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Po 76 letech bude stát v čele Plzně opět sociální demo−
krat. Plzeňským primátorem se stane dosavadní ekono−
mický náměstek Martin Zrzavecký: „Jsem rád, že budu
moci navázat na odkaz dlouholetého a velice úspěšného
plzeňského primátora Luďka Pika a vrátit sociální demo−
kracii v Plzni na místo, které jí historicky patří. Je to pro mě
čest a zároveň velký závazek.“

� Jaké byly vaše pocity poté, co jste se dohodli
na složení koalice s ODS, Občany patrioty
a KDU−ČSL, ale  i na tom, že právě vy bu−
dete novým plzeňským primátorem?
Jednoznačně zvítězila radost. Před
volbami i po nich to pro mě bylo ve−
lice náročné a únavné období.
Podařilo se nám prosadit naše
požadavky a v poměrně krátkém
čase jsme našli společnou řeč s koaličními partnery. Město
Plzeň tak může fungovat standardně dál bez zbytečných prodlev
nebo velkých změn. Samozřejmě cítím také velikou odpověd−
nost, která z funkce primátora vyplývá.

���Věříte tomu, že spolupráce s občanskými demo−
kraty bude pokračovat úspěšně?
Věřím. S lidmi ve vedení plzeňské ODS si rozumím
i v osobní rovině, nemáme problém spolu komuni−
kovat a chceme pokračovat v tom, co jsme v uply−

nulých čtyřech letech začali. I přesto, že jsme řešili
řadu sporů, vždy jsme se snažili konstruktivně dojít
ke shodě a kompromisu. Další témata a pohledy
vnesou do vedení města naši noví koaliční partneři.

��Co od nového vedení města, v jehož 
čele budete stát, mohou lidé čekat?
Ani před volbami jsme neslibovali žádné
populistické kroky, tudíž  budeme pokra−
čovat v započaté práci, bojovat o dotace
z Evropské unie, připravovat se na projekt
Plzeň – Evropské hlavní město kultury

2015, vykupovat pozemky pro západní okruh, zvyšovat bez −
pečnost ve městě... To je oblast, které se budu jako primátor
hodně věnovat. Chci, aby se Plzeňané mohli na ulicích i v MHD
cítit bezpečně ve dne i v noci.
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Nový plzeňský primátor 
Martin Zrzavecký

MARTIN ZRZAVECKÝ: Uvědomuji si velkou
odpovědnost, která je spojena s postem primátora
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Při příležitosti státního svátku 28. říj−
na se veřejnosti otevřela bu dova
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Návštěvníci si mohli proh lédnout na−
příklad zasedací místnosti či kancelář
hejtmana, kde je vítal osobně hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.

Krajský úřad Plzeňského kraje
sídlí v Rašínově domě ve Škroupově
ulici 18 v Plzni. Veřejnost tak měla
opět po několika letech příležitost
sem zavítat a tuto možnost si nene−
chalo ujít 119 návštěvníků.  Lidé tak
mohli nahlédnout do sálu Zastu −

pitelstva Plzeňského kraje, navštívit
nově rekonstruovanou jednací míst−
nost ve třetím patře a také jednací
sál Rady Plzeňského kraje. V nepo−
slední řadě se návštěvníci mohli set−
kat s hejtmanem Václavem Šlajsem
přímo v jeho pracovně, což mnohé
z nich překvapilo a rádi této možnos−
ti využili.

Kromě prohlídky úřadu byl při −
praven pro příchozí také malý kvíz
o Plzeňském kraji, po jehož správném
vyplnění se dostali do slosování o fo−
tografickou knihu o našem regionu.

Den státnosti oslavili 
na krajském úřadě

Cenu za správné vyplnění kvízu předával osobně 
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs

Ve středu 5. listopadu 2014 v 17 ho−
din bude ve výstavní síni Masné krá−
my představena významná součást
sbírky architektury Západo české ga−
lerie – návrh architekta Bo hu mila
Chvojky na zastavění Deni sova ná−
břeží (1925).  Plány na výstavbu bu−
dovy dnešní polikliniky a historii dal−
ších projektů úprav lokality na nábřeží
řeky Radbuzy představí kurátor sbírky
architektury ZČG Petr Domanický.

V roce 2009 byla v Západo české
galerii v Plzni založena sbírka archi−
tektury a od té doby se již podařilo
shromáždit celou řadu mimořádně
cenné historické dokumentace a po−
řídit několik modelů významných
staveb. K nejdůležitějším souborům,
které sbírku zatím obohatily, patří ¨

archiv architekta Bohumila Chvojky
(1886–1962), který patřil k nejvý−
znamnějším tvůrčím architektům
meziválečné Plzně, kde současně
působil i jako profesor stavební prů−
myslové školy. Jeho nejpřednější re−
alizaci představuje budova Okresní
nemocenské pojišťovny, jíž byla za−
hájena výstavba na nově vzniklém
Denisově nábřeží řeky Radbuzy. Na
tuto budovu navázala stavba Masa −
rykova studentského domu, projek−
tovaná taktéž Bohumilem Chvojkou. 

Chvojka projektoval také další
stavby, které měly celý monumentál−
ní celek dotvořit, ale bohužel již ne−
byly uskutečněny a území mezi ná−
břežím a hlavním nádražím zůstává
dodnes urbanisticky nedořešeno.  

JEDNO DÍLO / JEDEN SVĚT
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Celkovým počtem 270 obyvatel, je−
jichž průměrný věk je 36 let, se obec
Smědčice u Břas na Rokycansku řa−
dí k těm menším. Přesto je tady po−
měrně živo, alespoň podle obecních
internetových stránek.  Podle statis−
tických údajů obce je tady i 46 živ−
nostníků. Webové stránky nabízejí
nejenom základní informace o dění
v obci, o proběhlých i chystaných
akcích, ale také o výhledech do bu−
doucna. Přitom ve vedení jsou dvě
ženy, přičemž právě o internetové
zpravodajství Směd −
čic se stará jedna
z nich – místostarost−
ka a fotografka Renáta
Blechová. Je tak jed−
nou z živnostníků ob−
ce, jak jinak, vžyť mís−
tostarostování je čest−
nou, tedy neplacenou
funkcí. 

„Mou profesí je
opravdu fotografování,
kterému se věnuji už
dlouhá léta. Naposledy
v jednom známém pl−
zeňském fotoateliéru. Ale protože
každodenní dojíždění ze Smědčic je
přece jenom náročnější, rozhodla

jsem se pro vlastní ate−
liér přímo v domě.
Vybudovala jsem ho
v půdních prostorách
a plně mi vyhovuje, pra−
cuji tady s kolegyní Ivou
Vincovou,“ rozpovídala
se paní Blechová. 

Je to právě ona, kdo pravidelně
zaznamenává nejenom písmem, ale
hlavně fotoaparátem veškeré dění

v obci a v okolí. A to zcela zdar−
ma, vždyť to dělá pro svou obec.
Na živobytí si pak musí samo−
zřejmě vydělat vlastními zakáz−
kami, což dnes není právě jed−
noduché. Však o tom každý živ−
nostník ví své.

„Nestěžuji si, protože mě
moje práce opravdu baví. Fotím
různé rodinné i společenské
události, ať už to jsou školní 
akce, maturitní plesy, svatby ne−
bo firemní akce. Naštěstí děti
jsou už dostatečně soběstačné,
takže občasný pozdní příchod
zvládnou bez problémů,“ říká
Renáta Blechová, která  také za−
jišťuje pro obec různé
dotace. Naštěstí se to
vcelku daří.

Ateliér skrývá různé
poklady, které jsou samo−
zřejmě nutné k tomu, aby
se v průběhu fotografová−
ní hlavně děti proměnily
v princezny, víly, piráty či
námořníky. Její fotografie
patří k těm, u nichž se
rozhodně s obdivem za−
stavíte. A rodinné PF−ky
patří zejména na konci 

roku k žádanému druhu fotek, stejně
tak narozeninová party. 

„Zaznamenat jednotlivé události,
to je vlastně to nejmenší, ale potom
vybrat ty nejhezčí fotky, to bývá složi−
tější. Každému se líbí něco jiného,
a tak často výběr těch nej nej fotek za−
bere při diskusi se zákazníkem i víc
než hodinu. Ale jeho spokojenost je to
nejdůležitější. Stejně jako když se na
naše obecní webové stránky dívají lidi
a řeknou si – ve Smědči cích mají
opravdu živo, tak to mě potěší,“ dodá−
vá paní Renáta, jejíž mobilní telefonní
číslo  733 766 008 bývá jen výjimeč−
ně hluché. Ať už je to kvůli obci, po−
vodňové hrozbě nebo fotografování. 

Ve Smědčicích zaznamenávají každý život
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Frančík
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Plzeňský biskup Mons. Fran −
tišek Radkovský, který  3. října
2014 dosáhl 75 let věku, a proto
podal v soula−
du s církevním
právem do ru−
kou papeže
Fran tiška abdi−
kaci z funkce
diecézního bis−
kupa, byl vyro−
zuměn apo š −
tolským nunciem Gui seppe
Leanzou, že Svatý otec se rozho−
dl ponechat jej na další rok v čele
Diecéze plzeňské jakožto diecéz−
ního biskupa.

V dopise apoštolského nuncia
se dále uvádí: „Mezitím se
Apoštolská nunciatura postará
o hledání kandidátů vzhledem
k posloupnosti a zahájí obvyklý
kanonický proces pro určení no−
vého plzeňského biskupa.“

Biskup
Radkovský

zůstává 

Region Jihozápad (Plzeňský a Jiho −
český kraj) má z ROP proplaceno
téměř 13 miliard Kč. Největšími
stavbami podpořenými dotacemi
EU byly železniční koridor Praha−
Plzeň−Cheb, šest výzkumných cen−
ter Zápa do české univerzity (ZČU)
v Plzni, silnice v jižních a západních
Čechách a modernizované nemoc−
nice. Peníze EU podpořily výrazně
také soukromé investice do cestov−
ního ruchu.

Okresy v regionu NUTS II Jiho −
západ byly v čerpání dotací
z Evrop ské unie prostřednictvím

Regionál ního operačního progra−
mu Jiho západ (ROP JZ) v období
let 2007 – 2013 aktivní. Kraje,
města, obce a další subjekty před−
ložily žádosti o podporu přesahují−
cí 56 miliard korun. Dosud propla−
ceno přitom bylo 12,8 miliardy Kč.

„Z celkové sumy 21 miliard ko−
run v uzavřených smlouvách
k projektům získá region Jihozápad
zhruba 18 miliard korun. Důvodem
tohoto snížení jsou například úspo−
ry na veřejných zakázkách, pří −
padně korekce u některých pro −
jektů. Z oněch 18 miliard dostane

Plzeňský kraj podle dosavadního
vývoje zhruba 43 procent a zbytek
Jiho češi, kteří předložili více pro−
jektových žádostí a lépe splnili
podmínky pro poskytnutí dotace.
ROPy jsou v rámci ČR nejlépe čer−
pajícími operačními programy,
a kdyby se do nich vložilo více fi−
nancí, tak by nebyl problém je utra−
tit,“ uvedl Ivo Grüner, předseda
Regionální rady Jihozápad a ná−
městek hejtmana Plzeňského kraje.

Nejvíce financí ROP Jihozápad
získal okres České Budějovice na
řadu projektů občanské vybave−
nosti, na revitalizaci sídlišť, rozvoj
místních komunikací a podobně.

„Z požadované částky 12,4 mi−
liardy korun se podařilo získat
zhruba 6,8 miliardy korun – tato
částka představuje již uzavřené
smlouvy na úspěšné projekty.
Proplaceno už je více než 3,4 mili−
ardy korun,“ řekla Michaela Šímo −
vá, ředitelka Úřadu Regionální rady
Jihozápad. Naopak nejmenší podíl,
konkrétně částku 565 milionů ko−
run (zasmluvněných) z požadova−
ných 2,8 miliardy korun získal
okres Písek.

Jihočeši umějí získat větší balík peněz z EU
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� Jak se vám natáčely Babovřesky
se Zdeňkem Troškou?

„Zdeněk Troška je výjimečný člo−
věk. Vážím si jeho srdečné povahy
a vzdělanosti a setkání s ním je pro
mě vždycky velká radost. Jezdí
k nám do plzeňského divadla Pluto
už řadu let a samozřejmě jsem si
přála s ním spolupracovat,“ říká ba−
bovřeská sestra Glórie – tedy hereč−
ka Pavla Bečková. Natáčení Babo −
vřesek pro ni byla první větší zkuše−
nost před kamerou. Zdeněk Troška
během natáčení jen potvrdil, že umí
svou pohodu a úsměv přenést i na
plac a milou atmosféru natáčení do−
plňuje i tým lidí, který je kolem něj.  
�� Když se točil první díl, počítala
jste s tím, že vznikne druhý a třetí,
a že vaše role zůstane?

Vzhledem k tomu, že v prvním díle
nebyla moje role jeptišky Glorie až tak
důležitá, tak jsem s jejím pokračová−
ním v příběhu moc nepočítala. Samo −
zřejmě jsem si to ale moc přála a dou−
fala v to. Když jsem se pak dozvěděla,
že bude jeptiška součástí i druhého
a třetího dílu, měla jsem velkou ra−
dost. Stejně tak mě potěšil vývoj celé
postavy, hrát zamilovanou jeptišku
a ještě v komedii je krásná výzva.
�� Byly nějaké humorné scény,
chvíle?

Už během natáčení prvního dílu
mě bavily naše úžasné „babči“, kte−
ré můj kostým jeptišky často lákal ke
zpovědi. Takže jsem si vyslechla
spoustu hříchů z jejich mládí. V tuto
chvíli ale budu Glorie a zachovám
zpovědní tajemství (smích). Legrace
byla i při samotném vzniku scén.
Zdeněk dává hercům hodně prostoru
pro jejich nápady a tou svobodnou
a odvázanou atmosférou vznikala
spousta dalších vtipů.
�� Něco napínavého zažila jste při
natáčení?

Tak napínavé pro mě bylo už to,
jestli mi ve 4:50 h zazvoní budík
(smích). A pak byla napínavá každá
chvíle, kdy se čekalo na slunce v gu−
movkách a zimní bundě. Hlavně
při natáčení druhého dílu nám poča−
sí moc nepřálo, ohrožovaly nás i po−
vodně. Ale i s tímto problémem si
Zdeněk Troška a štáb hravě poradili.
Tak třeba poklidné odpoledne při 
kávě v prosluněné farní zahradě se
proměnilo na poklidné odpoledne
při sázení muškátů do truhlíků 

uvnitř fary. Oknem se vyrobilo slun−
ce a bylo léto.
�� Jak se vám spolupracovalo 
s kolegy?

Protože Zdeněk Troška obsadil do
Babovřesek velkou část herců plzeň−
ského divadla Pluto, byla pro mě prá−
ce s nimi velmi známá, skoro až ro−
dinná. Na druhou stranu setkání 
s takovými herci, jako je například
Jiří Pecha, Lubomír Kostelka, Jana
Synková, Miriam Kantorková, Jana
Altmanová nebo Veronika Žilková, 

bylo pro mě velkým zážitkem a inspi−
rací. Pozorovat je při práci a slyšet 
jejich rady bylo pro mě velmi cenné.
��Co vy a jižní Čechy?

Jižní Čechy jsou jedním slovem
kouzelné. Vždycky, když se dotočilo,
vydala jsem se sama, nebo s kolegy
na nejrůznější místa v okolí. Nád −
hera. Ať už to byl zámek Kratochvíle,
Hluboká, Holašovice, nebo když
jsme se šli koupat všichni jen tak
k rybníku, kde mimochodem sku −
tečně řvou žáby. Jen ty báby jsem
tam řvát nikde neslyšela, potkávala
jsem jen samé příjemné lidi. Do −
konce hned po natáčení jsem vy −
táhla kolo a muže a jeli jsme vychut−
návat rovný terén jižních Čech, kde
jsme strávili skvělý týden.
��Poznávají vás lidé, ovlivnila vás
nějak role?

Možná po uvedení třetího dílu do
kin mě budou lidé poznávat na ulici.
Teď mě ale spíš poznávají po hlase,
zatím jsem totiž v sobě nějak nenašla
odvahu nosit ten kostým  jeptišky – 
á la netopýr – do společnosti (smích).
�� Považujete roli v Babovřeskách
za zásadní?

Pokud myslíte pro mě, jako pro
herečku, tak určitě ano. Po zkuše−
nosti před kamerou si totiž mnohem
víc uvědomuju rozdíly projevu, které
si herec může dovolit na jevišti a kte−
ré právě před kamerou. Jestli myslíte
roli jeptišky Glorie v příběhu Babo −
vřesek, tak rozhodně alespoň pro
postavu faráře Petra ano.
��Co jiného vás čeká, a kde jinde
vás můžou diváci vidět mimo
Babovřesky?

Čeká mě hlavně zima, s ní doufám
i sníh a Alpy na snowboardu, což
zbožňuju. Jinak na jevišti jsem hlavně
už ve zmíněném šantánovém a kaba−
retním divadle Pluto v Plzni a dále
v pražském divadle Gong. (Kek)

Sestra Glórie umí držet zpovědní tajemství
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Historicky první Festival zelí pořádaný
rodinou Lobkowiczů jako počátek no−
vé tradice se uskutečnil o víkendu  18.
a 19. října 2014. Více než patnáct set
lidí se přišlo do lobkowiczké zelárny
pobavit při skvělém jídle, hudbě i speci−
álních disciplínách našeho zelísportu –
zelístřelbě, zelívrhu nebo zelíbalu. Děti
vytvořily v kreativním koutku obrov −
skou spoustu úžaných zelňáků−hlávek
vyzdobených všemi možnými dalšími
zeleninami. Lidé si pochutnali na fran−
couzském zelném koláči Qui cha Alsa −
cienne, slezském bigosu, marinované
krkovičce s bramborovo−zelnou plac−
kou nebo americkém hot dogu.

„Festival zelí v Křimicích dává dob −
rý základ pro budoucí tradici a podě−
kování všem, kdo se na pěstování
a zpracování podílejí,“ říká Vladimír
Lobkowicz.

„Jsme téměř jediní v České republi−
ce, kdo stále používá dřevěné kádě,“
odpovídá Vladimír Lobkowicz na
otázku šefkuchaře Františka Šmucra,
čím to, že je lobkowiczké zelí tak 
odlišné. „Máme za to, že laminát ne−
bo nerez není pro zelí tak dobrý,“ do−
dává Vladimír, otec malého Jaroslava,
který je pátým Jaroslavem z Křimic
a pravděpodobně budoucím výrob−
cem kvalitního křimického zelí.

Festival zelí se vydařil

„V České republice existuje jede−
náct krajských a tři meziměstské
systémy integrované veřejné dopra−
vy, které pokrývají 70 % území. Inte −
grují více než 200 dopravců a 49 ze
112 systémů městské hromadné
dopravy, nicméně vzájemně nekom−
patibilní řešení jsou hrozbou pro 
další rozvoj a vyšší komfort
ve ve řejné dopravě.
Projekt poukazuje
mimo jiné na to, že
v těchto systémech
existují výrazné odliš−
nosti jak v hloub−
ce integrace, tak 
i platebních způso−
bech,“ řekla Mar −
tina Kirch rathová,
ředitelka pro roz−
voj komerčních
řešení MasterCard
Europe v České republi−
ce a na Slovensku.

Rozlohou je Plzeňský
kraj třetím největším 
v České republice a je čle−
něn do sedmi okresů.
Vzhledem k nízké hustotě osídlení
patří mezi nejméně zalidněné kraje.
Kraj je typický silnou pozicí krajské−
ho města Plzně a velkým počtem
menších sídel nerovnoměrně roz−
místěných na jeho území. V roce
2002 vznikla v Plzni a okolí Inte −
grovaná doprava Plzeňska (IDP)
a poslední velké rozšíření proběhlo
v roce 2012. Po tomto rozšíření se
systém rozrostl na 194 zaintegrova−
ných obcí a zabírá přibližně třetinu
rozlohy kraje s více než polovinou
jeho obyvatel.

„Do systému IDP je zapojeno 110
autobusových linek, převážná větši−
na dopravce ČSAD autobusy Plzeň.
Zapojena je také městská doprava
v Plzni se svými autobusovými,
tramvajovými i trolejbusovými linka−
mi. České dráhy jsou jediným želez−
ničním dopravcem v kraji a provozují
dopravu na 8 tratích a jednu měst−
skou linku. Mimo IDP provozovalo
v roce 2010 veřejnou dopravu dal−
ších 9 dopravců,“ řekl Ing. Milan
Dam borský, Ph.D., zástupce ředitele
Střediska regionálních a správních
věd VŠE a odborný asistent Katedry
regionálních studií Vysoké školy

ekonomické, vedoucí zpracovatel−
ského týmu studie MasterCard 
česká centra rozvoje. 

Podle Plánu dopravní obslužnosti
by měla být do budoucna v železnič−
ní dopravě zabezpečena návaznost
spojů či navýšení rychlosti na regio−

nálních i celostátních
tratích v  kraji. V ne−
poslední řadě je 
v plánu dopravní ob−
služnosti obsažen 
i cíl rozšíření Inte −
grované dopravy
Plzeňska na území
celého kraje.

V Plzeňském kraji
jsou kromě hoto−
vostní platby k dis−
pozici platby po−
mocí BČK jednot−
livých dopravců,
SMS jízdenky či
tzv. Plzeňská
kar ta. V sou−
vislosti se za−

váděním moderních
platebních prostředků došlo v Plzni
již od na začátku roku 2012 k úplné−
mu zrušení automatů na jednotlivé
papírové jízdenky. Na konci roku
2013 následovalo zrušení vlastních
dobíjecích terminálů, jež byly nahra−
zeny možností dobíjet elektronickou
peněženku na Plzeň ské kartě a pro−
dlužovat či pořizovat časový kupon
na BČK pomocí sítě bankomatů
České spořitelny, čímž zároveň do−
šlo k rozšíření dobíjecích míst i do
obcí v regionu.

Plzeňská karta nemá v počtu na−
bízených funkcí v České republice
konkurenci. Může být využita jako
předplacený kupon, elektronická pe−
něženka a čtenářský průkaz či také
jako karta přístupových, docházko−
vých a stravovacích systémů. Zahr −
nuje i bonusový program, který na−
bízí slevy do restaurací, cestovních
kanceláří a jiných podobných institu−
cí. Kartu lze navíc propojit se stu−
dentskými průkazy. Od roku 2010 je
možné díky společnému projektu
PMDP a Telefónica O2 využít Plzeň −
skou kartu přímo v mobilním telefo−
nu. Ke konci roku 2013 bylo vydáno
více než 300 tisíc karet, z nichž po−
lovina je aktivně využívána.

Plzeňská karta vede 
počtem funkcí v celé ČR
Výsledky již 7. ročníku unikátní studie MasterCard česká
centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků
z Vysoké školy ekonomické v Praze,  hodnotí systém veřej−
né dopravy ve všech 14 krajích a jejich krajských městech.  
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Pracovní nabídky

Dvě třetiny českých rodičů soudí, že
děti by měly s výukou cizího jazyka 
začínat už v předškolním věku. V Pl −
zeň ském kraji tento názor zastává do−
konce 73 % rodičů. Pětina z nich si na−
víc myslí, že není třeba otálet a jazyko−
vé vzdělávání by děti měly zahájit už
pár měsíců po narození nebo ve věku
dvou let. Z cizích jazyků rodiče v Pl −
zeň ském kraji jednoznačně preferují
angličtinu – jako první jazyk pro své
děti by ji volili všichni dotázaní. Jako
druhý jazyk by pak nejčastěji vybrali
němčinu (73 %), s odstupem následu−
je ruština (18 %) a dále čínština (5 %). 

Rodiče si myslí, že při výuce by
se měl větší prostor věnovat posle−
chu a konverzaci před memorová−
ním. 86 % rodičů preferuje, aby uči−
tel na děti při výuce mluvil pouze
anglicky. Rodiče považují jazykové
vzdělávání dětí za důležité z hlediska
jejich budoucího uplatnění. Jsou
přesvědčeni, že skutečnost, že se
mohou dnešní děti vzdělávat v cizích
jazycích, jim přináší výhodu oproti

jejich generaci, která tuto možnost
v takové míře neměla.

„Z průzkumu vyplynulo, že rodiče
v Plzeňském kraji přistupují k výuce
cizích jazyků svých dětí velmi zod−
povědně. Jsou také méně spokojeni

s výukou na základních a středních
školách. Celorepublikově považuje
výuku na školách pro své dítě za do−
stačující čtvrtina rodičů, v Plzeň −
ském kraji je to jen 11 %, což je ze
všech krajů nejméně. I proto rodiče
doplňují školní vzdělávání i o mimo−

školní formy výuky,“ říká Barbora
Tošenovská, metodička programu
Helen Doron English.

Roste také podíl rodičů, kteří inve−
stují do jazykového vzdělávání svých
dětí již od raného věku. Nejefektiv −

nější čas, kdy začít
s výukou jazyků 
u dětí je záhy po na−
rození. Mozek je
vnímavý a učení cizí
řeči v raném věku je
úspěšné. Aktivity
spojené s osvojová−
ním cizího jazyka
nejsou pro děti zátě−
ží, ale lákavou hrou.
Jazyky se děti učí
používat paralelně,

tedy nemusí čekat na to, až zvládnou
jeden, aby mohly začít s druhým. To
potvrzuje i uznávaná psycholožka
Jitka Douchová:

„Děti baví všechno, co se učí
hrou a smíchem, a stejně tak by mě−
la být vedena i výuka. Než učit 

děti izolovaná slovíčka, je lepší učit 
je celé věty. Ideální je co nejvíce na−
podobit způsob, jakým se děti učí
mateřský jazyk – písničkami, bás −
ničkami, říkadly a mnoha obrázky,
které se děti snaží rozpoznat a mluvit
o nich.“

Jen 11 % rodičů se domnívá, že
dětem pro jejich jazykové vzdělávání
stačí jen výuka v rámci osnov základ−
ní a střední školy. Velký zájem mezi
rodiči v kraji je o jazykové vzdělávání
v podobě kroužků v mateřských ško−
lách, mateřských centrech a dět−
ských skupinách (volí jej 42 % rodi−
čů). 6 % sází na soukromé jazykové
školy a více než polovina z nich 
(53 %) kombinuje více možností.

Jen 4 % rodičů považují kvalitu
výuky cizích jazyků na základních
a středních školách v Plzeňském
kraji za velmi dobrou, 15 % si myslí,
že je dostačující. Podle 65 % má
kvalita výuky na školách kolísavou
úroveň a hodně záleží na zkuše −
nostech vyučujícího a využívané
metodice. Celých 14 % rodičů soudí,
že výuka jazyků na základních
a středních školách má nízkou nebo
nedostačující úroveň. 

Výuka jazyků co nejdříve



11Plzeňský rozhled  11/2014 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jaké jsou změny v nové ko −
lekci oproti minulosti?
Samozřejmě jdeme v duchu svě−

tových trendů jak ve výrobě, tak
v designu keramiky, už z toho titulu,
že jsme jediným výrobcem keramic−
kých obkladů v České republice
a jedním z nejvýznamnějších hráčů
v keramickém světě v Evropě.
Kolekci 2015 jsme poprvé předsta−
vili koncem září na mezinárodní  vý−
stavě CERSAIE  prostřednictvím 
devíti nových sérií. Zaměřili jsme se
hlavně na inovaci našich velkofor−
mátových výrobků.  Snažíme se ma−
ximálně využívat nové technologie,
které prostřednictvím nových inves−
tic získáváme. Takže letošní inovace
pokračuje v trendech našich techno−
logických procesů, které jsme zapo−
čali v minulých letech. V případě 
obkládaček to jsou formáty 20x60
a 30x60 cm. V dlaždicích především
formát 60x60 cm a přicházíme s no−
vým formátem 20x120 a 30x120
cm v designu dřeva.     

Pod značkou RAKO SYSTEM  na−
bízíme stavební chemii – lepidla,
spárovací hmoty nebo  čisticí pro−
středky. Takže nabídka
z naší strany je opravdu
ucelená a dokonalá. A to
je podstatná věc, která
naši inovaci dotváří.
Hla v ním cílem je, aby−
chom zákazníkům nabídli
komplex, nikoli jeden pro−
dukt, jednu obkládačku,
jednu dlaždici, ale aby to
byl ucelený systém jak
v rámci keramických ma−
teriálů, tak v rámci sta−
vebních systémů. V tom
vidíme i v budoucnu hlav−
ní sílu značky RAKO – 
nabídnout komplexní servis: pora−
denský servis, produkt, stavební
chemii, údržbu, garanci výrobků. 

Zdá se, že právě přírodní ma−
teriály jsou módním trendem
i v keramice…
Je to trend, v němž i my pokraču−

jeme. Jde o dokonalou  imitaci pří−
rodního materiálu, respektive přená−
šíme vzory, které dokonale imitují
materiály  přírodního provedení na
keramické dlaždice. Tady využíváme
zejména technologie digitálního 
tisku. To nám umožňuje věrný pře−
nos vlastního designu v dokonalém

rozlišení tak, aby
struktura byla vel−
mi čistá a  imitova−
la danou předlohu
včet ně přirozeného
kolísání designu.
To znamená, že se
na obkladech stej−
ně jako na přírod−
ním materiálu ob−
jeví všechny pří−
rodní od chylky, 
ne dokonalosti ne−
bo na opak zajíma−
vé struktury, které

jsou pro kopírované materiály cha−
rakteristické (např. kresba dřeva,
kamene atd.) Jsme tak schopni
v keramické podobě připravit věr−
nou imitaci dřeva, kamene nebo 
textilní povrch. Například série Ran −
dom v tomto konkrétním případě
využí vá 12 různých designů. Samo −
zřejmě, že provedení keramické je
levnější než přírodní kámen, je
vhodné do interiéru i exteriérů
a součástí nabídky konkrétní série je
i široká  škála funkčních i dekorativ−
ních doplňků jako např. sokle, scho−
dové tvarovky a mozaiky. 

Koupelnu neměníme
každý rok. Někdy se
necháme unést mo−
mentálními módními
trendy, jindy chceme
jistou nadčasovost.
Ovlivňuje to i značka
RAKO?
Samozřejmě, nechce−

me mít v našich kolek−
cích jenom výstřelky,
které mají životnost je−
den – dva roky. Snažíme
se, aby naše výrobky do−

sahovaly průměrné životnosti 6 – 7
let. Nesmíme zapomínat na to, že
design je velmi subjektivní záležitost.
To musíme mít na mysli, protože na−
ši kolekci nepřipravujeme pro jeden
konkrétní trh. Dodáváme prakticky
do celého světa a vkus klientů je vel−
mi odlišný. Proto se snažíme i v na−
šich kolekcích pojmout co nejširší
oblast, která osloví co možná největ−
ší počet našich zákazníků. Portfolio
nabídky je velmi široké, zaujmout
vás mohou série s přírodním decent−
ním povrchem, ale třeba  i série po−
stavené na výraznějších barvách či

dekoracích, které  jsou protiváhou
nadčasovým sériím. Na druhé stra−
ně pak jsou  v nabídce ucelené série
založené na jednobarevných obklá−
dačkách a dlaždicích.

Máte svoje vývojové středisko,
přesto je něco, na čem spolu−
pracujete i s externisty?
Rozhodně tomu tak je, na určité

části našich výrobků spolupracuje−
me se studii v Itálii. Stále platí, že
onou pověstnou Mekkou v keramice
je  Itálie, takže část designu  vyvíjíme

právě tady.  Ovšem platí, že
i tento design či výrobek je
určený  výhradně pro naši
znač ku RAKO. Vycházíme sa−
mozřejmě i z  trendů textilní
módy, kde jednoznačně platí,
že italská móda hraje prim.

Jaký je vkus zákazníků 
u nás v porovnání s evr o p −
skými zeměmi?
Po pravdě ten vkus je stále

rozdílný. Směrem od nás na
Západ je inklinace směrem
k co nejjednoduššímu prove−
dení. Strohé mramorování,
odlehčený design nebo de−

centní imitace přírodních materiálů.
Minimum dekorací, maximálně řezaná
mozaika. V Čechách už je poptávka
víc o barvách. Líbí se barvy spíše in−
tenzivní – červená, zelená, oran žové
tóny, dále klasické dekorace třeba
v podobě listel. Ovšem ne v tak boha−
tém zdobení, jako je to směrem na
Vý chod. Trhy v Rusku nebo na Ukra −
jině preferují ještě výraznější dekora−
ce, zdobné prvky, výrazné motivy kvě−
tin a dozdobování platinou, zlatem. 

Vaše vzorkovna v plzeňském
sídle společnosti nabízí pohled
na nejnovější trendy. Co když
si někdo přesto neví rady?
Proto nabízíme možnost konzulta−

ce, prohlídku ve vzorkovně a násled−
ně poradenský servis, tedy paramet−
ry výrobků a vhodnost použití. Na
místě bohužel není možné zakoupení
našich výrobků, ale poskytneme 
sez nam autorizovaných prodejen 
RAKO, kde nakoupíte.  Naše vzorkov−
na funguje pouze jako poradenský
prostor a  je otevřena  PO−PÁ 14:00−
17:00, Adelova 2549/1, Plzeň. 

Inspi raci najdete také na 
www.rako.cz

Značka RAKO udává krok 
v oblasti keramického průmyslu

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o., je největším výrobcem ke−
ramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším 
evropským výrobcům obkladových materiálů. Zachovává a roz−
víjí tradici české značky RAKO, která oslavila v loňském roce
130. výročí svého vzniku. Společnost LASSELSBERGER, s.r.o.,
uvedla na trh novou kolekci obkladů a dlažeb RAKO NEWS 2015.
Nová kolekce  uspokojí i ta nejnáročnější přání zákazníků s kom−
plexní nabídkou bytové keramiky RAKO HOME a RAKO OBJECT
pro systémová řešení komerčních nebo vysoce namáhaných 
nekomerčních objektů. Více už v rozhovoru komentuje ředitel
marketingu společnosti LASSELSBERGER, Petr Machoň. 
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Vážení motoristé, dovolte mi,
abych vám v tomto článku pře−
dal pár užitečných rad, jak 
předejít možným komplikacím
s vaším automobilem během
provozu v zimním období. Za −
měříme se na přípravu vašeho
vozu před blížící se zimou v ná−
sledujících bodech:

Zimní pneumatiky
Autobaterie
Nemrznoucí kapaliny
Stěrače
Osvětlení
Topení a vyhřívání
Povinná výbava
Zimní pneumatiky tvoří povinnou

výbavu vozidla od 1. listopadu do 
31. března. Jejich nejnižší hloubka
vzorku je stanovena na hranici 4 mi −
limetrů. Stáří zimních pneumatik
by nemělo přesáhnout pět let. Po té−
to době směs pneumatik tvrdne,
a i když je vzorek pneumatiky ještě
dobrý, její přilnavost k vozovce při
nízkých teplotách se výrazně snižuje.
Nebudeme zde rozebírat konkrétní
výrobce a  druhy dezénů, to za nás
obstarají reklamy v  médiích. Důležité
je, aby pneumatiky byly správně vy−
vážené, měly rovnoměrný vzorek
a předepsaný tlak daný výrobcem
vozidla. K tomu se vztahuje i rozměr
pneumatik.

Autobaterie je další důležitou sou−
částí vozidla, která si zaslouží naši
zvýšenou pozornost před zimou. Při
nízkých teplotách, kdy jsou všechny
mechanické části motoru řádně
ztuhlé, je kapacita autobaterie vysta−

vena daleko větší zátěži. Dů −
ležité je stáří autobaterie a její
kapacita, která se postupem
času snižuje. Proto je dobré
si před zimou autobaterii do−
bít a změřit, popř. navštívit
odborný servis, kde vám toto
provedou, a následně podle

stavu baterie provést její údržbu  ne−
bo  baterii  výměnit.

Provozní kapaliny, tj. chladicí ka−
palina a kapalina do ostřikovačů, by
nám  mohly zamrznout. Nemrznoucí
směs v chladicím systému motoru je
dána výrobcem a měla by mít přede−
psané parametry pro bod tuhnutí.
Tato hodnota se dá změřit a podle
výsledku měření musíte  kapalinu vy−
měnit případně dolít. Stejné je to
i s kapalinou do ostřikovačů. Důležité
je před zimou letní směs z ostřikova−
čů odstranit a nahradit ji  zimní smě−
sí, která se dělá v různých provede−
ních. Od přechodové kapaliny, která
je vhodná do −5 OC a používá se
v podzimním období s možností ran−
ních mrazíků, až po kapaliny zimní,
které se vyrábějí v rozmezí od −20 OC
do −80 OC.  Nedoporučuji letní kapali−
nu dolít zimní směsí, neboť by mohlo
dojít k jejímu výraznému zředění
a následnému zmrznutí, pokud však
není jiná možnost, dolijte letní kapali−
nu kapalinou zimní s maximálním
bodem tuhnutí ( − 80 OC ).

Stěrače jsou důležitou součástí
vozidla, která je často
řidiči  opomíjena. V zim−
ních měsících, vzhle−
dem k častému použí−

vání, jsou na stěrače kladeny vysoké
nároky. Čelní sklo je v tomto období
vystaveno velkému množství posy−
pového materiálu a soli, které jsou
náročné na odstranění. Myslím, že
dobře setřené čelní sklo, při jízdách
za snížené viditelnosti, stojí za vý −
měnu stěračů. Výrobce doporučuje
stěrače měnit po půl roce provozu
vozidla.

Osvětlení a jeho správné seřízení.
V zimě, když vaše světlomety nebu−
dou správně seřízeny a ještě budou
znečištěné od vozidel jedoucích před
vámi, toho moc neuvidíte. Nezapo −
meň te proto zkontrolovat seřízení
hlavních světlometů, funkčnost celého
osvětlení automobilu, případně i ostři −
kovačů světlometů. Zároveň nezapo−
meňte zkontrolovat náhradní žárovky,
které jsou součástí povinné výbavy.

Topení a vyhřívání má v dnešní
době každé auto. Automatické vyhří −
vání  zadních a čelních  skel,  zrcátek

atd. je důležité  zkontrolovat a zjistit
jejich  funkčnost. Stejně tak topení,
které je dnes u mnoha aut spojené
s automatickou klimatizací. Je vhod−
né zkontrolovat i  kabinový filtr, aby
byl zajištěn dostatečný přísun vzdu−
chu do kabiny automobilu, a předejít
tak mlžení skel. 

Povinnou  výbavu je vhodné do −
plnit o rozmrazovací sprej, kvalitní
škrabku na okna, smetáček na sníh
a nezapomenout ani na rezervní ná−
plň do ostřikovačů. Ti, co jezdí často
do výše položených míst, ať už u nás
nebo do ciziny, by neměli zapome−
nout na sněhové řetězy, které jsou
dnes na některých místech povinné.

V současné době doporučuji kon−
trolu expirace vaší autolékárničky,
neboť nastává období, kdy po povin−
né výměně v roce 2010 končí jejich
platnost.

Výše uvedenou výbavu zakoupíte
v našich prodejnách. Autolékárničku
nabízíme za cenu 149,− Kč.

Přeji všem motoristům co nejví−
ce bezpečně ujetých kilometrů
v zimních měsících.

Příprava vozidla
na nadcházející zimní sezónu

Petr Špíral
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Auto−moto−rady

Mám strach, když spatřím
v zrcátku řidičku za volan−
tem výkonného přepycho−
vého vozu. Troubí a bliká,
jedu−li předpisovou rychlo−
stí. Ri skan tně předjíždí,
často přes souvislou čáru, 
nedodržuje rychlostní limit
ani vzdálenost mezi vozy. Ne −
měl by je dopravní psycholog
prověřit?   
Vtipný slogan:„Žena za volan−
tem, auto bez řidiče,“ už dlouho
neplatí. Hodně řidiček se dnes
vyrovná řidičům v dobrém i ve
zlém. I když většina řidiček je svě−
domitých, ukázněných a odpo−
vědných, přibývá řidiček neukáz−
něných, soutěživých, nesvědomi−
tých, agresivních, jezdících pod
vlivem alkoholu a drog. Ženy jsou

dnes skoro ve všem emancipo−
vanější a mnohé úspěš ně kopírují
dominantní mužské chování.
V silném voze se cítí, podobně ja−
ko řidiči, silné a bezpečné. A tak
někdy nepředvídají, ztrácejí se−
bekontrolu a obezřetnost. Nezříd −
ka svoji nadřazenost vyjadřují
agresivními projevy – bezohled−
ností, netrpělivostí, tlakem na
vpředu jedoucí auto, náhlým
a zá měrným zastavením před vo−
zem, které předjely… Nakonec
přijdou o řidičské oprávnění
a musejí se, pokud žádají o vrá−

cení, podrobit dopravně psycho−
logickému vyšetření, které odhalí
příčiny agresivity například v níz−
ké stresové odolnosti anebo
v kompenzací pocitů méněcen−
nosti či v rozumovém selhání.
A tak řidička s rysy psychopatolo−
gickými  a sklony ohrožovat zdra−
ví i život vlastní i ostatních, už ne−

musí za volant usednout. U větši−
ny problémových řidiček však
stačí psychologické rady, aby
prohloubily sebepoznání, řídily
s citem a ve shodě s formálními
i neformálními pravidly.

PhDr.et Mgr. Karel Havlík, 
akreditovaný 

dopravní psycholog

U agresivních řidiček
selhává rozum
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M6AD .......................................... 50,00 Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè

OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
ANTIFREEZE C (modrý Fridex) ............ 50,− Kč

OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè

Peníze 
na kanalizaci 

Dotaci ve výši 1,7 milionu korun
obdrží obec Trpísty na Tachov −
sku na projekt vybudování kana−
lizace a třetí etapu výstavby 
čističky odpadních vod. Další
částku 1,3 milionu korun pak
získá Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech na akci
„Konstan tinovy Lázně – prodlou−
žení vodovodu a kanalizace“.
Rozhodli o tom krajští radní, po−
skytnutí dotace však musí na
svém zasedání ještě schvalovat
zastupitelstvo.

Žádostí o finance z Dotačního
programu vodohospodářské 
infrastruktury 2014 v bylo doru−
čeno 45 s celkovou sumou 86
730 356 korun. Usnesením ZPK
ze dne 9. 6. 2014 bylo schvále−
no poskytnutí dotací v celkové
výši 17 milionů korun pro 13 ža−
datelů. Dotační program byl dne
22. 9. 2014 rozhodnutím RPK
navýšen o 3 miliony korun.

Sloučení muzeí
dohodnuto

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech se sloučí se
Západočeským muzeem v Plzni.
Důvodem je vytvoření Vědec −
kého centra paleobiodiverzity
s nadnárodní působností se síd−
lem v Rokycanech. Obě organi−
zace mají významné paleontolo−
gické sbírky, které by touto změ−
nou využívala nová instituce.
O sloučení a vytvoření tohoto
centra se uvažovalo již před ně−
kolika lety, ale chyběly potřebné
a vhodné prostory. Plánované
prostory v bývalých kasárnách
město Rokycany totiž prodalo ji−
nému subjektu. Nyní bude získá−
na budova, která je ve vlastnictví
Plzeňského kraje – bývalá střed−
ní škola. Po sloučení by všechna
práva a závazky přešly na Zápa −
dočeské muzeum v Plzni včetně
veškerých práv a povinností
z pracovněprávních vztahů, mo−
vitého a nemovitého majetku
a pohledávek, závazků apod.
Muzea Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech.  

„Máme dva problémy v na−
šem kraji, těmi jsou Liblín
a Žinkovy,“ prohlásil radní
Plzeňského kraje pro oblast
sociálních věcí Mgr. Zdeněk
Honz. Na mysli měl zejména
neutěšený technický stav
současných budov domovů
pro seniory, které již rozhod−
ně neodpovídají dnešnímu
standardu a potřebám se −
niorů. Jak to ale vypadá, za−
číná se blýskat na lepší ča−
sy, protože kraj rozhodl o výstavbě
nové budovy Domova klidného stáří
(DKS) v Žinkovech.

Stávající budova „C“ DKS v Žin ko −
vech je přibližně 30 let stará a je
zbudována technologií OKAL (send−
vičové dřevěné desky se zateple−

ním). Objekt má nevyhovující dispo−
zici, pouze částečnou bezbariéro−
vost a téměř žádnou možnost dal−
ších stavebních úprav. Nevyhovující
je také návaznost staré spojovací
chodby na nově zrekonstruovanou
budovu „B“. Další provoz v této 

budově tak znamená i zvýše−
né náklady. 

„Nová budova, která by mě−
la nahradit starý objekt „C“,
bude plně vyhovovat součas−
ným požadavkům a poskytne
veškeré potřebné zázemí. Její
kapacita bude stejná jako 
dosud, tedy 37 lůžek, a  bude
navazovat na zrekonstruova−
nou budovu „B“ prostřednic−
tvím kryté chodby,“ sdělil rad−
ní Honz.

Jednotlivé pokoje budou dispozič−
ně odpovídat současným potřebám
a rostoucím nárokům péči o klienty.
S výstavbou nové budovy včetně
venkovních úprav se počítá v příštích
dvou letech. Předpokládané náklady
dosahují téměř  35 milionů korun.

Nová budova Domova klidného stáří v Žinkovech
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Slavnostní galavečer ukončil
sed mý ročník fóra realitních, sta−
vebních a investičních příležitostí
FINPEX 2014. Hlavní ocenění za vý−
znamné investiční počiny získaly no−
vý objekt se dvěma výzkumnými
a vzdělávacími centry NTIS a CTPVV
Západočeské univerzity v Plzni
a rozšířená průmyslová zóna Pana −
ttoni Park Stříbro. Cena Hanuše
Zápala přísluší za budovu Fakulty de−
signu a umění Ladislava Sutnara do−
centu Janu Štípkovi in memoriam.

FINPEX 2014 poskytl podnikate−
lům a odborníkům z oblasti staveb−
nictví, realit a státní správy prostor
pro diskuzi a výměnu informací. Na
workshopech získali ucelený přehled
investičních příležitostí v Plzeňském
kraji, dozvěděli se informace o veřej−
ných investicích v regionu, podrob−
nosti o evropských dotacích v no−
vém rozpočtovém období či vyso−
kých školách v Plzni a jejich propo−
jení s podnikatelskou sférou.

Vyvrcholením fóra byl tradiční
slavnostní galavečer v Měšťanské be−

sedě. V jeho úvodu byla vyhlášena
cena Okresní hospodářské komory
Plzeňsko za významný investiční po−
čin v Plzeňském kraji. Hejtman Václav
Šlajs ji předal Ing. Janu Andrejcovi
z developerské společnosti Panattoni
Europe, která společně s českou sku−
pinou Accolade letos rozšířila průmys −
lovou zónu Panattoni Park Stříbro 
o dva objekty a vytvořila tak sedm
stovek nových pracovních míst.
Společně s ním cenu přebíral starosta
obce Kostelec, v jehož katastru prů−
myslová zóna leží, František Trhlík.  

„Pro okres, který dlouhodobě su−
žuje nejvyšší nezaměstnanost v Pl −
zeň  ském kraji, je to velice dobrá zprá−
va. Navíc při výstavbě obě společnos−
ti přispěly k bezpečnosti silničního
provozu, když přestavěly nebezpeč−
nou stykovou křižovatku na zcela no−
vou křižovatku okružní s rozpočtem
vysoce přesahujícím 20 milionů ko−
run,“ říká Ing. Miloslav Zeman, před −
seda představenstva OHK Plzeňsko. 

Druhou z cen, tentokrát za vý−
znamný investiční počin v Plzni, pře−
vzala z rukou Miloslava Zemana 

rektorka Západočeské univerzity
doc. PaedDr. Ilona Mauritzová,
Ph.D. Představitelé komory oce−

nili výstavbu nového univerzitního
objektu, který v sobě spojuje dvě
centra určená pro výzkum a vzdělá−
vání – NTIS (Nové technologie pro
informační společnost) a CTPVV
(Centrum technického a přírodověd−
ného vzdělávání a výzkumu). 

Od 4. do 28. listopadu 2014
budou ve foyer Centra Olympia
Plzeň umístěny panely s prezentací
veletržních vystavovatelů. Doplní je
přehlídka staveb přihlášených do
soutěže Stavba roku Plzeňského 
kraje 2013.

FINPEX ocenil univerzitní centra 
a průmyslovou zónu

vždy byla a je na špici v oboru vestavěných skříní. Totéž chce, aby platilo
i v oblasti kuchyní, kde si již vydobyla postavení spolehlivého partnera.

V předchozích měsících byli zákazníci seznámeni s novinkou, kterou ve
spolupráci se společnostmi Démos−trade a Egger připravila technologickou
lahůdku – multimediální kuchyňský box, ve kterém si zákazníci sami mohou
vytvořit s pomocí počítačových technologií kuchyň dle svých představ.

Jedná se o unikátní záležitost, kterou může nabídnout v Evropě pouze
společnost INDECO.

Tato nabídka stále platí!
Jste srdečně zváni do

naší expozice v Praze k vy−
zkoušení této „hračky“.
Staňte se designéry svého
bydlení!

Pokud je pro vás do
Prahy daleko, určitě nevá−
hejte navštívit naší pro −
dejnu přímo v prostorách
CENTRA KERAMIKY SOU−
KUP v Plzni − Křimicích, kde najdete naší milou a ochotnou kolegyni, která 
vám určitě dobře poradí. I zde uvidíte přímo před sebou, jak se vám vaše
kuchyň může měnit před očima. 

Společnost INDECO

Více se dozvíte na naší bezplatné telefonní lince 800 200 222
nebo na www.indeco.cz



16 Plzeňský rozhled  11/2014Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Střípky 
z Plzně

Czech POINT 
přestěhován

Magistrát města Plzně od středy
15. října 2014 přesouvá pracoviš−
tě Czech POINT a ověřování z bu−
dovy radnice na nám. Republiky 1
do budovy bývalé Plzeňské banky
na náměstí Republiky 16. Pra co −
viště je zařazeno pod nový systém
odbavování klientů s možností ob−
jednání se přes internet. Rozšíří se
i pracovní doba tohoto pracoviště,
která bude totožná s pracovní do−
bou oddělení občanských průkazů
a cestovních dokladů.  

Pro chytré telefony
Centrální obvod přišel jako první ze
všech plzeňských obvodů s novou
aplikací pro chytré telefony. Kromě
užitečných kontaktů a informací
díky ní mohou občané snadno do−
pátrat třeba odtažené vozidlo.

„Dnešní moderní doba jde rychle
vpřed, skoro každý má svůj chytrý
telefon a veškeré informace a služ−
by využívá skrze aplikace. Proto
jsme chtěli občanům ten vztah
s  úřadem zjednodušit,“ říká sta−
rosta Jiří Strobach.

Aplikace je nyní dostupná pod
názvem „UMO3 Plzeň“ pro obě
hlavní platformy Apple IOS (iPhone
a iPad) a Google Android, a to sa−
mozřejmě zcela zdarma. V aplikaci
občané najdou sekci novinek,
matriky, aktuálních dopravních
omezení či hlášení nebezpečí. Dále
mohou prostřednictvím aplikace
nahlásit autovrak, zjistit, zda jim
nebylo odtaženo vozidlo, najít pře−
hled ztrát a nálezů nebo si zarezer−
vovat zasedací místnost na úřadě.

„Projekt je nový a právě jsme jej
spustili. Proto doufáme, že si ob−
čané k aplikaci najdou rychle ces−
tu a případně nám třeba i sdělí, co
dalšího by v  aplikaci chtěli najít,“
dodává Strobach.

Patera 
pro Karlovy Vary

Tři výtvarná díla z  ar totéky půjčí
město Plzeň Galerii umění Karlovy
Vary na výstavní projekt Jiří Pate −
ra, který se uskuteční ve dnech
12. ledna až 30. dubna 2015.
Jedná se o obrazy s názvem Jarní
kra jina, Horská krajina a Kompo −
zice. Výpůjčka je podmíněna daný−
mi předpoklady v zajištění přepra−
vy, pojištění v  průběhu výstavy
a splnění technických parametrů
při manipulaci uměleckých děl.

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

Nikdy by mě nenapadlo, že věta 
„a co děti, mají si kde hrát?“ na−
psaná na plakátě, bude stát půl
milionu, protože byla už kýmsi
dávno použita v nějaké písni. Za
stav, navozující občas dojem, že
se člověk ocitl v blázinci, údajně
může zákon o autorských prá−
vech. Jak se asi například americ−
ká tvorba vypořádává s autory fil−
mů, které jsou předmětem čas −
tých reklam? Naše umělecké vzta−
hy řadu let fungovaly na jiných
principech. Například že herec je
povolání asi jako je lékař nebo uči−
tel a po dovršení počtu let nastu−
povali herci státní důchod jako
každý jiný pracující občan. Z vel−
kého množství vystudovaných
herců jen někteří svým talentem
povýšili hereckou práci na umění.
Herecká práce je přímo podmiňo−
vána veřejným vystupováním, jímž
herec postupně získává popula −
ritu, zatímco například chirurg
transplantace srdcí veřejně nepro−
vádí, a měl by se cítit znevýhod−
něn, stejně jako další vysokoško−
láci, že nemají šanci dosáhnout
plošně výkonem své práce na po−
pularitu a tím na takové příjmy, 
jaké mají dnešní  tzv. celebrity.

Účelnost autorského zákona je
dána faktem, že na poli pomíjivé
slávy je plno starších lidí, které
dnešní umělá hvězdná popularita

míjí, a přestože za své role, herec−
ké a jiné aktivity byli finančně
hodnoceni hned, ani náhodou si
nemohli dovolit extravagance
dnešních hvězd rozhazujících mi−
liony jak staré hadry  vyšlé z mó−
dy. Zákon proto zajišťuje provize
pro herce z každého opakovaného
kusu, kde hráli, a také stálý příjem
hudebníkům a zpěvákům z veřej−
né produkce jejich písní. Ale ně−
kde je určitě něco špatně. Český
divák je díky kvalitnímu vzdělání
i na kvalitní kulturní úrovni, nepo−
třebuje namakané hvězdy okázale
se topící ve zlatě a předvádějící
skandály. Nové financování pole
slávy prokazuje hercům a jiným
aktérům medvědí službu. Ukázky
jejich sídel a zveřejňování jejich
extravagancí je zbavilo dojmu so−
lidnosti a na to je český dříve na−
rozený divák velmi vnímavý.

I oblíbená a nadaná herečka
urči tě potřebuje prodavačky, zdra−
votní sestry, lékaře, poštovní do−
ručovatelku, kominíka, autoopra−
váře, malíře pokojů a další, bez 
nichž by se neobešla, zatímco oni
bez ní ano. A i kdyby patřila
k hodně obsazovaným, a tudíž
i dobře placeným herečkám, za
normálních okolností by si sotva
na hospodařila na tři lukrativní vily
v Praze, zatímco pokladní v ob−
choďáku si může akorát tak zpívat

„já mám v Praze tři domy, až je
koupím budou mí“… . Ale vrátím
se k té větě, kvůli  které přemýšlím
nad okolnostmi, které způsobují,
že slovo děti použité na plakátu
stojí půl milionu. Kolik by stál na
pamětní desce věnované některé−
mu významnému umělci nápis, že
mu zemřela matka za okolností, že
by se případný dědic autorských
práv po K. J. Erbenovi pak domá−
hal vypořádání za použití slov, kte−
ré již byly použity ve sbírce básní
Kytice jeho slavným předkem?
Budou teď všichni spisovatelé, tex−
toví kumštýři i dědicové práv slídit
v novinách, časopisech, rekla−
mách a na plakátech, jestli z nich
nevykukuje nějaký ten milion, nebo
se  působnost autorského zákona
zredukuje, aby bylo české kulturní
a společenské prostředí znovu
české, tradiční a plné staré dobré
zábavy? Kdybychom se byli obešli
bez autorského zákona, mohli 
bychom v TV častěji vidět starší
skvělé pořady a filmy, namísto
věčného vaření, žvanivých pořadů
a různých rádoby zábavných show
a  z rádia bychom zase poslouchali
pohádky, rozhlasové hry a recitace
poezie namísto věčných kuchař−
ských receptů, rad lékařů a veteri−
nářů a všelijakých rozhovorů se
zaručeně zajímavými lidmi. 

Dagmar Hermanová

Nejdražší věta?Zamyšlení
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Stipendium
Plzeňského kraje  

Částku 100 tisíc korun na „Sti −
pendia Plzeňského kraje“ pro
rok 2014 poskytne podle návr−
hů Západočeské univerzity
v Plzni a Lékařské fakulty Uni −
verzity Karlovy členové Rady
Plzeň ského kraje desítce stu−
dentům. Stipendia Plzeň ského
kraje jsou udělována každoroč−
ně nejlepším studentům a dok −
to randům fakult plzeňských ve−
řejných vysokých škol u příleži−
tosti Dne boje studentů za svo−
bodu a demokracii. 

Pamětní listy a stipendia pře−
vezmou vybraní studenti na
slavnostním zasedání Vědecké
rady ZČU dne 5. listopadu
2014. Je mezi nimi například
Simona Táborská z fakulty zdra−
votnických studií, Jan Ambrož
z fakulty aplikovaných věd nebo
Jiří Polívka z Lékařské fakulty
UK v Plzni. Všichni získají 
finanční částku ve výši 10 tisíc
korun. 

Příležitost nejen
pro předškoláky

Příprava na školu, logopedic−
ké, grafomotorické, spor tovní
krouž ky i provoz školky pro děti
od dvou let, to je jen stručný vý−
čet náplně Vzdělávacího studia
Pompík, které se nachází v Ja −
sanové ulici 16 na Slovanech
nedaleko Plzeňské vodárny.
„Naší hlavní náplní je vzdělávání
dětí předškolního a mladšího
školního věku. Nabízíme kom−
plexní programy, které umožní
dětem bezproblémový start do
prvních ročníků základních škol
a zároveň předejít poruchám
školních dovedností,“ říká ředi−
telka studia Barbora Černá. 

Na děti ve studiu čeká pří −
jemné prostředí, přátelská
atmo sféra a zejména individuál−
ní přístup zkušených pedagogů.
Děti ve školce využívají navíc
i blízké lokality lesoparku
Homolka a Škoda sport parku.
„V případě zájmu ze strany rodi−
čů jsme schopni otevírat i další
kroužky. Vše podstatné nalez−
nou na www.studiopompik.cz,“
dodává.      

Digitální třídu vybavenou nej −
modernějšími technologiemi, te−
dy dotykovou obrazovkou a tab−
lety, využívá od začátku nového
školního roku Základní škola 
T. G. Masaryka, Třebíz ského 32
v Rokycanech. Ta se zapojila do
projektu Škola dotykem, který
získal záštitu Ministerstva škol−
ství, mládeže a tělovýchovy.
Zkoumat bude vlivy a přínosy
dotykových technologií ve výu−
ce. Realizátorem projektu Škola
dotykem je nezisková organiza−
ce EDUkační LABoratoř (EDU−
LAB) s podporou Samsung
Electro nics Czech and Slovak,
které daly 12 školám v České re−
publice k dispozici celkem 350
tabletů, 12 interaktivních obrazo−
vek a další potřebné technolo−
gické i softwarové vybavení.

„Mezi učiteli je o využití table−
tů ve výuce velký zájem, po po−
čáteční nejistotě brzy zavládla
radost nad rychlými pokroky. Po
dvou týdnech usilovné práce si
ti nejzkušenější připravili pro
ostatní předvedení práce s tab−
lety. Naučili se využívat dotyko−
vou obrazovku jak k prezentaci,
tak například k přenosu žákov−
ských obrazovek. Čeká nás ale
ještě spousta práce, abychom
se naučili využívat všech mož−
ností, které nám tato zařízení na−
bízejí,“ uvedla Alena Halířová,
ředitelka školy.

V moderní třídě se v rámci
projektu Škola dotykem učí 25
žáků 7. A. Využívat ji budou také
žáci 7. B a 9. A. V průběhu školní−
ho ro ku budou společně s učiteli
používat aplikace a vytvářet inter−
aktivní materiály, které ukáží mož−
nosti využívání dotykových zaří−
zení ve školách. Všechny výstupy
budou pro inspiraci do stup né na
stránkách projektu www.skolado−
tykem.cz. V úterý 14. října ofi −
ciálně předali učebnu ředitelce,
učitelům, a především dětem, 
zástupci neziskové organizace
EDULAB a společnosti Samsung
za přítomnosti před sta vitelů měs−
ta Rokycany a Plzeňského kraje. 

„Digitální technologie jsem se
během své učitelské praxe snažil
využívat co nejčastěji. Žáci nový
přístup přijali s radostí. V každo−
denním životě chytré telefony
a tablety používáme zcela běžně,
nevidím proto důvod, proč by−
chom je při vstupu do třídy měli
vypínat a tvářit se, že neexistují.
Rychlý přístup k informacím, kre−
ativita a interaktivní vyučování
jsou synonyma moderní školy.
Při tom všem však nesmíme za−
pomínat na osobnost učitele,
kte rá je ve škole nenahradi −
telná,“ řekl Michal Orság, učitel
a projektový manažer nezisko−
vé orga nizace EDULAB.

Digitální třída Základní školy T. G. Masaryka v Rokycanech

Škola dotykem je také v Rokycanech
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Střední škola v Kralovicích je jednou
ze škol v Plzeňském kraji, kde je od 
1. září 2014 poskytován žákům oboru
Mechanik opravář motorových vozi−
del (automechanik) finanční příspě−
vek ve výši 500 Kč měsíčně na úhra−
du ubytování v domově mládeže.
Kromě volby tohoto oboru vzdělávání
ukončeného výučním listem musí žá−
ci vykazovat solidní prospěch a sa−
mozřejmě pravidelnou docházku do
školy. Navíc žáci 1. ročníku stejného
oboru získali od zástupců Plzeňského
kraje kufříky s ručním nářadím.

V evropském projektu, jehož cílem
je podpora technického a přírodověd−
ného vzdělávání v Plzeňském kraji, dis−
ponuje naše škola finanční podporou
5.310.505,32 Kč. Tato částka se stává
prostředkem zkvalitnění výuky a moti−
vace ke vzdělání. V tomto projektu je
naší snahou rozvinout znalosti, schop−
nosti a přístup žáků k přírodovědnému
a technickému vzdělávání. Od počátku

roku 2014 se nám podařilo vybudovat
a technicky vybavit novou přírodověd−
nou učebnu, byl pořízen trenažér na
svařování pro odborný výcvik a výuko−
vý model ABS a ASR. Rovněž byli pro−
školeni pedagogové pro práci se za−
koupenými výukovými modely v od−
borném výcviku a pro praktické čin−
nosti v nové přírodovědné učebně.
Součástí projektu jsou i přírodovědné
kroužky (chemie, biologie, fyzika)
v nové přírodovědné učebně pro naše
žáky a organizace dvou zájmových
kroužků pro žáky čtyř zapojených ZŠ –
kroužek Přírodní vědy hrou a kroužek
Pracovní vyučování. V rámci komunit−
ního rozvoje spolupracujeme i s Re −
gionální hospodářskou komorou
Plzeň ského kraje, která formou exkurzí
a workshopů organizuje pro nás i žáky
spolupracujících základních škol řadu
zajímavých aktivit.

Další projekt, který v tuto chvíli vr−
cholí a ukončen bude v březnu příštího

roku, si klade za cíl zlepšit vybavení
školy a zajistit tak zkvalitnění procesu
odborného technického vzdělávání.
Z celkových plánovaných výdajů pro−
jektu 4 478 900 Kč hodláme pořídit
brusku pro ostření wolframových elek−
trod, svařovací stroj MIG/MAG, elek−
trickou ohýbačku plechu, elektrickou
zakružovačku plechu, automatickou
brusku na plocho, automatickou páso−
vou pilu na kov, soustruh s digitálním
odměřováním, přístroj pro 3D měření
geometrie kol silničních vozidel, kom−
presor, montovačku pneumatik pro ná−
kladní automobily, vyvažovačku pneu−
matik pro nákladní pneumatiky, para−
lelní diagnostiku pro výukové panely. 

Aby těmto leckdy neznámým po−
jmům rozuměly i dívky, připojila se
v těchto dnech naše škola k projektu
Technika a ICT − Cherchez la femme,
který podpořila Nadace Open Society
Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, a je financován

z Norských fondů. Program Dejme
(že)nám šanci podporuje rovné příle−
žitosti žen a mužů v pracovním
i osob ním životě a prevenci a pomoc
obětem domácího násilí v České re−
publice. Naše škola je zapojena jako
partner, který uspořádá ukázkové dny
technických oborů pro dívky 7., 8.
a 9. ročníků základních škol Plzeň −
ského kraje. Z projektů, které ve škole
realizujeme, samozřejmě neprofitují
pouze chlapci z technických oborů,
ale moderní učebny, ICT vybavení 
a přírodovědnou učebnu využívají i žá ci
studijního oboru Sociální činnost.

Ale co Vám, přátelé, budeme poví−
dat… Přijďte zažít atmosféru naší ško−
ly osobně. Prohlédněte, vyzkoušejte,
otestujte novou techniku a vybavení,
zeptejte se na všechno, co Vás v sou−
vislosti s naší školou zajímá. 
Dny otevřených dveří: vždy v sobotu

od 9:00 do 12:00 hodin – 29.11.
2014, 17. 1. 2015 a 14. 2. 2015.

Plzeňský kraj přispívá na ubytování žáků v Kralovicích

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje získala neinvestiční
dotaci z programu „Motivace pro
technické vzdělávání mládeže Plzeň −
ského kraje 2014“  ve výši 20 tisíc
korun. Dále krajští radní schválili ne−
investiční příspěvek několika vybra−
ným žadatelům z oblasti středního
školství. Týká se to například odbor−
ného učiliště v Domažlicích, které zís−
kalo 115 tisíc korun, nebo střední
školy v Tachově – Světcích, kam po−
putuje 140 tisíc korun. Stavební uči−
liště v Plzni obdrží částku 80 tisíc ko−
run a například gymnazisté z Plas se
mohou těšit na 20 tisíc korun. 

„Impulsem pro vznik dotačního
programu „Motivace pro technické
vzdělávání mládeže Plzeňského kra−

je 2014“ byla skutečnost, že za−
městnavatelé mají zájem o technicky
vzdělané mladé lidi. Místa technic−
kého vzdělání zůstávají často neob−
sazena, protože žáci se nejprve  zají−
mají o všeobecné nebo humanitní
vzdělání. Z tohoto důvodu může být
ohrožena výuka technických oborů,
nebo dokonce škol s těmito obory,“
uvedl náměstek hejtmana pro škol−
ství Jiří Struček. 

Cílem dotačního programu proto je
žáky včas seznámit s možnostmi
a zaměřením studia na střední škole
včetně uplatnění po dokončení tech−
nického oboru. K tomu slouží na −
příklad motivační kroužky pro žáky
základních škol, v nichž si vyrobí
různé předměty, které si mohou 
odnést domů. Na nich si tak vyzkou−
ší svoji zručnost a získají vztah 
k řemeslu.

Devět studentů Západočeské uni −
verzity a jeden z Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni získá od
města stipendium ve výši 20 tisíc
korun. Návrh rektorky Ilony Maurit −
zové a děkana Borise Kreuzberga
vzala na vědomí městská rada.
Stipendium dostává pravidelně od
roku 2006 celkem deset studentů
z obou zmíněných univerzit. Musí

splňovat podmínky, mezi něž patří
vynikající studijní výsledky, trvalé
bydliště v  Plzni a spolupráce na 
projektech univerzit s městem, pří−
padně s  institucemi sídlícími na 
území města Plzně. Stipendia budou
studentům Západočeské univerzity
předána v  rámci slavnostního za −
sedání vědecké rady dne 5. listopa−
du 2014.

Stipendium pro úspěšné

Motivace pro technické
vzdělávání
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Rokycanští ochránci přírody
vyzývají všechny své členy,
příznivce, spolupracovníky
i tance chtivé spoluobčany, aby
se přišli v sobotu 22. listopadu
příjemně pobavit do rokycan−
ské Sokolovny. Uskuteční se
zde totiž tradiční ochranářský
ples s bohatou tombolou.
Několik stovek cen čeká na
všechny, kdož přijdou na dva−
cátou hodinu, neboť s prode−
jem tomboly nehodláme otálet.
A ceny jsou skutečně zajímavé.
Po krátkém úvodním slovu se
již bude tančit, přičemž na par−
ket vás kromě pořadatelů pozve
i dobře známá a oblíbená hu−
dební skupina ES AKORT dopl−
něná BANDEM ROBERTA JÍŠI.
Přijďte se tedy příjemně pobavit
se svými přáteli.   Zároveň sdě−
lujeme, že otvíráme i balkon,
takže zájem je poměrně veliký,
což nás pochopitelně velice 
těší i zavazuje, aby se tato pro
nás prestižní akce vydařila. 
V případě, že máte zájem nás
podpořit cenou do tomboly či
jiným způsobem, neotálejte,
neboť konec roku je tou nej−
vhodnější dobou. Samozřej −
mostí je sepsání darovací či
sponzorské smlouvy.

Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Ochranářský
ples se blíží

Motoristy dlouho očekávaný most
přes Berounku na Jateční ulici
v Plzni, který je součástí projektu
„Silnice II/231 v Plzni, Plaská – Na
Roudné − Chrástecká, 1. etapa“, byl
slavnostně otevřen. Oprava tohoto
mostu, v roce 1997 prohlášeného
nemovitou kulturní památkou, je
součástí rekonstruované komunika−
ce v délce 1080 metrů a úvodní 
etapou plánovaných úprav dopravní−
ho propojení dvou velkých čtvr tí
města Plzně – Severního předměstí
a Doubravky. 

„Celkové náklady na stavbu činily
315 milionů korun. Plzeňský kraj fi−
nancoval projekt částkou necelých
230 milionů korun s využitím dotace
ROP Jihozápad ve výši maximálně
85 % nákladů. Zbylou částku pokryje
kraj z vlastního rozpočtu. Zbývající
část, více než 85 milionů korun, fi−
nancovalo město Plzeň,“ uvedl hejt−
man Václav Šlajs. 

V rámci projektu byla vyřešena
řada dopravních závad na této trase
– zejména byla provedena celková
rekonstrukce stávající silnice II/231
v délce 450 m včetně 630 m dlouhé
nové přeložky části komunikace
přes areál bývalé ČOV, jejíž hlavní
součástí je i nový most přes řeku
Berounku. U mostu, založeného na
vr taných velkoprůměrových pilo−
tech, je zvolena spojitá konstrukce
o dvou polích tvořená čtyřmi plno −
stěnnými ocelovými nosníky s nábě−
hy ke střednímu pilíři, jež jsou spřaže−
né se železobetonovou deskou. Roz −
pětí mostu činí 124 m s výškou cca
10 m nad normální hladinou řeky.

Pro realizaci silničního tělesa by−
lo třeba provést přeložky inženýr−
ských sítí, demolici značné části 
objektů bývalé ČOV a provést kom−
pletní sanaci podloží násypu v tomto
úseku. Součástí stavby jsou i nově
vybudované zastávky MHD po obou

stranách silnice, sjezdy a příjezdové
komunikace k jednotlivým přilehlým
areálům, kompletní odvodnění silni−
ce, veřejné osvětlení a oboustranná
stezka pro pěší i cyklisty. Pro tento
účel je zrekonstruován stávající his−
torický železobetonový obloukový
Masarykův most, který byl v roce
2008 z důvodu havarijního stavu
uzavřen a nahrazen mostním pro −
vizoriem. Po zprovoznění nového
mos tu bylo koncem července most−
ní provizorium demontováno.

Stavbu za provozu a bez zásad−
ních omezení s ohledem na potřeby
veřejné dopravy realizovalo kon −
sorcium firem EUROVIA CS, a.s.
a SWIETELSKY stavební s.r.o. V prů−
běhu dokončování projektu byla ko−
munikace včetně nového mostu
v červnu uvedena do předčasného
užívání, aby ulehčila provozu této
frekventované trase s intenzitou do−
pravy až 10 000 vozidel za 24 hodin. 

Most přes Berounku začal sloužit

Cenu Hanuše Zápala za přínos pl−
zeňské architektuře získal za budovu
Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara Západočeské univerzity
v Plzni docent Jan Štípek in memo −
riam. Překvapením galavečera FIN−
PEX, v rámci něhož k předání ceny
došlo, bylo také zvláštní ocenění,
které se porota rozhodla udělit měs−
tu Plzni za realizaci tří kašen na 
náměstí Republiky. Cena Hanuše
Zápala je udělována jednou za čtyři
roky za přínos plzeňské architektuře
v uplynulém období. V letošním roce
se o ni ucházeli autoři deseti staveb.

„Budova Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara byla z mnoha hle−

disek překvapením
prohlídky nomino−
vaných projektů.
Volný koncept ře−
šení velkoprosto−
rových atelierů 
a jejich řazení 
v celkovém uspo−
řádání naprosto
přesvědčivě de−
monstruje tenden−
ce moderní výuky
uměleckých dis−
ciplín na evropské i světové úrovni.
Variabilita prostoru a transformace
ateliérů vytváří atmosféru tvůrčího
prostředí pro studenty i vyučující.

Naopak klidné prostředí
kanceláří a počítačových
studií je odstíněné ven−
kovní textilní dvojitou fa−
sádou s kreativním ná−
bojem prezentace do
svého okolí. Rozhodnutí
všech členů poroty pro
udělení ceny tomuto
projektu bylo jednomysl−
né,“ vysvětluje předseda
poroty Ing. arch. Petr
Franta.

Docent Jan Štípek (12. 8.1941 –
24. 5. 2012) absolvoval Fakultu sta−
vební ČVUT v roce 1965. Intenzivně
se věnoval kultivaci profese archi−

tekta. Stál u zrodu České komory 
architektů v roce 1992 a v následují−
cím roce byl zvolen jejím prvním
předsedou. Od roku 1993 až do roku
2007 byl s přestávkami členem
představenstva České komory archi−
tektů. O jeho vysokých morálních
kvalitách a obecné váženosti svědčí
i to, že byl předsedou této profesní
organizace zvolen desetkrát. Inicio val
aktivní spolupráci s odbornými insti−
tucemi a organizacemi, byl členem
řady porot a komisí. Získal mnoho
významných ocenění, mezi jinými 
titul Osobnost stavebnictví 2011,
který uděluje SIA−Rada výstavby za
přínos v oblasti stavitelství, v roce
2012 pak medaili České komory au−
torizovaných inženýrů a techniků čin−
ných ve výstavbě (ČKAIT).

O cenu bojovala desítka staveb


