak mohou pozdvihnout
půllitr tohoto výjimečného piva
všichni jeho příznivci. „Pouze v době
sklizně lze vařit pivo z čerstvého
chmele. Proto jsme příležitost využili
a nyní jej pivařům přinášíme do hos−
pod. Jde o ležák, pro který jsme
speciálně v jeden den natrhali čer−
stvé chmelové šišky na chmelnici
u Žatce a v ten samý den jimi do−
chmelili várky piva,“ vysvětlil Pavel
Zítek, sládek Pivovaru Gambrinus. 

Sládek v pivě
Mimořádná várka piva Gambrinus je
dochmelena čerstvými chmelovými
šiškami odrůdy Sládek, jež jsou le tos
výjimečně větší než nejrozší řenější
Poloraný červeňák. Sládek v sobě ta−
ké skrývá více α (Alfa) a β (beta) hoř−
kých látek a dává tak pivu jemně na−

hořklou a vyváženou chuť. Z této
odrůdy se u nás vaří pivo od roku
1994, ovšem šlechtila se ve
Chmelařském institutu v Žatci již
od 70. let minulého století.
Chmel odrůdy Sládek je pod−
statou pro vyváženou chuť
všech piv značky Gambrinus. 

Den českého piva
Den českého piva zaznamenají lidé
v restauracích a hospodách po ce−
lém Česku. Pivovar Gambrinus, 
kte rý se oslav hrdě účastní, chce mi−
mořádnou várkou upozornit na to, že
pouze z českého chmele a ječmene
se dá uvařit skutečné České pivo
(označení uznávané EU jako Chrá −
něné zeměpisné označení – CHZO).
Aktivita zapadá do dlouhodobé snahy
pivovaru – přilákat lidi znovu do hos−
pod na čepované pivo. „Není žádné
lepší pivo než to čerstvě a dobře na−
čepované v oroseném půllitru s bo−
hatou hustou pěnou, s chutí a vůní
po zeleném zlatu – českém chmelu,“
řekl Pavel Zítek, sládek Pivovaru

Gam brinus. Letos druhý roč−
ník Dne českého piva je

oslavou, na kterou se
příznivci piva rozhod−
ně mohou těšit. Po −
skytne jim totiž za −

jímavé chuťové zážitky
s tra dičním zlatavým mokem.  

Gambrinus narazil sud mimořádné várky
První Chmel. V hospodách bude od této soboty

Marian Čišovský z FC Viktoria Plzeň s Markem Dvořákem, 
manažerem značky Gambrinus
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Nového divadla v Plzni

Herečka Dagmar Havlová a ministr kultury Daniel Herman

Senátorka Milada Emmerová a primátor města Plzně Martin Baxa

Martin Baxa, mecenáška umění Meda Mládková a Jiří Pospíšil

1. a 2. září 2014

Hokejista Martin Straka 

Ředitel Divadla J.K. Tyla 
v Plzni Martin Otava

Ředitel Národního divadla 
v Praze Jan Burian

Ministr kultury 
Daniel Herman

Primátor města Plzně
Martin Baxa

Slavnostní průvod Vendelín 2. září 2014
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Z programu v říjnu
Nové divadlo – 1. 10., 5. 10., 8. 10., 10. 10. a 24. 10. v 19 hodin
Milan Uhde, Miloš Štědroň, Leoš Kuba:  

DIVÁ BÁRA
Muzikál na libreto Milana Uhdeho s hudbou Miloše Štědroně, kteří 
– spolu s dalším skladatelem Leošem Kubou – zvolili námět z české li−
teratury: Divou Báru Boženy Němcové. Inscenaci v Divadle J. K. Tyla
připravili režisér Jiří Seydler, dirigenti Jiří Petrdlík s Pavlem Kantoříkem
a choreograf Vlastimil Červ. V titulní roli se představuje jako host Žofie
Dařbujánová. Bára ve svém dramatickém příběhu bojuje za právo na
svobodnou existenci a na štěstí pro sebe i pro druhé.   

Malá scéna Nového divadla – 3. 10. a 31. 10. v 19 hodin

SVĚT KABARET– KABARET SVĚT
Muzikálový koncert, který na zbrusu nové Malé scéně Nového diva−
dla v Plzni přináší melodie z muzikálů Sweet Charity, Bídníci, Vlasy,
West Side Story, Jesus Christ Superstar, Kdyby tisíc klarinetů, Dobře
placená procházka, Carousel a z řady dalších. Hraje orchestr muzi−
kálu a operety Divadla J. K. Tyla, zpívají a tančí Kristýna Bečvářová,
Kateřina Falcová, Soňa Hanzlíčková Borková, Simona Lebedová,
Eva Staškovičová, Stanislava Topinková Fořtová, Petra Vraspírová,
Venuše Zaoralová Dvořáková, Lucie Zvoníková, Jozef Hruškoci,
Martin Hubeňák, Aleš Kohout, Bronislav Kotiš, Roman Krebs, Lukáš
Ondruš, Adam Rezner, Pavel Režný a Radek Štědronský Shejbal.  

Malá scéna Nového divadla – 4. 10. v 19 hodin
Roland Schimmelpfennig:

PUSH UP (Cesta vzhůru)
Nová inscenace činohry Divadla J. K. Tyla na Malé scéně v Novém
divadle v Plzni. Německý dramatik Roland Schimmelpfennig použil
pro svoji hru prostředí prosperujícího gigantického koncernu. Titul
Push Up znamená cestu vzhůru za účelem prosadit se. Rozpoutá se
nemilosrdný firemní boj o místo na výsluní a klíčová je i propojenost
sexu s touhou po kariéře. Režie Zuzana Burianová, hrají Andrea
Mohylová, Jana Kubátová, Jan Holík, Štěpánka Křesťanová, Jakub
Zindulka, Petr Konáš, Miloslav Krejsa, Apolena Veldová.

Nové divadlo – 11. 10. a 29. 10. v 19 hodin

Franz Kafka:  AMERIKA
Česká premiéra nové dramatizace stejnojmenného románu Franze
Kafky. Autorem dramatizace a režisérem inscenace je David
Šiktanc, režisér činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni. V Americe líčí
Franz Kafka dramatický osud Karla Rossmanna, který se v šestnácti
letech ocitá na pobřeží neznámého kontinentu. Jeho prvotní naivita
a okouzlení se střetávají – s patřičnou groteskností – s mechanismy
všech společenských vrstev. A příběh se mění v boj o naplnění 
nečekaně získané svobody. V hlavní roli Marek Adamczyk.

Nové divadlo – 14. 10. a 22. 10. v 19 hodin

Josef Kajetán Tyl: FLAMENDR
Hra Josefa Kajetána Tyla, jež se původně jmenovala Pražský fla−
mendr, v úpravě Kláry Špičkové, v režii Natálie Deákové a s Janem
Maléřem v titulní roli. Humorně hořký příběh mladého bohéma zasa−
zený do plzeňského regionu. Hraje téměř celý soubor činohry
Divadla J. K. Tyla: Pavel Pavlovský, Andrea Černá, Michal Štěrba,
Jakub Zindulka, Petr Konáš, Monika Švábová, Zuzana Ščerbová,
Zdeněk Rohlíček a další. 

Malá scéna Nového divadla – 17. 10. a 19. 10. v 19 hodin
Franz Liszt, J. S. Bach – Richard Ševčík: 

OBRAZ DORIANA GRAYE
První provedení (či chcete−li světová premiéra) nové baletní transkrip−
ce románu Oscara Wilda si nezadá s mystikou originálu a umocněna
Lisztovou a Bachovou hudbou předestírá divákovi fantaskní příběh ve
sledu dramatických skutků bohémského hrdiny, jehož svědomí pod−
lehne smyslnosti výstředního života. Choreografem a režisérem je 
sólista baletu plzeňského Divadla J. K. Tyla Richard Ševčík, v titulní 
roli alternují Petr Laštovka a Pavel Tručka. 

Velké divadlo – 18. 10. a 19. 10. v 19 hodin

Giuseppe Verdi: AIDA
Nová inscenace jedné z nejvýznamnějších oper Giuseppe Verdiho
zazní na plzeňské scéně opět v italském originále s českými titulky.
Hudebního nastudování se ujal dirigent František Drs, režisérem je
nový šéf operního souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni Tomáš Pilař.
Opera Aida je velkolepou freskou o vztahu egyptského voje −
vůdce ke dvěma ženám, o nepřátelství dvou národů – Etiopanů
a Egypťanů, a o sváru v srdci Aidy, jež se musí rozhodnout mezi 
láskou k muži z národa utlačovatelů a věrností k vlasti. V titulní roli
Luisa Albrechtová a Ivana Veberová.  

www.djkt−plzen.cz foto: Archiv DJKT

Žofie Dařbujánová jako host v titulní roli (spolu s Alešem Kohoutem) 
v muzikálu Divá Bára, který uvedl muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla 

poprvé 17. září v Novém divadle.

Petr Konáš, Jan Maléř v titulní roli a Jakub Zindulka ve hře Flamendr, 
která se stala vůbec první novou inscenací v Novém divadle v Plzni.



Proč jste vybrala právě tento 
titul?
Hledala jsem titul, který by oslovil

především dětského diváka, a to i tako−
vého, který dosud operu neviděl. Je
moc krásné sledovat děti, jak se baví
na takzvaném vážném umění a nenudí
se. Podařilo se nám to už u opery Bas −
tien a Bastienka nebo u zkrácené verze
opery Rusalka. V neposlední řadě jsem
hledala takovou operu, pro kterou
bych měla vhodné představitele.

Proč bude Žvanivý Slimejš uvá−
děn na moderní Malé scéně
Nového divadla a nikoli v historic−
kém foyer?
Foyer Velkého divadla v Plzni jsme

využívali z toho důvodu, že jsme
vlastně neměli jinou možnost, kde
hrát malý formát opery pro děti.
Výtvarná krása foyer mne také limito−
vala při výběru titulů. Volila jsem tako−
vé, které ve foyer získaly přirozenou
kulisu. Malá scéna Nového divadla
nám poskytuje univerzální prostor, do

kterého můžeme postavit kulisy
a scénu nasvítit. Moc mne těší spolu−
práce s novým šéfem opery Tomá −
šem Pilařem.

Proč by se děti, ale i dospělí měli
vydat na představení? 
Myslím, že se dětem budou líbit

zpívající zvířátka, užvaněný Slimejš
i dvě chytré opice. Pobaví je také pří−
běh manželů Kičibeje a Saiši. A věřím,

že pro rodiče nebo prarodiče
bude největším zážitkem je−
jich spokojená a rozesmátá
ratolest. Nevylučuji ale, že se
pobaví i dospělí s duší dítěte.
Z interpretů jmenuji na prv−
ním místě korepetitorku
Ivanu Janečkovou, která
operu se zpěváky hudebně

nastudovala a na jevišti jim je při 
klavíru velkou oporou. V titulní roli
Slimejše se představuje Miro Bartoš,
postavu Kičibeje ztvárňuje Mar tin
Švimberský, jeho ženu Saišu ztěles−
ňuje Jana Tola šová a do rolí opic jsou
obsazeny Petra Šintáková a Bohumila
Somme rová. V roli malé Saiši vystu−
puje Helenka Špalková. (pd)
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K novince na Malé scéně Nového divadla v Plzni

Sopranistka Lilka Ročáková Rybářová, představitelka mnoha
stěžejních operních postav a dlouholetá sólistka plzeňské
opery, se již několik sezon v Divadle J. K. Tyla prosazuje jako
úspěšná režisérka. Připravuje inscenace zejména pro dětské
diváky, ale nejen pro ně. Ve foyer Velkého divadla v Plzni na−
studovala Mozartovu operu Bastien a Bastienka a představe−
ní O Rusalce, které děti seznamuje s Dvořákovou Rusalkou.
Na klubové scéně již uzavřeného Komorního divadla ožilo
v její režii operní monodrama Francise Poulence Lidský
hlas. Nyní na zbrusu nové Malé scéně v novém plzeňském
divadle přichystala inscenaci opery Jiřího Pauera Žvanivý
Slimejš. Premiéra byla na programu 28. září. 

Miro Bartoš v titulní roli spolu s Petrou
Šintákovou v inscenaci opery Žvanivý Slimejš. 

S Lilkou Ročákovou o opeře Žvanivý Slimejš

Premiéry v Divadle J. K. Tyla 2014/2015
6. 9. 2014 Josef Kajetán Tyl: FLAMENDR

(činohra) Nové divadlo
20. 9. 2014 Roland Schimmelpfennig: 

PUSH UP  (Cesta vzhůru)
(činohra) Malá scéna  

24. 9. 2014 SVĚT KABARET – KABARET SVĚT
(muzikálový koncert) Malá scéna   

28. 9. 2014 Jiří Pauer: ŽVANIVÝ SLIMEJŠ
(opera) Malá scéna

11.10. 2014 Franz Kafka: AMERIKA
(činohra)   Nové divadlo 

17.10. 2014 Franz Liszt, J. S. Bach / Richard
Ševčík: OBRAZ DORIANA GRAYE
(balet)   Malá scéna

18.10. 2014 Giuseppe Verdi: AIDA
(opera)   Velké divadlo

22.10. 2014 SÓLISTÉ PŘEDSTAVUJÍ… (své 
hudební lásky) (koncert muzikálo−
vého souboru)  Malá scéna

1. 11. 2014 Felicia Zeller: PŘÁTELÉ GENERACE X
(činohra)  Malá scéna    

8. 11. 2014 Milan Uhde,  Miloš Štědroň, 
Leoš Kuba: DIVÁ BÁRA
(muzikál)  Nové divadlo

15.11. 2014 Aram Chačaturjan: SPARTAKUS
(balet)   Velké divadlo 

15.11. 2014 PAMĚTI VRBY (koncert orchestru
muzikálu) Malá scéna           

29. 11. 2014 Peter Stone, Jule Styne, Bob Merrill:
NĚKDO TO RÁD HORKÉ (Sugar)
(muzikál)    Nové divadlo

10. 12. 2014 Karel Jaromír Erben: ŽIVÁ VODA
(činohra)   Malá scéna

13.12. 2014 Ken Ludwig: LOV ZAČÍNÁ
(činohra)    Velké divadlo

25.12. 2014 Andrew Lloyd Webber, 
Thomas Stearns Eliot: KOČKY
(muzikál)    Nové divadlo

24. 1. 2015 Pietro Mascagni, Ruggero
Leoncavallo: 
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
(opera)     Velké divadlo     

7. 2. 2015 Nikolaj Penev, Dimitar Sabov: 
SBORISTÉ
(činohra)    Nové divadlo

14. 2. 2015  Antonín Procházka: 
JEDNOTKA INTENZIVNÍ LÁSKY
(činohra)     Malá scéna

21. 2. 2015 Leoš Janáček: 
ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO
(komorní kantáta)  Malá scéna

7. 3. 2015 Emmerich Kálmán: 
ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA
(opereta)   Velké divadlo

28. 3. 2015 Albert Camus: CALIGULA
(činohra)   Velké divadlo

4. 4. 2015 Ondrej Šoth: SMRT V BENÁTKÁCH
(balet)    Nové divadlo

26. 4. 2015 Jerry Herman, Michael Stewart:
HELLO, DOLLY!
(muzikál)    Velké divadlo

9. 5. 2015 Bedřich Smetana: LIBUŠE
(opera) Nové divadlo

30. 5. 2015  Steven Sater, Duncan Sheik: 
PROBUZENÍ JARA
(muzikál)  Malá scéna

13. 6. 2015 Tomáš Vůjtek: ŠKODA!
(činohra)     Nové divadlo

20. 6. 2015 Nikolaj Rimskij−Korsakov, Sergio
Rendine: MOZART A SMRT
(opera)   Velké divadlo 
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Nové moderní technologie pro pří−
jem tísňového volání na linku Zdra −
votnické záchranné služby Plzeň −
ského kraje (ZZS PK) v Plzni na
Borech budou uvedeny do provozu
už tento měsíc.  Kvalitnější služby
pro obyvatele na úseku tísňového
volání, zkrácení času mezi tísňovým
voláním a zásahem na místě a vyšší
úroveň efektivní spolupráce a koordi−
nace složek integrovaného záchran−
ného systému. To jsou hlavní přínosy
nového centrálního dispečerského
pracoviště ZZS PK, které bude díky
projektu financovaného z prostředků
Evropské unie vybaveno nejmoder−
nější technologií pro operační řízení
zdravotnických skupin na území
Plzeňského kraje. 

„Dosud fungoval příjem tísňového
volání na linku 155 na dispečinku ve
staré budově v ulici Edvarda Beneše
v Plzni. Co očekáváme od operátorek
a operátorů za obrazovkami monitorů
v novém? Vždy vlídné vystupování,
empatický, aktivní přístup k volajícímu
a nabídku reálného a konstruktivního
řešení události. Dispečink je srdce zá−
chranky, klíčovou funkcí dispečera je
stanovení naléhavosti jednotlivých
událostí. Kvalifikovaná a bezpečná
rozhodnutí představují a zajišťují nej−
větší přínos pro nemocného,“ říká 
ředitel ZZS PK Roman Sviták. 

V současné době byla dokončena
část vybavení dispečinku technologi−
emi a softwarem tak, aby zde mohlo
operační středisko začít fungovat,
dovybavení dalšími technologiemi
proběhne do konce letošního roku.

Využívat jednotnou infrastrukturu
společnou pro všechny složky IZS
bude možné zhruba v červnu 2015,
kdy je plánovaný konec projektu.
Technologické a softwarové vybave−
ní, kterým bude dispečink v rámci
projektu vybaven, má hodnotu dosa−
hující téměř 32, 5 miliónu korun.  Do
nového sídla ZZS PK v areálu býva−
lých kasáren v Plzni na Borech se

stěhovali záchranáři na podzim roku
2013, kdy se již v budově počítalo
s tím, že zde vznikne nové operační
středisko.

„Těší mě, že po roce, kdy se do
nové budovy zdravotnické záchranné

služby přestěhovali zdravotníci a dal−
ší personál, můžeme slavnostně
otevřít i nové dispečerské středisko.
Díky novým technologiím a softwaru
bude zajištěna lepší spolupráce a ko−
ordinace složek integrovaného zá−
chranného systému, což pro obyva−
tele Plzeňského kraje znamená zlep−
šení a zrychlení poskytované pomo−
ci,“ uvedl hejtman Václav Šlajs. 

Zlepšení a zrychlení pomoci z nového dispečinkuStřípky 
z Plzně

Mateřinky vyhověly
všem žádostem

Po několika letech se konečně
změnil trend v nedostatku míst
v mateřských školách. Do školního
roku 2014/2015 se povedlo umístit
do školek všechny tříleté děti.

„Náš obvod spravuje 11 školek
a 5 odloučených pracovišť s kapa−
citou až 1300 míst. Pro tento školní
rok mateřinky uvolnily celkem 369
míst. Všechny tříleté děti s trvalým
bydlištěm na území našeho obvodu
se do předškolní docházky dosta−
ly,“ uvedl starosta Jiří Strobach.

Dětem, které přijaty nebyly, ještě
nejsou tři roky a předškolního věku
dosáhnou až v průběhu školního
roku. Proto po Novém roce některé
školky navýší kapacitu míst. Měst −
ský obvod Plzeň 3 dokázal díky
stavebním úpravám a novým tří−
dám navýšit v posledních letech
celkovou kapacitu o 125 míst. 

„Poslední navýšení proběhlo 
ve školním roce 2010/2011 na 
63. MŠ Karla Steinera, konkrétně
rekonstrukcí třídy, kdy byla kapa ita
navýšena o 27 dětí,“ upřesnil
Strobach.
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Divadelní komedii KUTLOCH
aneb I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 
uvidíte 18. října 2014 v 19 ho−
din v KD Peklo Plzeň. V režii
Jana Jirků hrají Bob Klepl, Filip
Bla žek nebo Roman Štabrňák,
Kryš tof Hádek nebo Václav Jílek
a Mi chal Slaný nebo Petr Bláha

Velmi komická černá komedie 
plná ironie o těžkém údělu muže
v současném světě. Doba je v krizi,
svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to
je všeobecně známo, ale pozor:
I muži jsou v krizi. Jedno z posled−
ních míst mužského sebevědomí
a sebeurčení se nachází v kotelně
pod supermarketem Happycentrum.

Scházejí se zde každou sobotu čtyři
stateční muži schovaní před svými
schoppingujícími manželkami. Na
pár hodin se stávají opět pravými
chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají se
na fotbal. Podaří se jim uhájit tento
ostrůvek svobody? A jsou opravdu
ještě sami sebou nebo se tu jen zba−
běle schovávají před faktem, že svůj
boj o důstojné místo ve společnosti
už prohráli?

Těšit se můžete na vybroušenou
komedii o tom, jak šeredně se mýlí−
me v okamžicích, kdy si myslíme, že
jsme neporazitelnými pány situace
a svůj život svíráme pevně v rukou.
Odpověď na otázku, kdo je oběť
a kdo šťastný vítěz, se v tomto příbě−
hu mění každou chvíli...

Předprodej vstupenek: KD Peklo,
tel. 378 037 954, Informační 
centrum Plzeň, tel. 378 035 330 
a www.plzenskavstupenka.cz

KUTLOCH aneb I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY 

Střípky 
z Plzně

Nová galerie 
má termín 

do roku 2020
Schválením dodatku k nájemní
smlouvě vyjádřila Rada města
Plzně souhlas s úpravou termí−
nů pro dokončení stavby nové
budovy Západočeské galerie.
Termín  je tak prodloužen do
konce roku 2020 a lhůta pro
uzavření kupní smlouvy se mění
na 31. prosince 2021. Do doby
výstavby galerie budou pozem−
ky volně přístupné veřejnosti
a jejich údržbu bude vykonávat
Plzeňský kraj.

Město postaví
sportovní areál

Zastupitelstvo schválilo veřej−
nou zakázku na výstavbu hřiště
pro TJ Slovan Spoje Plzeň.
Jedná se o vybudování oploce−
ného sportovního areálu s trav−
natým fotbalovým hřištěm, tré−
ninkovým hřištěm a provozní
budovou včetně tribuny pro ma−
ximálně 300 lidí. Součástí stav−
by bude rovněž komunikace,
parkoviště s 30 parkovacími
místy, sadové úpravy a přípojky
inženýrských sítí. Předběžný
rozpočet počítá s náklady ve vý−
ši 50 milionů korun včetně DPH.

TJ Slovan Spoje Plzeň získá
nové hřiště jako náhradu za stá−
vající, které bylo součástí majet−
koprávního vypořádání pro stav−
bu „I/27 Tyršův sad – Sukova, 
2. stavba“ a stavbu „Prodloužení
tramvajové trati na Borská pole“.

� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ��� Fejeton ����Fejeton �����

Mediální zájem a popularita je něčím
přitažlivá zvlášť pro mladé lidi, i když
dnes je o dost jiná, než byla spon−
tánní popularita vytvářející z těch,
kteří dokázali zaujmout, rozesmát,
rozplakat, donutit k přemýšlení,
změně stanoviska či chování, uměl−
ce. Národ je podle rolí miloval nebo
zatracoval. Některým se udělovaly
tituly „národní umělec“ či „zaslouži−
lý umělec“ a excelovali v době, kdy
veřejné emoce patřily jen do předloh
pro film nebo divadlo, a media ještě
neprodávala emoce „pouliční“. Ve
veřejném vystupování přibližovali
i svůj občanský život mimo své „ro−
le“, které vytvářeli úžasně. Celá řada
filmů a divadelních představení
z těch dob bývá dnes před jejich
uvedením deklarována jako „herec−
ký koncert“, aby si divák mohl na
dílo udělat čas.

Naše nové „star“ a celebrity, kte−
ré nepřehledně hustě zaplňují české
hvězdné nebe, jsou dost o něčem
jiném. Zatímco dříve umělec musel
prokázat a předvést talent, celebrita
nemusí umět nic, a předvést může
co chce. Porota pak rozhodne podle
balíku peněz, který předem dostane
za výběr. Je to jiný druh slávy, jenž
nastoupil na naši zaskočenou kul−
turní společnost s razancí, se kte−
rou může měnit navyklé a stravitel−
né přístupy, například i mor nebo
válka. Mediální průmysl, který do té
doby neexistoval, se od počátku
vzniku rozdělil na větev seriozní

a větev prodavačů emocí, které ale
potřebují neustále přikrmovat. Zpo −
čátku, pro nedostatek celebrit, čer−
pal nový český bulvár z bizarních
příběhů řadových občanů (nemoci,
podvody, sebevraždy, nehody, vraž−
dy). Jenomže potřeboval řvavé titul−
ky na titulní strany bulvárního tisku
a zábavných časopisů, a taky při−
tažlivé, rozesmáté tváře s dokona−
lým make−upem a výstavním chru−
pem. Proto ve spolupráci s komerč−
ními televizemi začali společně vy−
rábět hvězdy seriálů, modelky a ce−
lebrity, které lze následně mediálně
zužitkovávat hodně dlouho.

Brzy se přišlo na to, že jak na
Západě, kde se tyto pořady nakupují,
tak i u nás je řada lidí pro tak zva nou
slávu a trochu peněz ochotna před−
vádět i psí kusy a o pořady typu
Vyvolení, Farmář hledá ženu, Vý −
měna manželek nebo Superstar je
vždycky extrémní zájem. Matky se
pak chlubí dcerami modelkami a ji−
nými druhy slávy, která postihla je−
jich úžasné děti. Nemusejí umět nic
a všechno je super. Být super star!
Být za krasavce v říši světel, dav mo−
delek a jiných hvězd řadí se do front
před tvou postelí... a dokonce ještě
i před tvou smrtelnou postelí stojí
dav nadržených bulvárních novinářů,
zejména když umíráš mladý na něco
pozoruhodného, jako je nehoda, ra−
kovina, nebo sebevražda. Ale neboj,
nemusíš rovnou umřít. Zužitkují se
i tvé skandály, bujaré večírky, bez−

uzdné rozhazování peněz, osobní
problémy, nevěry, rozvody, dluhy,
exekuce. Odborníci na rozkroky, zdvi−
žené sukně, oblé zadečky nebo nao−
pak na celulitidu, postupem doby už
načerpali potřebnou praxi, vytvořili si
tě, a ty se nesmíš vzpírat. Mladá ce−
lebrita nepřemýšlí, že přijde do let
a předváděčky jí budou vadit třeba
v zaměstnání, před partnerem, dět−
mi, vnoučaty – jenomže má smůlu.
Bulvární mediální byznys ji zužitkuje
do posledního vydechnutí, protože
musí dostat zpátky to, co do hvězdy
investo vala i s úroky. 

Nicméně titul „zasloužilý umělec“
celebritám nehrozí, leda tak „Vy −
sloužilý umělec“ a dost brzy, proto−
že kšeft se musí neustále doplňovat.
Okoukaná celebrita začne mít znova
cenu, až zestárne a bude se moci
psát, jak jí to i v padesátce sluší,
když vypadá jako diblík. Nebo když jí
buší do vrat exekutor – dobrý námět
pro titulek, jak je známá hvězda zdr−
cená. Hvězdný systém, úžasné ho−
noráře a slasti nepoznané, si zatím
hledá nové tváře. Zákon kšeftu
s hvězdami už takový je, a pochybu−
ji, že mají celebrity se svými „mana−
žéry“ a prodavači emocí ve smlou−
vách dodatek, že souhlasí s tím, že
bude po dle potřeby zužitkovávána
až do své smrti (třeba pod vlakem)
a že bere na vědomí svůj vstup na
pole slávy na vlastní nebezpečí, za
které bulvár nenese odpovědnost.  

Dagmar Hermanová

Hvězdné nebeZamyšlení
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FINPEX 2014  
v Besedě

Sedmý ročník fóra realitních, sta−
vebních a investičních příležitostí
FINPEX 2014 se  koná už zítra 
7. října v Měšťanské besedě
v Plzni, kde se bude konat  série
odborných workshopů a diskuzí,
které vyvrcholí slavnostním gala −
večerem. V Centru Olympia Plzeň
budou k vidění panely s prezenta−
cí veletržních vystavovatelů. 

Na workshopech získají účast−
níci FINPEXU převážně z řad
podnikatelů v oblasti stavebnic−
tví, realit a investic ucelený pře−
hled investičních příležitostí
v Plzeňském kraji, dozvědí se
infor mace o veřejných investi−
cích v regionu, evrop ských dota−
cích v novém rozpočtovém ob−
dobí či vysokých školách v Plzni.
Vyvr cholením veletržního dění
bude tradiční slavnostní gala −
večer v Měšťanské besedě a bu−
dou předána ocenění vystavova−
telům a také ceny za významné
investiční počiny v Plzeň ském
kraji.  Více informací a podrobný
program veletrhu najdete na
www.finpex.cz.

Pomoc obcím
kraje  

Členové Rady Plzeňského kraje
schválili dotační titul Pomoc 
obcím, jejichž obecní úřad je sta−
vebním úřadem v Plzeňském kraji
a mají povinnost hradit staveb −
nímu podnikateli náklady, pokud
má dojít k neodkladnému odstra−
nění stavby nebo k provedení
nutných zabezpečovacích prací
a vlastník této stavby není scho−
pen plnit své povinnosti. Tyto 
obce se Plzeňský kraj rozhodl při
plnění jejich povinností finančně
podpořit.

Obdobný dotační titul byl v le−
tošním roce již jednou vyhlášen,
konkrétně 16. června 2014. Jak
z došlých žádostí vyplynulo, ob−
ce se potýkají především s pro−
blémem zabezpečovacích prací,
proto jsou nyní podmínky vyhla−
šovaného dotačního titulu roz −
šířeny právě o tuto oblast. Sběr
žádostí bude probíhat až do 
31. října 2014. Z rozpočtu je na
tento dotační titul vyhrazena
částka 500 tisíc korun.  

Rektorka Západočeské univerzity
v Plzni Ilona Mauritzová, předseda
představenstva a generální ředitel
ŠKODA JS a.s. Miroslav Fiala a per−
sonální ředitel Doosan Škoda Power
Richard Kabuď podepsali rámcovou
smlouvu o spolupráci. Obě význam−
né plzeňské společnosti zahájily již
před časem spolupráci s katedrou
energetických strojů a zařízení Fa −
kulty strojní ZČU. Slavnostní podpis
smlouvy představiteli zmíněných in−
stitucí ji potvrdil také formálně.   

Spolupráce bude probíhat v několi−
ka konkrétních oblastech. Společ nosti
Doosan Škoda Power a ŠKODA JS se
zavázaly podporovat zajištění výuky
oborů katedry energetických strojů
a zařízení Fakulty strojní ZČU. Odbor −
níci z praxe budou také navrhovat 
témata bakalářských, diplomových
a disertačních prací. Obě strany bu−
dou rovněž spolupracovat na společ−
ných projektech a vzájemně se infor−

movat o svých budoucích záměrech.
Dále budou uskutečňovat pro studen−
ty ZČU exkurze ve svých podnicích.

„Uzavření smlouvy o spolupráci
se dvěma významnými plzeňskými
podniky potvrzuje, že Západočeská
univerzita je pro aplikační sféru

atraktivním partnerem. Zároveň tak
podporujeme výchovu uplatnitel−
ných absolventů, kteří již během stu−
dia navážou kontakt s potenciálním
zaměstnavatelem, což jim usnadní
přechod do praxe,“ uvedla rektorka
ZČU Ilona Mauritzová.

Akademici stvrdili spolupráci s praxí

Už od 6. října 2014 zažijí návštěvnící
termálních lázní Johannesbad v Bad
Fussingu v Bavorsku zcela nový roz−
měr relaxace. Jestliže mohli  v letních
měsících využít k relaxaci 2 000 ven−
kovních lehátek, tak nově nepřijdou
ani v zimě zkrátka, protože zde bylo
otevřeno šest nových místností s vel−
kým počtem lehátek určených k rela−
xaci a s dalšími prvky, které aktivují
všechny smysly. 

Na hosty čeká mimo jiné zatemně−
ná „vesmírná“ místnost, která jim na−
bízí prostor pro zklidnění. Návštěvníci
zde uvidí obrazy Země a Měsíce na
velkoplošných obrazovkách, tak jak je
zachytila NASA. Projekci doprovází ti−
chá hudba, která odpovídá frekvenci
srdečního tepu během uvolnění 

Nové prostory v asijském stylu za−
se aktivují pozornost svým tmavě 
červeným laděním, dvoumetrovým
Budd hou, zvonem ze skutečného
chrámu z Barmy. Hluboké uvolnění
podporují i speciální měkká lehátka.
V „mystické místnosti“ (Mystikraum)
odpočívají hosté v beduínských sta−

nech. Pestrobarevné tkaniny, 20 cm
vysoké polstrování lehátek a dekora−
tivní prvky z Maroka a Egypta vyvolají
u hostů pocit návštěvy v tajemném
Orientu. Stojací lampy vytvářejí ty nej−
lepší podmínky pro nerušenou a kon−
centrovanou četbu knihy. 

V relaxační místnosti „Pláž a mo−
ře“ si hosté případají, jako by se ocitli
na pobřeží Severního moře – podlaha
evokující písečnou pláž, obrazy od
Severního moře. Typické plážové ko−
še a zvuky moře nechají hosty ponořit
se do říše snů. 

„Další prostor k odpočinku byl vy−
tvořen ve druhém patře, kde se na−
chází i pět saun. V bezprostřední blíz−
kosti nové kavárny s pohledem na
lázně nově naleznete prostor určený
k relaxaci, kde je vždy možné vést
rozhovory a pročítat noviny. Solárium,
prostor s infračervenými paprsky
a nový bar uzavírají nabídku míst k re−
laxaci a odpočinku,“ říká Peter Krieg,
marketingový manažer lázní Johan −
nesbad Therme. 

Vstup do nových odpočinkových
zón je součástí běžné ceny vstupného
do termálních lázní Johannesbad. 

Relaxace v lázních Johannesbad
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Už pošesté se  otevřela Dvorana slá−
vy hejtmana Plzeňského kraje, aby do
ní vstoupily další čtyři významné
osobnosti regionu v oblasti umění,
vědy, sportu a společenského života,
které zároveň v letošním roce slaví
významné životní jubileum.

Reprezentant v házené, stříbrný
olympijský medailista a trenér Vla −
dimír Haber, herec Pavel Pavlovský,
pedagog, vědec a bývalý rektor Zápa −
do české univerzity v Plzni docent
Josef Průša a první biskup diecéze pl−
zeňské Mons. František Radkovský.
To je čtveřice osobností, kterou letos
uvedl hejtman Plzeňského kraje do

pomyslné Dvorany slávy a která z ru−
kou hejtmana převzala pamětní list 
a charakteristický kámen – achát.

Všichni tito lidé se narodili nebo
dlouhodobě žijí v Plzeňském kraji
a svou prací překračují hranice kraje.

Navíc letos oslavili významné životní
jubileum.

„Jsem přesvědčen, že společnost
potřebuje pozitivní vzory, že lidé si
chtějí připomenout výjimečné osob−
nosti regionu. Pokračuji proto v tradi−
ci svých předchůdců  – hejtmanky
Milady Emmerové a hejtmana Milana
Chovance,“ říká hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs, který zakladatelce
Dvorany slávy Miladě Emmerové, jež
v listopadu oslaví významné životní
jubileum, na tomto slavnostním cere−
moniálu předal zvláštní ocenění za
medicínskou, vědeckou a společen−
sko−politickou činnost.

Ve Dvoraně slávy olympionik, herec, rektor a biskup
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Střípky 
z Plzně

Pozemky pro 
hudební stezku

Město Plzeň schválilo smlouvu
o výpůjčce společnosti Veřejný
prostor, o. s. části městského
pozemku o celkové rozloze 62,3
m2, a to na rozmístění osmi ven−
kovních hudebních nástrojů
v rámci vytvoření Hudební stezky
v Plzni v lokalitě U Ježíška. V prv−
ní fázi projektu jde o osm nástro−
jů upevněných v zemi, které jsou
odolné povětrnostním vlivům
a nelze na nich docílit hlasitého
a rušivého projevu. Projekt má
podle organizátorů z iniciativy
Uličník a K světu oslovit muzikan−
ta, který je schovaný někde uvnitř
každého z nás, a umožnit lidem
objevovat hudbu jako zdroj inspi−
race a relaxace.

Cena města Plzně
pro archiváře

Martinovského
Bývalý městský archivář PhDr.
Ivan Martinovský získal Cenu
města. Byl iniciátorem, autorem
a hlavním redaktorem knihy „Ději −
ny Plzně v datech od prvních stop
osídlení až po současnost“ vyda−
ných nakladatelstvím Lidové novi−
ny v roce 2004. Tato publikace
uváděla na pravou míru v mnoha
případech jako první ideologicky
podjaté interpretace určitých 
období z dějin města Plzně. Až do
letošního roku, kdy vyšel první
svazek nových Dějin města Plzně,
se jednalo o nejvýznamnější a nej−
komplexnější polistopadovou
publi kaci o dějinách města Plzně. 
Dalším významným odborným
pří nosem pana PhDr. Ing. Marti −
novského je „Vladislavské zřízení
zemské a navazující prameny“
(Svatováclavská smlouva, Zřízení
o ručnicích) vydané nakladatel−
stvím Scriptorium v roce 2007.
O vysoké kvalitě publikace svědčí
i to, že v roce 2009 byla oceněna
Vědeckou cenou Historické ko −
mise pro České země Collegia
Carolina. Kromě svého vědeckého
působení vykonal PhDr. Ing. Ivan
Martinovský jako archivář a histo−
rik pro město množství záslužné
práce, za kterou mu v  r. 2007 byla
udělena historická pečeť města
Plzně.

Plzeňský kraj se v třídění odpadů
v celorepublikovém hodnocení  sta−
bilně drží na předních místech. To je
především zásluhou jednotlivých ob−
cí a samotných občanů, kteří uvědo−
měle třídí. Ukázalo se to i při vyhod−
nocení 9. ročníku krajské soutěže
měst a obcí na podporu třídění od−
padů pod názvem „My už třídit umí−
me!“, kterého se zúčastnilo 493 obcí
a měst kraje. 

„Průměrné množství vytříděných
odpadů obalů na jednoho obyvatele
Plzeňského kraje se pohybuje kolem
40 kg za rok, což je stále nad repub−
likovým průměrem. Každý obyvatel
kraje vytřídil v loňském roce 10,1 kg
plastů, 11,1 kg směsného skla
a 18,1 kg papíru,“ říká radní Plzeň −
ského kraje pro oblasti životního
prostředí a zemědělství Václav Štekl. 

V prvním kole se hodnotila statis−
tická a samotnými obcemi vykazo−
vaná data, především produkce vy−
tříděných odpadů a odpadů obalů na
jednoho obyvatele, hustota sítě kon−
tejnerů na separovaný odpad, kolik
a jaké komodity využitelných odpa−
dů obec či město sbírá nebo počet
obyvatel obce na příslušný počet
kontejnerů na tříděný odpad. 

Do druhého kola pak podle sta −
noveného pořadí postoupilo 15 nej−
lepších malých obcí do tisíce oby −
vatel a 10 nejlepších obcí a měst
nad tisíc obyvatel. Tyto obce a měs−
ta navštívila (bez vědomí vedení 
obce) odborná komise složená ze
zástupců vyhlašovatelů soutěže
a hodnotila umístění kontejnerů
a sběrných stání na vytříděný od−
pad, čistotu okolo kontejnerů včetně

čistoty samotných kontejnerů či 
např. zda na kontejneru jsou pro
obyvatele informace o tom, který vy−
tříděný odpad lze do kontejneru 
vhazovat.

V kategorii malých obcí do 1 000
obyvatel  získala 1. místo a nejlepší
v třídění odpadů v Plzeňském kraji je
obec HAMRY. V kategorii velkých
obcí nad 1 000 obyvatel byly vyhod−
noceny jako nejlepší  BLOVICE. 

Krajský  radní Václav Štekl předává cenu za 1. místo 
starostovi Blovic Janu Poduškovi

BLOVICE a HAMRY jsou nejlepší

Dotaz čtenáře K. B. z Plzně:
Došlo mi oznámení exekutora
o tom, že budou prováděny
srážky z mojí mzdy na úhradu
staršího dluhu ze spotřebitel−
ského úvěru. Kolik mi exeku−
tor může srazit ze mzdy a ja−
kou částku mi musí ponechat
na moji obživu?

Odpověï advokáta:
Právní režim srážek ze mzdy se 
řídí ustanoveními občanského
soudního řádu zejména § 276 až
§ 281, tato ustanovení upravují
i rozsah, v jakém mohou být pro−
váděny, a to obecnou formou.
Zásadně podle § 278 o.s.ř. po−

vinnému nesmí být sražena
z měsíční mzdy základní částka,
způsoby jejího výpočtu stanove−
ní nařízení vlády ČR (dále již jen
„nezabavitelná částka“). V praxi
toto ustanovení konkretizuje na−
řízení vlády č. 595/2006 Sb..
Podle tohoto ustanovení se zjiš−
ťuje částka životního minima jed−
notlivce a částka normativních
nákladů na bydlení pro jednu
osobu. V současné době činí
částka životního minima jednot−
livce 3.410,−Kč a částka norma−
tivních nákladů na bydlení pro
jednu osobu činí 5.873,− Kč.
Dalším faktorem je počet vyživo−
vacích povinností. Výpočet ne−
zabavitelné částky se pak pro −
vádí podle poměrně složitého
vzorce, který veškerá výše uve−
dená hlediska obsahuje. Výpočet
je poněkud komplikovaný, lze
mít však za to, že dostatečně
chrání i zájmy povinného. Kromě
tohoto výpočtu, který se týká zá−
kladní částky, ze které se výkon
rozhodnutí neprovádí, je zde 

ještě ustanovení § 279 o.s.ř.,
podle kterého se z čisté mzdy,
která zbývá po odečtení nezaba −
vitelné částky (viz výše) a která
se zaokrouhlí směrem dolů na
částku dělitelnou třemi a vy −
jádře nou v celých korunách, lze
srazit k vydobytí pohledávky
oprávněného jen jednu třetinu
(1/3), pro přednostní pohledávky
pak dvě třetiny (2/3).

Přednostními pohledávkami
máme na mysli pohledávky vý−
živného, náhrady újmy způso −
bené poškozenému ublížením
na zdraví, pohledávky náhrady
újmy způsobené úmyslným
trestním činem, pohledávky da−
ňové a dále některé druhy po −
hledávek v praxi v úvahu méně
přicházejících. 

Stručně řečeno i po srážkách
ze mzdy Vám musí zbýt částka
potřebná pro uspokojení základ−
ních životních potřeb a na hra −
zení základních povinností jako
nájem apod.

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Nejenom obyvatelé Severního před−
městí Plzně budou mít od příštího
roku možnost koupat se pod širým
nebem přímo uprostřed sídliště. Po
17 letech se opět zprovozní ven −
kovní bazén v plaveckém areálu
v Sokolovské ulici. Rekonstrukce
venkovní části areálu, která skončí
v prosinci, vyjde na jedenáct milionů
korun. Zhruba 7,7 milionu poskytne
Regionální operační program Jiho −
západ. Zbytek uhradí ze svého roz−
počtu první plzeňský obvod. Locho −
tínská radnice chce investicí nabíd−
nout obyvatelům nejlidnatější části
Plzně alternativu ke koupání v bole−
veckých rybnících.

„Ne každý má čas nebo  možnost
vydat se třeba po práci na Bolevák
nebo Senečák a ne každý preferuje
přírodní koupaliště. Předpokládám,
že sem budou chodit i maminky
s malými dětmi. Bazén pro ně nabíd−
ne stálou kvalitu vody,“ říká starosta
„Jedničky“ Miroslav Brabec s tím, že
obnova venkovního areálu je druhou
ze tří plánovaných etap oživení lo−
chotínských bazénů. První skončila
v srpnu a zahrnovala opravu vany
vnitřního bazénu. „V  této započaté
etapě necháme opravit vanu venkov−

ního bazénu, upravíme povrchy ko−
lem bazénu a vůbec na celém po−
zemku, obnovíme odvodňovací
systém, instalujeme venkovní spr−
chy a vybudujeme nově i dětské
brouzdaliště s atrakcemi, jako je
skluzavka, vodní ježek, fontánka
a podobně,“ uvedl Tomáš Kotora,
předseda Plaveckého klubu Slávia
VŠ Plzeň, který od loňského ledna
městské zařízení spravuje.

Nutností bude také obnova tak −
zvané bazénové technologie, která
zajišťuje cirkulaci a úpravu vody.
A součástí investice je rovněž mo−
dernizace šaten. První dvě inves −
tiční etapy jsou nezbytné, aby byl
areál vůbec funkční. Třetí bude za−
měřena na doplňkové služby a zvý−
šení komfor tu pro veřejnost. Za −
mýšlena je restaurace, welness, zá−
bavné prvky a další. 

Dům sociální péče Kralovice se stal
hlavním pořadatelem IV. ročníku re−
gionální přehlídky „Kralovický pod−
zim“. Na této přehlídce aktivizačních
činností zaměřených na tanec, zpěv,
recitaci, dramatickou a výtvarnou
činnost vystoupili klienti řady domů
sociální péče z Plzeňského kraje,
ale i zástupci dvou organizací ze
Středočeského kraje. Přehlídku, 
která byla koncipována ve stylu 60.
let, zahájili právě klienti z tamního
domu sociální péče, kteří si nacvičili
Cikánský tanec.

„Jsem rád, že regionální přehlídka
umožňuje klientům jednotlivých zú−
častněných domovů předvést to, co
se během roku naučili. Vnímám, že
je to pro ně i velká motivace pro je−
jich další práci a díky tomu, že se
uskutečňuje v relativně blízkém do−
sahu jejich domova, není jejich ces−
ta za vystoupením pro ně časově ná−
ročná a únavná a bere tak i ohled na
jejich věk a zdravotní stav,“ prohlásil
krajský radní Zdeněk Honz. Ten také
vysoce ocenil práci přítomných
dobro volníků, respektive studentek
třetího ročníku Střední školy Kralo −

vice, které se dobrovolnické činnosti
pod plzeňskou Dobrovol nickou
Regio nální Agenturou DoRA věnují
již dva roky.  

Všichni účinkující odcházeli s dár−
kem, nechyběly ani Pamětní listy
a květiny. Na závěr komise vyhlásila
řadu ocenění, a to za nejlepší kos −

tým, nejlepší taneční výkon, nej −
pestřejší vystoupení, nejlepší herec−
ký výkon, nejlepší hudební prove −
dení a zpěv, nejradostnější výkon,
nejlepší choreografii a sportovní vý−
kon. Hlavní ocenění „Šoumena pod−
zimní přehlídky“ převzal klient Jarda
z Jesenice.

Kralovický podzim radosti a tance

Koupání venku uprostřed sídliště 
Živnostník a firma

roku 2014
Pavlína Klasnová, podnikatelka
z Klatov, která se specializuje hlav−
ně na aromaterapii,  a  podni ka tel
v turistickém ruchu Milan Bocan
z Konstantinových Lázní obsadili
druhou a třetí příčku v soutěži
Živnostník roku Plzeň ského kraje.
Prvenství patří Šárce Škodové,
která v Plzni otevřela unikátní zaří−
zení pro vzdělávání nejmenších.
Vítězná živnostnice Plzeňska, která
uspěla v konkurenci 216 soutěží−
cích, přinesla do regionu unikátní
metodu vzdělávání malých dětí
s názvem „Play Wisely“.

Nejlepší firmou Plzeňského kra−
je byla zvolena společnost MATEX
PM. Ta se specializuje na zpra −
cování kovových dílů laserovým
paprskem a ve svém oboru patří
k domácí i evropské špičce. Jde
o vysoce odbornou firmu, ve které
má téměř polovina pracovníků vy−
sokoškolské vzdělání.

I druhá nejlepší firma Plzeň ské −
ho kraje pracuje s kovy. Společ −
nost COMTES FHT z Dobřan se za−
bývá výzkumem a vývojem kovo−
vých materiálů a technologií jejich
zpracování. Kromě druhého místa
získala společnost i ocenění Voda −
fone Odpovědná firma roku 2014
Plzeňského kraje. Třetí místo ob−
sadila firma A T R I U M z Horaž −
ďo vic, která realizuje výstavbu
indi viduálních dřevostaveb pro ro−
dinné bydlení i pro podnikání a ob−
čanskou vybavenost.¨

Všichni vítězové převzali dnes
ocenění a zároveň postupují do 
celostátního kola, které  proběhne
9. prosince v Praze.

Podpora 
turistických 
informací

Příspěvková organizace Plzeň –
TURISMUS požádá Plzeňský kraj
o dotaci ve výši půl milionu korun
z rozpočtu na rok 2014 na částeč−
né pokrytí neinvestičních nákladů
spojených s aktivitami v poskyto−
vání turistických informačních
služeb a v oblasti marketingu de−
stinace Plzeňsko. Podání žádosti
schválila městská rada.
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Západočeská univerzita v Plzni před−
stavila model svého areálu na Bor −
ských polích, opatřený popiskami
v Braillově písmu. Tato 3D haptická
mapa přiblíží univerzitní kampus zra−
kově postiženým studentům. Model
vznikl na katedře konstruování strojů
Fakulty strojní ZČU v rámci oboru
„Konstrukce zdravotnické techniky“,
který se zabývá technickými návrhy
kompenzačních pomůcek pro osoby
s různým postižením, zařízení pro
manipulace s pacienty a přepravou
osob se sníženou pohyblivostí. 

„Po poradě s pracovníky Infor −
mač ního a poradenského centra
ZČU a TyfloCentra Plzeň jsme zvolili
bloky z tvrdého dřeva, které jsou
upraveny do zmenšené podoby jed−
notlivých budov s ponecháním vý−
znamných detailů v odpovídajícím
měřítku, jako jsou střešní dílce, 
atrium, přednáškové místnosti či
přechodové mosty mezi budovami.
Jednotlivé monobloky budov jsou

hladce ručně opracovány tak, aby
byly hmatem snadno čitelné jejich
popisky v bodovém Braillově pís−
mu,“ vysvětluje Josef Formánek
z katedry konstruování strojů, který
popisky vytvořil pomocí tisícovky
malých hřebíčků. 

Mohli sice použít i jinou technolo−
gii, například 3D tisk, CNC opracová−
ní a podobně, při níž by bylo možné
získat více detailů na budovách, ale
ztratila by se právě možnost snadné−
ho čtení Braillova písma. Na mapě
jsou vyznačeny i přístupové cesty
včetně hlavních obklopujících ulic
a zastávek. Travní zeleň je řešena ve
formě jemné kobercové tkaniny. 

„Model vytvořený v Braillově pís−
mu potvrzuje naši snahu maximálně
zpřístupnit univerzitu handicapova−
ným studentům, vycházet vstříc jejich
individuálním potřebám, a tím napo−
moci jejich plnohodnotnému spole−
čenskému a profesnímu uplatnění,“
uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová. 

Model ZČU v Braillově písmu 
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Peníze na úpravu
lyžařských tras 

Až do 20. října letošního roku
mohou žádat obce peníze na
úpravu lyžařských běžeckých
tras pro zimní sezónu 2014/
2015. Plzeňský kraj tak chce
podpořit úpravu frekvento va −
ných lyžařských běžeckých tras
na Šumavě a na území Čes −
kého lesa. 

Tento dotační titul byl v le −
tošním roce již jednou vyhlášen,
ale s ohledem na sněhové pod−
mínky v uplynulé zimní sezóně
nemohly být jeho finanční pro−
středky  rozděleny. Obce vyčer−
paly pouze 106 687 korun ze
schválených 400 tisíc korun.
Tyto nevyčerpané finance bude
možné rozdělit v nadcházejícím
zimním období. O dotaci mohou
požádat obce na území Šumavy
a Českého lesa, které zajišťují
pravidelnou strojovou údržbu 
lyžařských běžeckých tras po
celou zimní sezónu. 

Talent 2014 
pro talenty

Radní Plzeňského kraje schválili
neinvestiční příspěvky z dotační−
ho programu Talent 2014 těmto
příjemcům: Gymnázium Tachov
– 22 tisíc korun za úspěch ve
Středoškolské odborné činnosti
(SOČ); Gymnázium a Střední od−
borná škola Plasy – 11 tisíc ko−
run za úspěch v soutěži v ně−
meckém jazyce; Gymnázium 
J. Š. Baara, Domažlice – 33 tisíc
korun za úspěchy v SOČ a Astro −
nomické olympiádě; Gymnázium
Jaroslava Vrchlického, Klatovy –
33 tisíc korun za úspěchy v SOČ
a Gymnázium na Mikulášském
náměstí v Plzni – 171 tisíc korun
za úspěchy v matematické a fy −
zikální olympiádě a olympiádě
v informatice.

Cílem programu Talent 2014 je
podporovat a rozvíjet talent a zá−
jem žáků středních škol o pří −
rodovědné, společenskovědní
a jazykové obory, dále pak rozví−
jet péči o nadané žáky a zlepšo−
vat materiální vybavení středních
škol pro práci s nadanými žáky.

Ušní, krční a nosní poradna MUDr. Dany Šmídlové

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

Paní doktorko, po návratu z dovolené autobusem do
Chorvatska mám rýmu a bolí mě v krku. Jsem přesvěd −
čená, že je to z klimatizace, která po celou cestu byla 
puštěná. Stejnými problémy jsem trpěla už na cestě
k moři. Tam sice po dvou dnech rýma i krk daly pokoj, teď
je ale bolestivost i rýma větší. Je vůbec klimatizace zdra−
vá a je proti ní nějaký lék?

Jirková Věra V., Tlučná

Klimatizace je pro organismus jistě záležitostí vítanou. Pokud
by nebyla, pak by dlouhodobé přehřátí organismu mohlo způso−
bit zdravotní újmy. Všechno ale má svá plus i minus: správně
jste vycítila, že klimatizace je na druhou stranu příčinou Vašich
potíží. Dlouhodobý pobyt v takovém prostředí může způsobit lehký zánět hltanu – bolesti v krku nebo horních
cest dýchacích – rýmu s vodnatou sekrecí nebo ucpání nosu – případně i zduření nosní sliznice.

Ve většině případů obvykle stačí zakoupit v lékárně nosní sprej k uvolnění nosu, vitamín C, doporučuji kloktat
šalvějové kloktadlo a také pít hodně tekutin. Budete−li uvedené rady dodržovat, Vaše potíže by měly nejdéle do
týdne spontánně ustoupit. 

Pokud budou zdravotní problémy přesto přetrvávat, či se dokonce Váš stav zhorší, nezbývá než navštívit ORL
lékaře. Mohlo by totiž dojít k zánětu dutin, případně i k jiným zdravotním komplikacím.

Koncem září byla zprovozněna nová
laboratoř Ústavu klinické biochemie
a hematologie ve Fakultní nemocnici
Plzeň. Rozbouráním několika příček,
které původně tvořily malé labora −
toře, vznikl v klinicko−biochemické
části tohoto ústavu  velký prosvětle−
ný laboratorní sál. V nově zrekon−
struovaném prostoru je umístěn pří−
jem laboratorních vzorků, společně
s moderním systémem potrubní
pošty. Na toto zařízení navazuje prea−
nalytická a analytická linka, která
provádí vyšetření od centrifugace
přes další preanalytické úpravy až po
vlastní analýzu a vydání výsledku.

Oproti dosavadnímu způsobu prá−
ce se jedná o plně automatizovanou
linku, která vzorky i odstřeďuje, sní−
má víčka a vytváří alikvoty pro další
analýzy, které se provádějí mimo au−
tomatickou linku. Převážná většina
metod je  prováděna zcela automa−
ticky. Výhodou je, že většina analýz
se provádí na jednom systému a k to−
mu stačí menší množství krve. Nový
analytický systém je výrazně výkon−
nější než předchozí. To se uplatní ne−
jen při event. poruše části systému
(zbylá část pracuje s 50% rychlostí),

ale i v případě  zvýšeného  počtu vzor−
ků, např. při plánovaném rozšíření FN
Lochotín (vize výstavby nového mo−
nobloku chirurgických oborů).

Díky výběrovému  řízení se poda −
řilo, oproti dosavadnímu stavu, vý−
razně snížit provozní náklady. Ty se
v současnosti pohybují kolem 16 mi−
liónů Kč za rok, Ústav klinické bio−
chemie a hematologie si nejmoder−
nější přístroje pronajímá od firmy
Roche, která zajišťuje další provoz,
včetně údržby. Pronájem přístrojo −
vého vybavení je ekonomicky výhod−
nějším postupem oproti možnému
zakoupení. 

Je třeba zdůraznit, že obdobnou
přístrojovou technikou je nově vyba−
veno i druhé pracoviště našeho ústa−
vu, v areálu FN Plzeň na Borech. Není
zde sice preanalytická část linky,
vzorky se tedy musí připravit k ana −
lýze ručně, vlastní analýza však pro−
bíhá na stejných přístrojích jako ve
FN Lochotín.

Ústav klinické biochemie a hema−
tologie  v současnosti disponuje jed−
nou z nejmodernějších laboratoří
v České republice a je největším 
laboratorním pracovištěm nejen ve

FN Plzeň, ale i v celém Plzeňském
kraji. Spádová oblast je mnohem vět−
ší, speciální analýzy jsou prováděny
i pro klienty mimo Plzeňský kraj, nej−
více pro kraj Karlovarský. Denně se
přijme až 2000 vzorků biologického
materiálu, hlavně krve. 

Živě je zde prováděno více než
400 různých metod. ÚKBH pracuje
pro cca 1700 lůžek  fakultní nemoc−
nice, dále pro rozsáhlé odborné 
ambulance FN a mnohá další zdra−
votnická pracoviště mimo FN.

V ambulantní části poskytuje
ÚKBH komplexní ambulantní služby
nemocným s poruchami krvetvorby
i hemokoagulace (ve smyslu krváci−
vých i trombofilních stavů). Na dvou−
denních lůžkách je možné ambu −
lantně léčit nemocné s hematologic−
kým onemocněním, včetně podávání
krev  ních přípravků a speciálních
krevních derivátů. Pracovníci ÚKBH
se specializací v klinické hematologii
řídí i léčbu nemocných se závažnými
poruchami hemokoagulace během
jejich hospitalizace ve FN. 
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

přednosta Ústavu klinické 
biochemie a hematologie FN Plzeň

Pracovníci Ústavu klinické biochemie 
a hematologie FN Plzeň pracují v jednom

z nejmodernějších pracovišť v ČR
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Z důvodu připravovaných změn pravi−
del pro nakládání s byty, ale i pro za−
jištění dostatečného počtu bytů a do−
mů pro rentabilitu stávající správy by−
tových domů v majetku města Plzně
a na základě majetkových změn pro−
vedených od června 2011 byl v za−
stupitelstvu projednán návrh na aktu−
alizaci údajů v seznamech budov, kte−
ré jsou přílohou Bytové politiky města
Plzně. Na základě technického stavu
domů bylo navrženo jejich přeřazení
v seznamech s ohledem na další
možné využití. Současně byla podle
programu Evidence nemovitých ob−
jektů provedena kontrola úplnosti za−
řazení budov v seznamech a bytové
a nebytové domy, které nebyly dosud

v seznamech uvedeny, jsou v návrhu
předkládány k zařazení. 

Například ze seznamu budov
vhodných pro další nakládání, prodej
či směnu, je do seznamu budov
vhodných pro ponechání ve vlastnic−
tví města navrženo přeřadit 195 bytů.
Kontrola zjistila, že technický stav
domů, ve kterých se byty nacházejí,
není tak špatný, aby nebylo možné je
postupně opravit či zrekonstruovat
a využít ke kvalitnějšímu bydlení.    

Z celkového návrhu na úpravu se−
znamů budov vyplývá, že ve vlastnic−
tví města zůstane po doprodeji byto−
vých a nebytových jednotek z jedno−
tlivých vln prodeje městských bytů
a po prodeji celých domů pouze

zhruba 3 035 bytů a 458 nebytových
prostorů (NP). V tomto počtu je i 509
bytů a 3 NP v Obytné zóně Sylván.
Ve spolupodílových domech je 148
bytů a 10 NP.  V domech určených
k prodeji či směně je 185 bytů a 40
NP. Cca 140 bytů zbývá doprodat 
z jednotlivých vln prodejů. 

V současné době se prodávají by−
tové jednotky (půdních vestaveb)
Francouzská 16, 18, 20 a 22 v Plzni.
Výhledově je možné počítat i s pro−
dejem jednotek uvedených v druhé
části seznamu s bytovými a nebyto−
vými domy ve spolupodílovém vlast−
nictví města. 

Mezi těmito jednotkami jsou jak ne−
bytové jednotky, které byly podle po−

žadavku městských obvodů vyjmuty
z prodejů v počtu 22 NP, tak jednotky
bytové v počtu 41, které prozatím nel−
ze prodávat z důvodu státní dotace.
V těchto domech je ale 20 BZU (byty
zvláštního určení – bezbariérové). 

Výstavba 509 bytů v OZ Sylván byla
dokončena k 31. březnu 2006, z toho
je 40 bytů zvláštního určení. Je před−
poklad, že nájemní byty budou po 
20 letech od kolaudace, což je zhruba
v roce 2023 − 2026, převedeny do
vlastnictví nájemců po uplynutí vázací
lhůty z důvodu státní dotace na vý−
stavbu.  Celkem se jedná o cca 942
bytů a 75 NP, které pravděpodobně
výhledově město ještě prodá, smění
či převede na jiné vlastníky. 

Plzeň aktualizuje seznamy svých budov

Trumpetista, hudební režisér,
skladatel, aranžér, upravova−
tel lidových písní a hudební
pedagog Antonín Bulka se na−
rodil 15. října 1944 v Horách
Matky Boží na Klatovsku. 

V roce 1961 se vyučil hudeb−
ním nástrojařem v n. p. AMATI
Kra slice. Zde také získal ve
Velkém dechovém orchestru
první poznatky o orchestrální
hře. Po absolutoriu konservato−
ře působil interně i externě jako
trumpetista v operních orchest−
rech v Plzni a v Českých Budě −
jovicích, v Plzeňském rozhlaso−
vém orchestru, v Praze pak ve

FISYO, TOČRu, v souboru Pla −
meny, ve skupině Josefa Lau −
fera a dalších. Rád vzpomíná na
vojenskou základní službu, kdy
působil v Divizní hudbě Klatovy
jako sólo trumpetista. Soukro −

mě studoval a konzultoval skla d −
bu a instrumentaci u Jaromíra
Ba žanta, Jiřího Temla a Jindři −
cha Pravečka. 
V roce 1974 nastoupil do Čes −
kého rozhlasu Plzeň na místo
hudebního režiséra. V plzeň−
ském rozhlase také dirigoval 
studiovou dechovku Plzeňačku
a Plzeňský bigband. Sebral
a upra vil 162 lidových písní 

z oblas ti Šumavy a Pošumaví,
v nichž navazuje na tradice šu−
mavských muzikantů, například
Karla Polaty, Václava Mugrau era
a dalších. Celá tato kolekce je
natočena v Českém rozhlase
Plzeň. V autorské rozhlasové
soutěži Sedm mikrofonů
získal 2. místo jako au−
tor a 1. místo jako aran−
žér. Za další skladatel−
sko−aranžerský úspěch
považuje objednávku k na −
 psání vokálně instrumentální
skladby ke 150. výročí sa−
mostatného Lucem burska
pod názvem „Lu cem bur −
ská píseň“.
Během své kariéry psal
pro různá česká a zahra−
niční vydavatelství, například
ČRo, ČTv, Supraphon, Panton,
Edit, Musikverlag Mosch, Koch,
 Ewoton a další. V letech 1990
− 91 byl předsedou zá−
padočeské pobočky
Sva zu skladatelů
a koncertních
umě  lců v oblas−
ti malých hu−
debních žánrů.
Od roku 1991
vyučuje v ZUŠ
Stříbro, kde se
autorsky a pe−
dagogicky podílí
na úspěších decho−
vého souboru Zla tíčka
ze Stříbra a dalších
komorních souborů.
S kapelou BULKA
BAND vystupoval v USA a v Ja −
ponsku, kde opět potvrdil, že

česká dechovka je dobrým vý−
vozním  artiklem a vhodnou re−

prezentací Čes ké republiky
v zahraničí.

U příležitosti svých
70. narozenin vy−

dal CD Roz −
 hlaso vá polka.
Zá měrem to−
hoto alba je
p rezen tace
tvorby Anto −
nína Bulky 

v le tech 2004–
2014, která je

všu de prostoupe−
na nejvyšší profe sio −
nalitou. Věřím, že toto
druhé ohlédnutí auto−
ra vám zprostředkuje

mnoho hezkých hudebních zá−
žitků. František Kratochvíl 

Antonín Bulka ve studiu Českého rozhlasu v Plzni s členy souboru Rozhlasová
Plzeňačka.

Antoním Bulka
Blahopřejeme: Sedmdesátník 

CD Rozhlasová polka
obsahuje 21 skladeb.

Sedmdesátník Antonín Bulka.


