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Ze srdce zvony už jsou na věži
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tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764

Tak Plzeň už má konečně své zvony
pohromadě a na věži. Až z Holand−
ska totiž dorazil poslední a největší
zvon Bartoloměj, který opět pochází
z dílny Rudolfa Manouška.
V pondělí 17. listopadu byl
za přítomnosti velkého da−
vu přihlížejících vysvěcen
biskupem Františkem Rad−
kovským. Zvon Bartoloměj
vážící 5,5 tuny doplnil ko−
lekci čekajících zvonů Ma−
ria (1,2 tuny), Jan Nepo−
mucký (1,8 tuny) a Hroz−
nata (3 tuny). Všechny
mohly být pořízeny díky
veřejné sbírce ZE SRDCE
ZVON a mnoha dalším
dárcům.
Na katedrálu se pak
přesouvaly pomocí těžké techniky,
aby se poprvé rozezněly v polovině
ledna příštího roku. Na věži katedrály
budou ovládány pomocí počítače,
ovšem bez zvonu Anna. Ten se mu−
sel přemístit do kostela ve Františ−

kánské ulici, protože s ostatními no−
vými zvony patřičně neladil.
K této významné události primátor
města Martin Zrzavecký řekl: „Dámy

Čísla účtů, kam je možné přispívat jakoukoliv částkou:
722356359 / 0800 (účet zřízený farností katedrály sv. Bartoloměje)
107−2517160217 / 0100 (účet zřízený společností CrossCafe)

a pánové, dovolte mi, abych vás z to−
hoto místa pozval na událost, která
bude následovat, a to na 17. ledna,
kdy se rozezní zvony na plzeňské ka−
tedrále. Je to den, kdy se Plzeň stane
Evropským hlavním městem kultury.“

Ve veřejné sbírce a od spon−
zorů bylo doposud vybráno
8.500.000 Kč. Celkové náklady vč.
úprav interiéru věže a technického zá−
zemí jsou vyčísleny na cca 11 miliónů
Kč, vyloučen není ani další nárůst
nákladů na technické zabezpečení.
„Proto prosíme veřejnost, aby nepo−

važovala sbírku za ukončenou a ote−
víráme novou možnost umístění
jména sponzora, který věnuje částku
5.000 Kč a vyšší, na pamětní desku,
která bude umístěna přímo ve věži
katedrály na dobře přístupném a vi−
ditelném místě,“ sdělil plzeňský bis−
kup František Radkovský.

Plzeňský primátor Martin Zrzavecký navštívil velitelství Městské
policie Plzeň a osobně se seznámil s veliteli jednotlivých služeben,
kteří působí na území města. Všichni velitelé podali panu primáto−
rovi osobní hlášení a představili jednotlivé služebny. Upřesnili za−
měření výkonu jejich služby, počet sloužících strážníků v přímém
výkonu a určili blíže specifikace jejich činnosti ve vztahu k zajišťo−
vání bezpečnosti v Plzni.
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Lidé mysleli i na potřebné
Druhý ročník charitativní Národní
potravinové sbírky, který probíhal
v sobotu 22. listopadu na více než
380 místech po celé České re−
publice, přinesl dobré výsledky
i v Plzeňském kraji. Tady mohli na−
koupit a darovat trvanlivé potraviny
ve všech prodejnách Drogerie DM,
dále v plzeňských obchodních do−
mech Tesco a Globus. V Klatovech
pak v supermarketu Penny a v Do−
mažlicích v Kauflandu. Sbírka se
snažila opět reagovat na skuteč−
nost, že v Česku je 15,4 % obyvatel
ohroženo chudobou nebo sociálním
vyloučením. Darované potraviny
podpoří lidi v nouzi, jako jsou matky
s dětmi, klienti azylových domů či
postižení.
Během sobotní sbírky, která trvala
po celý den až do 20 hodin, bylo
v Plzeňském kraji sebráno celkem

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

4 355 kg trvanlivých potravin. Přímo
v Plzni to bylo 3 295 kg a v Kla−
tovech a Domažlicích dalších 1060
kg. Do sbírky se zapojilo i mnoho
dobrovolníků, dokonce i některé
známé osobnosti. Konkrétně v Tescu
na Borských polích to byl například
fotbalový brankář Matúš Kozáčik.
Nasbírané potraviny byly svezeny
do skladu Potravinové banky Plzeň
v objektu bývalé mlékárny v ulici
Politických vězňů na Borech.
„Darované potraviny podpoří lidi
v nouzi, postupně se přes neziskové
organizace rozdělí konkrétním lidem,
například matkám s dětmi, mentálně
či tělesně postiženým nebo lidem
bez domova. Ale to, co se sebralo
v Klatovech a v Domažlicích, zů−
stává přímo tam,“ uvedl Jan Jung,
koordinátor potravinové sbírky
v Plzeňském kraji.
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Více žen do technických a ICT oborů
Česká republika patří v evropském
měřítku k zemím s velice podprůměr−
ným zastoupením žen v technických
a ICT oborech, což přináší řadu ne−
gativních důsledků v hospodářské
a společenské oblasti. Akademie HK
PK, o.p.s., ve spolupráci s Regionální
hospodářskou komorou Plzeňského
kraje, ZČU v Plzni a Techmania Scien−
ce Center se proto rozhodly pro reali−
zaci projektu „Technika a ICT – Cher−
chez la femme!“, který se snaží tento
nepříznivý stav zvrátit. Hlavním cílem
je zvýšení motivace žákyň základních
škol a gymnázií ke studiu technických
a ICT oborů.
Projekt podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je finan−
cován z Norských fondů.
Projekt je výjimečný svým rozsa−
hem, projektové aktivity se prolínají
napříč celým vzdělávacím systémem
s úzkou vazbou na uplatnitelnost na
trhu práce. Byl spuštěn 1. 7. 2014
a potrvá do 30. 4. 2016. Do projektu
se zapojilo 65 ZŠ,
18 SŠ a SOU a 5
gymnázií. Počítá−
me také se zapoje−
ním 20 význam−
ných zaměstnava−
telů z celého Plzeň−
ského kraje.
Aktuálně již ús−
pěšně probíhají na
středních odbor−
ných školách ukáz−
kové dny, kde se
dívky nejen teore−

ticky seznámí s možnostmi studia
technických a ICT oborů, ale taktéž si
pod odborným vedením vyzkouší
praktickou činnost a konkrétní pra−
covní postupy, aby zjistily, zda mají
pro daný obor předpoklady a chtěly
by se mu do budoucna věnovat.

Obrovský zájem je také o odbor−
né workshopy v Techmania Science
Center.
V příštím roce se uskuteční ukáz−
kové dny na Fakultě elektrotech−
niké, Fakultě aplikovaných věd a Fa−
kultě strojní ZČU v Plzni. Připravují se
besedy s profe−
sními odbornice−
mi a exkurze do
firem. Pro výchov−
né poradce a vyu−
čující realizujeme

interaktivní work−
shopy týkající se
kariérového pora−
denství.
„Ženy předsta−
vují v současné době nevyužitý po−
tenciál technických a ICT oborů.
Důvody přitom nelze hledat ve
schopnostech a předpokladech dí−
vek, ale v zažitých stereotypech
a vzorcích chování,“ říká Radka

Sandokan otevřel dveře světového filmu

Plzeňský rozhled 12/2014

v těchto oborech dosáhly úspěchu
a seberealizace,“ konstatuje Radka
Štruncová.
Více informací o projektu
naleznete na

www.zenyatechnika.cz
a mládež, protože nikdy nevíte,
kolik mladých lidí můžete svými
názory či postoji, případně filmový−
mi díly, ovlivnit pro jejich budoucí
život. Festival je i svým způsobem
určitý druh vzdělání, ať už se jedná
o audiovizuální techniku nebo ztvár−
něnou literaturu či postoje filmo−
vých tvůrců.
w Chtěl jste být vždy hercem?
Pokud vím, tak jste studoval zcela
jiný obor?
To je pravda, původně jsem chtěl
být architektem, nakonec jsem ale
studoval historii. Svoji profesní
kariéru jsem zahájil v rozhlase jako
moderátor, až později jsem odešel
do Bombaje a pět let se věnoval tele−
vizní reklamě. Teprve pak jsem se
dostal do Bollywoodu, kde začala
moje herecká cesta.
... pokračování na straně 6
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Je mu 68 let, jmenuje se Kabir Bedi
a narodil se v indické Bombaji. Stačí
však říci Sandokan a každý už ví,
o kom je řeč. A právě tento charisma−
tický herec byl hostem letošního
ročníku Mezinárodního filmového
festivalu pro děti a mládež JUNIOR−
FEST 2014. Postupně navštívil všech−
na tři festivalová města: Horšovský
Týn, Dobřany i Plzeň. Nesmírně vlídný
a ochotný k fotografování i rozhovo−
rům, chápavý k médiím, což se málo−
kdy u opravdu slavné osobnosti vidí.
A tak můžeme našim čtenářům při−
nést následující rozhovor s hercem
Kabirem Bedim.
w Jak se díváte na festivaly pro děti?
Festivalové přehlídky jsou ne−
smírně důležité, zvláště ty pro děti

Trylčová, ředitelka Akademie HK PK
a manažerka projektu s tím, že právě
odstraňování těchto stereotypů
a vzorců chování považuje za hlavní
cíl projektu. Metodička projektu
Radka Štruncová doplňuje, že dívkám
„zásadně chybí příklady žen, které
v technických a ICT oborech uspěly“.
„Pomocí vhodně volených aktivit
chceme dívkám ukázat, že technické
a ICT obory zdaleka nejsou čistě
mužskou záležitostí. Do všech aktivit
zapojujeme co nejvíce žen, které
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Střípky
z Plzně
Starosta
Neubauer přivítal
hosta
z Regensburgu
Úřad městského obvodu Plzeň 3
navštívil předseda Rady seniorů
města Regensburg Josef Mös,
který poblahopřál Radislavu Neu−
bauerovi ke zvolení do funkce sta−
rosty městského obvodu. Ostatně
to nebyla jeho první návštěva
obvodní radnice. Vždy, pokud při−
jede do Plzně, nezapomene na−
vštívit vedení obvodu, se kterým
ho pojí přátelské vztahy.
„S panem Josefem Mösem se
již dlouho známe a spolupracuje−
me zejména při zajišťování akcí

mezi českými a bavorskými
seniory,“ informuje Radislav
Neubauer, starosta centrálního
obvodu.
Jednalo se především o „Zasa−
zení stromu přátelství“ v Regens−
burgu či plavbu plzeňských senio−
rů po Dunaji na palubě „Křišťálové
lodi“ u příležitosti dvacátého výro−
čí vzniku partnerství mezi městy
Plzeň a Regensburg.
„Dosavadním vrcholem naší
spolupráce pak bylo setkání se−
niorských organizací tří zemí, te−
dy Česka, Německa a Slovenska,
pod názvem Tři státy – tři města
– tři jazyky − tři partneři“, které
se konalo před dvěma roky
v Líních u Plzně,“ dodal Radislav
Neubauer.
Oba představitelé na závěr
návštěvy vyhodnotili dosavadní
spolupráci jako velmi zdařilou
s tím, že na dalších projektech
budou intenzivně a s předstihem
spolupracovat, aby byly úspěšné
stejně jako ty předchozí.
4

Zdravotnictví chceme přizpůsobit
hlavně potřebám nemocných
Studoval matematicko−fyzikální gymnázium. Chtěl být konstrukté−
rem automobilů či stavebním inženýrem. Ale vyučující mu svou
osobností příliš neimponoval a od dalšího studia matematiky pod
jeho vedením spíše odrazoval. Na druhou stranu jeho nevlastní
otec byl chirurg/urolog.
A bylo rozhodnuto! Stal
se lékařem. Dnes je prof.
MUDr. Milan Hora, Ph.D.,
MBA přednostou urolo−
gické kliniky FN Plzeň.
w Zavzpomínáte na svoje lé−
kařské začátky?
V roce 1991 jsem rovnou
začal pracovat na velkém uro−
logickém pracovišti. Práce mě
ohromně bavila, jen jí bylo má−
lo. Záviděl jsem kolegům z ji−
ných oborů a z urologií jiných
měst, že mají více případů.
Zkušenosti lze v medicíně
získat stejně jako v jiných obo−
rech až rutinou, tedy s určitým
počtem např. provedených operací
a podobně. Hned od začátku kariéry
jsem se začal věnovat hlavně jako
samouk studiu angličtiny jako základ−
nímu stavebnímu kamenu ke studiu
urologie. V první polovině 90. let do−
stávaly se k nám již první kvalitní za−
hraniční zdroje informací. Začal jsem
psát své první vědecké publikace.
A díky rozvoji farmaceutickému prů−
myslu se objevily i zdroje peněz, kte−
ré umožnily stáže na renomovaných
zahraničních pracovištích, návštěvy
zahraničních konferencí.
w V minulých týdnech proběhla
v médiích informace, že prudce
rostou čísla nemocných s nádo−
rem ledvin. Máte pro tento růst vy−
světlení?
Ve všech vyspělých zemích je
nejčastějším nádorem u mužů rako−
vina prostaty a tvoří třetinu zhoub−
ných nádorů u mužů. Ročně je v ČR
nově diagnostikována u více než
6 tisíc mužů. Zde výskyt skutečně
roste. Díky zlepšeným diagnostic−
kým metodám a díky stárnutí popu−
lace. Asi čtvrtina na toto onemocně−
ní zemře. Mimochodem právě probí−
há akce Movember zaměřená na to−
to onemocnění. O druhé a třetí místo
v urologických nádorech spolu sou−
peří nádory močového měchýře
a ledvin. U nádorů měchýře je vý−
skyt zásadně spojen s kouřením ci−
garet. Umírá na něj opět asi 1/4 ne−
mocných, ti ostatní ale musí být
celoživotně sledování a opakovaně

léčeni. A ledviny, to je černá můra
ČR. Výskyt se sice již nezvyšuje, ale
máme nejvyšší výskyt nových pří−
padů za rok (tzv. incidenci) na celém
světě. A v rámci ČR vede Plzeňský
kraj následován krajem Jihočeským.
Proč tomu tak je, nevíme. Na nádor
ledviny umře asi 40 % postižených.
Ale v letošním roce se jakoby zá−
zračným mávnutím proutku snížil
počet pokročilých nádorů ledvin.
Buď jsme většinu pokročilých nádo−
rů zachytili, odoperovali a nyní se
diagnostikují nádory v dřívějších stá−
diích, anebo možná i přestal působit
vliv nějaké zásadní noxy, která stála
za tak vysokým výskytem nádorů
ledvin. Uvidíme během příštích let.
w Která onkologicko−urologická
onemocnění jsou nejhůře léčitelná?
Agresivním a rychle rostoucím
nádorem jsou nádory varlat. Po−
stihne téměř 500 mužů v ČR zejmé−
na mladšího věku. Díky pokrokům
v chemoterapii se z nevyléčitelného
onemocnění stala choroba, kdy se
na ni umírá již zcela výjimečně. Ale
léčba není pro postiženého lehká.
A poslední tumor, o kterém se zmí−
ním, jsou nádory penisu. Postihne
sice jen asi 100 mužů v ČR ročně,
ale přestože si muži nádorů logicky
všimnou již v počátečním stadiu,
tak často přicházejí pozdě, kdy už
mají metastázy ve spádových uzli−
nách. Takže z původně relativně
snadno vyléčitelného onemocnění
se stává nádor, na nějž je současná
medicína krátká.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

w Kdybyste měl tu moc, co byste
změnil na našem zdravotnictví?
Když to přeženu a zaměřím se
jen na negativa, tak mi velice vadí,
že ve zdravotnictví vidí ohromné
množství zájmových skupin „doj−
nou krávu“, která je trvalým a štěd−
rým zdrojem financí a společen−
ského uplatnění a prestiže. A platí
to, bohužel, často i pro samotné lé−
kaře. Zájem nemocného se někdy
dostává až na druhou kolej. Vý −
sledkem nekompetentnosti a nedo−
statku širšího pohledu, proč vlastně
zdravotnictví funguje, je to, že vý−
konní zdravotničtí pracovníci jsou
zavalování další a další nesmysl−
nou administrativou a ztrácejí tak
čas, který by měli/mohli věnovat
nemocným. Dlouhá léta jsem si
myslel, že zdravotnictví mají/mo−
hou řídit nelékaři. Musel jsem ale
zásadně změnit názor. Bohužel
často jen lékař se zkušeností je
schopen se na vše dívat tak, aby
byl splněn hlavní úkol – aby byl
ošetřen kvalitně pacient, samo −
zřejmě podle finančních možností.
Snažit se organizaci zdravotnictví
přizpůsobit potřebám nemocných
a nikoliv se snažit o nesmyslný
opak. Lékaři ve vedoucích pozicích
samozřejmě musí mít určité mana−
žerské vzdělání a hlavně si musí
vybudovat tým odborníků – ekono−
mů, právníků, personalistů apod.
A nelékaři ve vysokých mana −
žerských funkcích by se měli zase
obklopit poradci z řad lékařů a je−
jich radám naslouchat.
w A co ve svém oboru?
Konkrétně pro náš urologický
obor v Plzeňském kraji bych si přál,
aby byla urychleně zahájena stavba
moderního urologického pavilonu
a mohli jsme se přestěhovat z již
nevyhovujících prostor v borské
části plzeňské fakultní nemocnice.
Pracujeme v prostorách, které byly
postaveny v 70. letech a některé
z nich neprošly ani rekonstrukcí.
Navíc jsme ve staré borské části
a většina pro nás zásadních spolu−
pracujících oborů je již na Locho−
tíně. A mužům s rakovinou prostaty
bych přál zakoupení operačního ro−
bota, který zlepšuje operační vý−
sledky zvláště u začínajících opera−
térů, protože doba učení tohoto
operačního výkonu je výrazně krat−
ší. Ale všechna tato přání se pojí
s financemi.
Plzeňský rozhled 12/2014

Celoživotní vzdělávání na Fakultě
pedagogické ZČU v Plzni
Jednou ze zásadních činností Fakulty
pedagogické, které je věnována ná−
ležitá pozornost, je oblast celoživot−
ního vzdělávání zaměřeného zejmé−
na na učitele. Prioritou v této oblasti
je řešení problematiky nekvalifiko−
vanosti učitelů, zejména v Plzeňském
kraji a Karlovarském kraji.
Snažíme se řešit situaci učitelů,
kteří musí do roku 2015 získat podle
zákona č. 422/2009 Sb. o peda−
gogických pracovnících požadované
vzdělání.
Fakulta pedagogická již umožňuje
získat tuto pedagogickou způsobilost
v bakalářském studiu Učitelství prak−
tického vyučování a odborného výcvi−
ku (v kombinované formě studia).
Počet zájemců však vysoce převyšuje
kapacitní možnosti studia. Fakulta na−
bízí proto možnost zahájit studium
v rámci udržitelnosti projektu (modu−
lu) Kompetence učitelů a mistrů v ce−
loživotní formě vzdělávání (CŽV).
Podle zákona 563/2004 Sb. je možné
absolvovat v rámci CŽV až 60 % cel−
kové kreditní hodnoty studijního obo−
ru. Takto získané kredity mohou být
následně uznány v dalším bakalář−
ském studiu.
Další významnou oblastí celoživot−
ního vzdělávání je rozšiřující studium.
V širokém spektru nabízených oborů
si může učitel rozšířit vzdělání o další
aprobaci (jak v rámci Učitelství pro
ZŠ, tak i Učitelství pro SŠ). Zvýší se
tím jeho hodnota na trhu práce, je
adaptabilnější na nejrůznější vnější si−
tuace (demografický propad atd.).
Může si však rozšířit svoje vzdělání
nejen o obor, ale i o program. Má−li
např. učitel vystudovaný obor Uči−
telství anglického jazyka pro ZŠ, je
možné (ve vyjmenovaných oborech)
získat kvalifikaci pro SŠ.
Dále otevíráme program DVPP
Učitelství pro 1. stupeň určený absol−
ventům magisterských programů uči−
telství pro základní školy a střední
školy. Absolventi získají tímto studiem
kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ.
Novinkou je rozšiřující studijní pro−
gram Učitelství pro mateřské školy.
Jeho otevření předpokládáme v září
2015.
Veškeré kurzy jsou akreditovány
MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pe−
dagogických pracovníků, zároveň též
prošly akreditačním procesem Rady
CŽV ZČU. Po ukončení kurzu absol−
vent získá osvědčení o rozšíření
odborné kvalifikace.
Plzeňský rozhled 12/2014

Nabídka oborů v oblasti celoživotního vzdělávání
Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedago−
gických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovní−
cích a o změně některých zákonů vedoucí k:
a) získání kvalifikace:
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na:
w speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ,
w speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele,
w vychovatele,
w učitele odborných předmětů, praktického vyučování a učitele odborného
výcviku.
Studium pro výchovné poradce.
b) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro ZŠ:
w rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý, ruský),
w rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, tělesné výchovy,
w rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
w rozšiřující studium Učitelství pro MŠ (od září 2015).
c) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro SŠ:
w rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý),
w rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, tělesné výchovy,
psychologie, biologie (pro absolventy oboru Učitelství biologie pro ZŠ).
Tzv. „nultý ročník“ bakalářského studia – obory:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ
(Kompetence učitelů a mistrů),
Psychologie se zaměřením na vzdělávání,
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
(Studijní program pro ruskojazyčné studenty).
Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU:
w studium Muzikoterapie,
w studium Arteterapie,
w Instruktor odborného výcviku.
Krátkodobé programy zaměřené na vyučování českého jazyka, německého
jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy, fyziky, chemie, psychologie, ge−
ografie, mediální pedagogiky.
Bližší informace na http://www.zcu.cz/fpe v odkazu Celoživotní vzdělávání
nebo na https://www.pc.fpe.zcu.cz/ v odkazu Celoživotní vzdělávání.
Kontakt:

Bc. Gabriela Hrubá
mail: ghruba@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636 021

Bc. Jaroslava Mesány
mikulova@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636 020
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V akademickém roce 2013/2014 se
zúčastnilo kurzů zabezpečovaných na−
ší fakultou 669 posluchačů. Největší
zájem je již tradičně o speciální peda−
gogiku, Učitelství pro 1. stupeň a rozši−
řující studium anglického jazyka.
Výrazně byla rozšířena nabídka
v krátkodobých programech, kterými
reagujeme na aktuální problematiku
a měnící se požadavky současné školy.
Vedle programů zaměřených na anglic−
ký jazyk věnujeme pozornost i jiným ja−
zykům, a to zejména němčině. V ně−
meckém jazyce jsou nabízeny kurzy ur−
čené uchazečům o studium, stávajícím
studentům (opakovací kurzy), ale
i všem učitelům německého jazyka.
Řadu programů nabízí také katedra
tělesné výchovy. Jedná se zejména
o kurzy pro instruktory lyžování, in−li−
ne bruslení, dále pro cvičitele zdravot−
ní výchovy, moderních gymnastic−
kých forem, regenerační problematiky
ve školním prostředí.
Na aktuální potřeby školy reaguje−
me souborem kurzů Úspěšná škola
aneb psychodidaktika ve školní praxi.
Jednotlivé kurzy řeší mj. problematiku
psychologických aspektů agrese (ši−
kany ve škole), nadaného žáka, tvoři−
vého myšlení, rozvoje kreativity apod.
Ani oblast uměnovědná nezůstává
stranou naší pozornosti. Dlouhodobě
atraktivními kurzy jsou programy
Studium muzikoterapie a Studium
arteterapie napomáhající výchově ke
zdravému životnímu stylu, při volno−
časových aktivitách žáků, v progra−
mech prevence sociálně patologic−
kých jevů, ve školských zařízeních
a v zařízeních sociální péče.
Novinkou v této oblasti jsou pří−
pravné i pokračovací kurzy rozvíjející
hudební dovednosti (klavír, kytara,
pěvecká výchova, vokální doved−
nosti) určené pro uchazeče o studium
i současné studenty v prvních fázích
jejich studia.
Vysoce aktuální problematiku řeší
programy Environmentální výchova
a Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech zabezpe−
čované katedrou geografie.
Fakulta řešila a řeší řadu projektů
ESF zaměřených na problematiku
vzdělávání učitelů. Jedná se zejména
o projekt DVPP, Polytechnická výcho−
va v MŠ, Praktická výuka biologie, fy−
ziky a chemie, Biologie všedního dne
atd. Konkrétní nabídku najdete na
webových stránkách Projektového
centra FPE pc.fpe.zcu.cz.
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Sandokan otevřel dveře světového filmu
... dokončení ze strany 3

w Vaší zřejmě nejznámější filmo−
vou rolí byl Sandokan, jak moc
ovlivnil váš další život?
Po pravdě – doslova změnil celý
můj život, otevřel mi dveře do světa,
zejména do amerického Holly −
woodu. Tento italsko−německo−
francouzský seriál (1979), který re−
žíroval Sergio Sollima, se natáčel
v Jihovýchodní Asii. Pod Sollimou
jsem hrál už předtím, v dobro −
družném snímku ČERNÝ KORZÁR
(1976). Možná jste zaregistrovali,
že jsem se mihl ve čtyřech epizo−
dách proslulého amerického seriálu
„Dynastie“ a ve třinácté bondovce
s názvem CHOBOTNIČKA (1983)
jsem ztvárnil Gobindu, pravou ruku
hlavního padoucha a Bon dova
(Roger Moore) protivníka Kamala
Khana. Jako princ Omar Rašíd se
objevoval v neko nečném serálu
„Báječní a bohatí“. Teď se chystám
hrát historického padoucha ve vel−
kém bollywoodském filmu, zároveň
končím své turné po Kanadě,
kde v divadle hraji stavitele Tádž−
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mahalu. Z toho vidíte, že jsem
plných 23 let žil mimo Indii.
w Dvě z vašich dětí jdou tak trochu
ve vašich stopách, co na to říkáte?
Svým dětem jsem při rozhodo−
vání o jejich budoucnosti v ničem
ne bránil, nic jsem jim nedoporu −
čoval, jenom jsem jim radil, aby ne−
byli herci. Moc dobře totiž vím, že
to není snadná profese, je to na

jedné straně bolest, na druhé zase
potěšení, ale i nebezpečí, přesto je
to velmi smysluplná cesta, která
mi hodně dala. Moje dcera Pooja
začínala jako herečka v letech
1991−1995, dnes však pracuje jako
tisková redaktorka a chystá se
dokonce publikovat matčiny paměti.
Syn Adam je hlavně bollywood−
ským hercem.
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w Je pravda, že jste svoje
křestní jméno dostal po stře−
dověkém básníkovi Kabirovi?
Ano, je to tak. Kabīr (asi
1440–1518) byl indický filo−
sof, mystik a básník, světec,
žák Ramanandy. K jeho uče−
ní se dnes v Indii hlásí
zhruba desetimilionová sek−
ta Kabirova cesta. Indická
tradice tvrdí, že se dožil
120 let. Kromě hinduistic−
kých a védských zdrojů ve
svém díle často citoval též
Korán. Jeho jméno také po−
chází z arabského al−Kabīr –
Velký. Legenda to vysvětluje
tak, že byl v mládí adopto−
ván muslimským párem. Jestli mě
toto jméno nějak poznamenalo, těž−
ko říci, jedno však vím jistě –
Sandokan musel podle jeho názoru
v boji za svou věc užít i násilí, já sám
jako způsob řešení konfliktů pro
dnešní svět vidím mírový přístup
indického vůdce Mahátma Gándhí−
ho. Jak vidíte, tričko s jeho portré−
tem mám právě na sobě.

Plzeňský rozhled 12/2014
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Střípky
z Plzně
Významné úspěchy
a ocenění
Regionální inovační centrum elekt−
rotechniky (RICE) Fakulty elektro−
technické Západočeské univerzity
v Plzni získalo několik nových pro−
jektů a dosáhlo významných úspě−
chů a ocenění. Tým výzkumníků
pod vedením Zdeňka Peroutky se
koncem října zúčastnil mezinárodní
konference IECON 2014 v americ−
kém Dallasu, kde hned tři členové
týmu RICE získali ocenění „Best
Presentation Recognition“ za pre−
zentace svých jedinečných výzku−
mů. Velkého úspěchu dosáhl i stu−
dent doktorského studijního pro−
gramu František Mach, jehož přís−
pěvek se na jedné z nejprestižněj−
ších technických konferencí umístil
na čtvrtém místě ze všech student−
ských příspěvků z celého světa.
Odborníci z RICE se také vý−
znamně podíleli na vývoji nové ge−
nerace výkonových polovodičo−
vých měničů pro trolejbusy, za
nějž získala společnost Škoda
Electric ocenění v kategorii do−
pravních inovací ve 12. ročníku
celostátní soutěže „Český energe−
tický a ekologický projekt, stavba
a inovace roku“. Projekt je kon−
strukčně řešen jako střešní kontej−
ner s výkonovou a řídicí elektroni−
kou za použití nejmodernějších
polovodičů a unikátního řídicího
systému.
„Jedná se o typický příklad eko−
inovace, která je založena na ener−
getických a ekonomických úspo−
rách a zároveň je šetrnější k život−
nímu prostředí,“ uvedl vývojář RI−
CE Martin Jára. S kolegy se podí−
lel zejména na vývoji měničů pro
pomocné pohony trolejbusu a na−
bíječe vozové baterie.
8

Zážitky v pivovaru přilákaly letos
na 500 000 návštěvníků
Plzeňský Prazdroj přiláká každoroč−
ně do Plzně několik set tisíc turistů.
Ti mohou navštívit moderní výrobní
provozy pivovaru a poznat technolo−
gii výroby světově proslulého ležáku.
Prohlídka je zavede také do historic−
kých prostor pivovaru, včetně laby−
rintu pivovarských sklepů, kde je če−
ká ochutnávka čerstvě načepova−
ného proslulého ležáku Pilsner
Urquell v jeho nefiltrované a nepas−
terované podobě přímo z dubového
ležáckého sudu.

jeme ale velmi citlivě – například
v historických sklepích pivovaru,
kde silný emocionální zážitek posky−
tují samy rozlehlé prostory sklepních
chodeb, kterými doslova kráčela

po celou dobu dohlížejí na správný
postup výroby tradičního originálu,
uvařeného pouze z vybraných čes−
kých surovin a přísnými techno−
logickými postupy. Ten si díky nim

historie, nic z moderní techniky ne−
najdete. Nedílnou součástí našich
návštěvnických okruhů i nadále zů−
stává prohlídka výrobních provozů,“
dodává Eliášková.

zachovává svou neměnnou chuť už
od roku 1842 a vydobyl si slávu po
celém světě.

Kombinace moderní expozice
a výrobních částí pivovaru
Prohlídková trasa, která letos obhá−
jila prestižní cenu Certificate of
Excellence turistického portálu
TripAdvisor a stejně jako v loňském
roce se zařadila mezi deset procent
nejlépe hodnocených turistických
destinací na světě, byla aktuálně do−
plněna o několik novinek. Proč? Je
totiž zakotveno v historii a tradici pl−
zeňského pivovaru, že vždy využívá
nejnovější poznatky lidského vědění.
„V souladu s touto tradicí se sna−
žíme i vybavení prohlídkové trasy dr−
žet vždy na špičkové technické úrov−
ni. Nově pracujeme s mobilními apli−
kacemi a špičkovým audiovizuálním
vybavením. Řadu novinek jsme
představili již letos, další připravuje−
me i na příští rok, kdy očekáváme
zvýšený zájem o naše programy
v souvislosti s projektem hlavního
města kultury Plzeň 2015,“ říká
Jindřiška Eliášková, manažerka od−
dělení rozvoje cestovního ruchu
a péče o historické dědictví Plzeň−
ského Prazdroje. „Zavádění novinek
a moderních technologií představu−

Novinky nabízí historická
varna či Síň sládků
Nejzásadnějšími inovacemi prošla
na návštěvnické trase Pilsner Urquell
zejména historická varna. Právě ve
varně se mohou příchozí velmi ne−
všedním způsobem seznámit s pro−
cesem výroby plzeňského ležáku
díky interaktivní křídové tabuli. Na
trase také nově vyrostla takzvaná Síň
sládků, věnovaná nejen samotným
sládkům, ale i dalším pivovarským
profesím a konkrétním lidem, kteří
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Jak správně čepovat si může
vyzkoušet každý
Pro milovníky a znalce plzeňského
ležáku pak byla letos nově předsta−
vena Škola čepování Pilsner Urquell.
Po samotné prohlídce pivovaru se
lidé dozvědí přímo od pivovarského
odborníka, jak pivo správně ošetřit
a načepovat, aby poskytlo co největ−
ší požitek. Naučí se různé styly če−
pování a osvojí si pojmy jako čoch−
tan, šnyt, mlíko nebo hladinka. Škola
čepování je o prožitku, poučení i zá−
bavě – a o umění správně si pivo vy−
chutnat – včetně dobrého jídla.
Plzeňský rozhled 12/2014

Michal Dvořák ukončil
hokejovou kariéru
Pětatřicetiletý plzeňský útočník Michal Dvořák se
rozhodl, že ukončí svoji aktivní hokejovou kariéru.
Toto rozhodnutí oznámil vedení klubu.
„Po pečlivém uvážení jsem se
rozhodl, že skončím se svojí ho−
kejovou kariérou, po reprezen−
tační přestávce již nenastoupím.
Cítím, že bych se aktivnímu hokeji
již nemohl naplno věnovat,“ sdělil
Michal Dvořák. Generální ma−
nažer Martin Straka Micha−
lovi nabídl v plzeňském
klubu další působení.
Jedná se o čestnou
funkci místopředsedy
Představenstva klubu.
„V Michalovi mám zá−
ruku férové a pracovité
osoby, velice dobře zná
zdejší prostředí, pevně
věřím, že bude pro klub
přínosem a aktivně
se zapojí do
chodu, před−
stavuji si, že
bude přede−
vším komunikovat se sponzory
a širokou veřejností,“ vysvětlil
Martin Straka.
„Nabídku Martina jsem samo−
zřejmě přijal, zůstat v dění plzeň−
ského hokeje je pro mě obrov−
ská čest, nabídky si nesmírně vá−
žím. Zároveň chci poděkovat na−
šim skvělým fanouškům za pod−
poru, kterou jsem od nich vždy
cítil,“ doplnil Michal Dvořák.
Michal Dvořák začal s hoke−
jem od svých pěti let, první ho−
kejové krůčky udělal ve Štem−
berku. Od mladšího dorostu již
procházel mládežnickými druž−
stvy Olomouce, kde také okusil
v sezóně 1996/97 poprvé nej−
vyšší hokejovou soutěž. K tomu
stihl s juniorským týmem Olo−
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mouce získat dvakrát titul mistra
České republiky a zúčastnit se
ME 18. Licence se však z města
prvního mistra samostatné
České republiky stěhovala do
Karlových Varů, následoval
úprk hráčů. Michal Dvo−
řák si to namířil do
zámořské OHL na
camp Caroliny,
kde odehrál dva
roky. Další jeho
kroky vedly do
německého
Essenu, odkud
společně s Andre−
jem Nedorostem při−
šel do Plzně.
V sezóně 2001/
02 zastával post
pravého kříd−
la prvního
ú t o k u
Keramiky Plzeň. Jeho hra je pl−
ná osobních soubojů, které vy−
loženě vyhledává. Svoji tvrdost
však někdy přeháněl, což sebe−
kriticky Michal Dvořák přiznal,
ale což také nezůstalo bez
odezvy u klubového vedení.
„Titul“ nejtrestanějšího hráče
celé extraligy určitě mezi své
osobní úspěchy řadit nebude.
Michal Dvořák o sobě říká, že
je již Plzeňákem. V letošní sezó−
ně nastupoval v indiánském
modrobílém dresu již podvanác−
té! Kromě tří ročníků působí ve
městě dobrého zlatavého moku
od sezóny 2000/2001! Nejraději
však bude vzpomínat na jaro
2013, kdy se svou Plzní získal
mistrovský titul.

přibližujícím se koncem roku
S
a s ním spojenými oslavami pří−
chodu toho nového začínají majitelé
psů řešit, jak tuto výraznou stresovou
situaci zvládnout. Ač se najdou výjim−
ky, které všechny ty hlasité zvuky pře−
hlédnou s flegmatismem sobě vlast−
ním, většina psů vnímá okolní hluk
velmi negativně. Je třeba si uvědomit,
že se vzrůstajícím věkem se můžou
projevy strachu a stresu stupňovat.
Takže i když jsme si pořídili klidné ště−
ňátko, může z něj vyrůst pejsek s pa−
nickou hrůzou z ohňostrojů. Jenže jak
se tedy zachovat, aby 31. prosinec
nebyl pro našeho psa jedním velkým
traumatem?
Nejjednodušším řešením je se
svým psem opustit lokality, které jsou
bujarými oslavami vyhlášené, a vyra−
zit někam do klidných luhů a hájů, kde
vás od spánku může rušit jen liška,
která vám přijde popřát dobrou noc.
Bohužel takovou možnost nemá
každý. Pokud jsme nuceni zůstat se
svým psem v centru dění, nezbývá
nám, než se k situaci postavit jako
vůdce smečky a nenechat svého
kamaráda na holičkách a celou si−
tuaci přežít společně doma.
Již během odpoledne, kdy se začí−
nají ozývat první petardové rány, je
lepší psa nepouštět z vodítka, ať je se−
belépe vycvičený. I malý úlek ho mů−
že nasměrovat pod kola zrovna kolem
projíždějícího auta. S blížícím se ve−
čerem doporučujeme omezit vycház−
ky na minimum, pro vašeho psa urči−
tě bude příjemnější, pokud bude ukryt
na svém území, se svým pánem,
v bezpečí. Na majiteli pak je, jak
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s důvěrou psa naloží. Yorkšírek i ber−
nardýn určitě uvítají, když na svém
páníčkovi vidí, že se nic neděje. Velmi
často se stává, že majitel svým pře−
hnaným uklidňováním psa ještě více
vystresuje. Takže i zde platí – všeho
s mírou. Nejdůležitější je zaměstnat
psí mysl něčím jiným. I ten největší
hlídač trávící většinu roku v kotci bu−
de vděčný, když se před zneklidňují−
cím hlukem bude moci schovat poblíž
svého pána někde v bytě či domě,
navíc když to bude ještě zábava.
Pokud víte, že váš pes tuto situaci
prožívá opravdu intenzivně a uklidňo−
vání stačit nebude, je na čase navští−
vit veterinárního lékaře. Možností, jak
psa uklidnit, je bezpočet. Je možné
použít sedativa, ovšem za cenu toho,
že pes bude jejich účinkem výrazně
ovlivněn. Objevují se i preparáty na
přírodní bázi, které psa uklidní, ale zá−
roveň neovlivní jeho normální chová−
ní. Kromě tabletek je možné vyzkou−
šet různé feromonové obojky, ho−
meopatika nebo bylinné čaje, vše zá−
leží na preferencích vašich, případně
vašeho veterinárního lékaře.
Nejdůležitější je, aby majitel byl pro
svého psa oporou a pomohl mu neleh−
kou situaci zvládnout tím, že se za−
chová zodpovědně jak na vycházkách,
tak případnou konzultací s veterinár−
ním lékařem s dostatečným předsti−
hem. Řešit tento problém na poslední
chvíli opravdu není optimální. Mož−
ností, jak přečkat Silvestr v pohodě je
mnoho, není proto nutné nechat Alíka
či Dášenku se třást v koupelně se
zrcadlící se panikou v očích.
MVDr. Markéta Janoušková
9

Pracovní nabídky
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V kraji máme
nezbedné
„marody“
Od začátku letošního roku do konce
září bylo provedeno téměř 129 tisíc
kontrol dodržování režimu dočasně
práceneschopného pojištěnce. Vzhle−
dem k tomu, že za toto období bylo
celorepublikově ukončeno přes 931
tisíc případů dočasné pracovní ne−
schopnosti, byl zkontrolován každý
sedmý práceneschopný pojištěnec
v ČR. Pochybení při dodržování záko−
nem stanoveného režimu pracovníci
okresních správ sociálního zabezpe−
čení (OSSZ) odhalili u 2 433 osob na
tzv. neschopence. V důsledku toho
jim odňali nebo snížili nemocenské.
V Plzeňském kraji uskutečnili kon−
troloři celkem 11 215 u nemocných,
z toho počtu udělili 346 postihů. V po−
čtu kontrolovaných jsme v rámci re−
publiky na třetím místě, naopak v po−
čtu udělených postihů suverénně ve−
deme! V porovnání s republikovým
průměrem byl postižen každý 53. ne−
mocný, v Plzeňském kraji to byl do−
konce každý 32. stonající občan.
Lidé čerpající nemocenské jsou
povinni sdělit ošetřujícímu lékaři plat−
nou adresu místa pobytu v době do−
časné pracovní neschopnosti. Místo
musí být označené jmenovkou a mu−
sí mít funkční zvonek, aby byla kon−
trola možná. Vycházky povoluje ošet−
řující lékař v celkovém rozsahu max.
6 hodin denně (v jednom nebo více
intervalech), a to v době od 7 h do 19
h. Ve výjimečných případech u vážně
nemocných může ošetřující lékař po−
volit po předchozím písemném sou−
hlasu OSSZ neomezenou dobu vy−
cházek. Nemocní jsou povinni dodr−
žovat dobu vycházek stanovenou lé−
kařem, umožnit kontrolu dodržování
režimu dočasně práceneschopného
pojištěnce a poskytnout nezbytnou
součinnost k provedení této kontroly.
Kontroly dodržování léčebného re−
žimu provádějí pověření zaměstnanci
OSSZ na základě vlastního výběru,
z podnětu ošetřujícího lékaře nebo
zaměstnavatele. Pověření zaměst−
nanci OSSZ mají povinnost prokázat
se „průkazem kontrolora“ a do tzv.
neschopenky zaznamenat údaje
o kontrole. V případě, že dočasně
práceneschopné při kontrole neza−
stihnou na uvedené adrese, písem−
ným oznámením je vyzvou, aby kon−
taktovali OSSZ. Prokáže−li se, že
k porušení skutečně došlo, zahájí
OSSZ řízení, jehož výsledkem může
být rozhodnutí o krácení nebo odnětí
nemocenského. Záznam o kontrole
při porušení režimu se zasílá dočas−
ně práceneschopnému pojištěnci,
ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.
Plzeňský rozhled 12/2014

Mariánská koruna v klášteře Kladruby
Klášter Kladruby oslaví v příštím ro−
ce 900 let od svého založení. Při této
příležitosti bude navrácena na hlavní
oltář klášterního chrámu Nanebe−
vzetí Panny Marie původní marián−
ská koruna, kterou navrhl Jan Blažej
Santini Aichel a která prochází
v současné době restaurováním
v ateliéru Martina Zmeškala.
Mariánská koruna byla z oltáře
mylně sejmuta v rámci restaurování
oltáře na konci 70. let 20. století v do−
mnění, že se jedná o repliku. Odstra−
něním koruny byla narušena původní

Santiniho ideová a výtvarná koncep−
ce. Santini projektoval nejen přestav−
bu tehdejší klášterní románské bazili−
ky (realizována 1712−1726), ale i ně−
které části mobiliáře kostela – hlavní
oltář, chórové lavice, kazatelnu, var−

hany. Později bylo zjištěno, že koruna
byla součástí santiniovského návrhu
hlavního oltáře a Národní památkový
ústav začal usilovat o její navrácení
zpět na oltář (do té doby byla uložena
v depozitáři).
Koruna je z lipového dřeva, po−
vrch je upraven zlacenou polychro−
mií, průměr koruny je přibližně tři
metry. Na hlavním oltáři byla a znovu
bude umístěna pod symboly čtyř
evangelistů. V rámci navrácení koru−
ny proběhne ještě očištění celého
hlavního oltáře.

M6AD .......................................... 50,00 Kè
OMV Bixxol Premium 5W−40 .............. 111,− Kè
M7ADSIII ...................................... 53,00 Kè
OMV Bixxol special C3 5W−30 .......... 161,− Kè
PP 80 ............................................ 51,00 Kè
OMV Classic 10W−40 .......................... 71,− Kè
HM 46 .......................................... 47,00 Kè
ANTIFREEZE C (modrý Fridex) ............ 50,− Kč
OMV Bixxol speciál UP 5W−30 VW 504 00/507 00 1ks‘ − 1 litr ........................................ 229,− Kè
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Listopadová Noc
otevřených dveří
Takové odhalení Plzeň jen tak neza−
žila! Poslední listopadový čtvrtek se
uskutečnilo v západočeské metro−
poli unikátní představení tří zcela no−
vých vozů. V Porsche Plzeň na
Borských polích veřejnost viděla vel−
kolepé odhalení fabie třetí generace,
absolutně nového passatu a facelif−
tované Audi A7. To vše během slav−
nostního večera při mimořádné Noci
otevřených dveří.
„Každý z vozů měl svoji republi−
kovou premiéru nyní v průběhu
podzimu – třeba fabia přijela na svaté−

12

ho Martina, ale passat měl své
velké odhalení teprve den před naší
akcí, takže na salonu šlo o mimořádně
očekávaný akt. Prakticky nikde v Čes−
ku do té doby není passat oficiálně
k prohlédnutí. Každý z vozů je ale silně
specifický a všechny si zaslouží svoji
pozornost. Proto jsme se rozhodli při−
pravit náležitě slavnostní večer, bě−
hem kterého jsme mohli jednotlivé
vozy detailně představit,“ sdělil ředitel
Porsche Plzeň Bohumil Šrámek.
Nejen jedinečné představení, ale
především jeho netradiční forma

návštěvníky zaujala. Zatímco běžně
by se dveře autosalonu Porsche
Plzeň na Borských polích v 18 hodin
zavřely, ve čtvrtek zde program tepr−
ve začal. „Noc otevřených dveří
jsme pojali jako zpestření všedního
dne. Doba je uspěchaná, mnoho lidí
je přes den v práci, a proto jsme se
rozhodli připravit akci, při které se
u nás každý bude moci zastavit,
uvolnit se a odreagovat, aniž by−
chom tím komukoli brali víkend nebo
hosty limitovali zavírací dobou,“
vysvětlil Šrámek.
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Odhalení hned tří nových vozů na
sebe dynamicky navazovalo. V 19
hodin byl závoj stažen z nejnovější
Škody Fabia, o půl hodiny později
z VW Passat a s odbitím dvacáté z fa−
celiftované Audi A7. Na salonu Audi
však žhavých novinek bylo více.
„Dlouhá léta podporujeme kulturní
i sportovní život. Jsme partnery fot−
balu i hokeje a věřím, že budeme
stále i významnějšími partnery také
samotných Plzeňanů. Kulturních akcí
totiž hodláme připravovat mnohem
více,“ dodal Bohumil Šrámek.

Plzeňský rozhled 12/2014

Plzeňský rozhled 12/2014
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Nové vybavení
pro Stodskou
nemocnici
Členové Rady Plzeňského kraje
odsouhlasili finanční investice na
obnovu přístrojového vybavení ve
Stodské nemocnici v předpoklá−
dané celkové hodnotě 5 milionů
korun. Jedná se o peníze na poří−
zení laparoskopické věže, myčky
na endoskop, monitorů a bicyklo−
vého ergometru. Uvedené investi−
ce bude nemocnice pořizovat
z vlastních zdrojů.

Podpora
pro zdravotně
postižené
Krajští radní vyhlásili dotační titul
nazvaný „Program podpory čin−
nosti organizací sdružujících zdra−
votně postižené a chronicky ne−
mocné v PK v roce 2015“. Podpo−
ra je zaměřena na tři oblasti: pod−
pora provozu a činnost organizací,
rekondiční/edukační pobyty se
zdravotním programem a podpora
vzdělávacích, kulturních, spole−
čenských a jiných obdobných
aktivit sloužících potřebám zdra−
votně postižených a chronicky ne−
mocných. Dotační podpora bude
poskytnuta maximálně ve výši
3 340 000 korun. Žádosti o dota−
ce je možné podávat jenom do
19. prosince 2014.

Na Domažlicku
dokončí
vodovody

V Ostrově vyrůstá další fabrika
Symbolickým prvním výkopem zača−
ly oficiálně v Ostrově u Stříbra práce
na výstavbě druhého závodu KION
Group v České republice. Produkce
stávajících výrobků skladové techniky
zde má začít v roce 2016. Ve středně−
dobém horizontu je plánováno, že
v Ostrově u Stříbra budou z pásu sjíž−
dět vysokozdvižné vozíky pro eko−
nomický a masový segment na trzích
pro východní a jižní Evropu. Mezi−
národní předkladatel projektu Panatto−
ni Europe postaví budovu, KION
Group investuje zhruba 12 milionů
eur do strojů a zařízení. V závodě
v Ostrově u Stříbra má na ploše zhru−
ba 24 000 metrů čtverečních nejprve
pracovat cca 200 osob. Jeho kapaci−
ta je kolem 10 000 vozidel ročně.

„Investice do naší evropské struk−
tury závodů ukazují, že ústřední roli
v naší strategii růstu nadále hraje do−
mácí evropský trh vedle USA a rostou−
cích trhů, jako je Čína,“ řekl při cere−
monii člen představenstva KION Group
Theodor Maurer. „Nový závod přispěje
významným způsobem k tomu, aby si
KION Group nejen udržel své špičkové
postavení ve východní Evropě, ale také
budoval ještě lepší servis masového
a ekonomického segmentu.“
Ústřední částí strategie KION
Group 2020 je více se svými výrobky
přiblížit zákazníkům. Při produkci vý−
robků pro ekonomický a masový
segment se chce KION Group nad−
průměrně podílet na růstu trhu ve
východní a jižní Evropě s vysoko−

zdvižnými vozíky, které budou při−
způsobeny požadavkům tamních
zákazníků. Vozidla, která budou ve
střednědobém výhledu sjíždět z pásu
v ČR, byla vyvinuta v Asii nebo jsou
v současné době ještě vyvíjena.
Východoevropský trh s výrobky
pro oblast přepravy materiálu patří
mezi jeden z nejvíce expandujících.
Nárůst v minulém roce vzrostl o ne−
celých osm procent. Objem objedná−
vek u společnosti KION Group ve vý−
chodní Evropě se za prvních devět
měsíců zvýšil o necelých dvanáct
procent bez ohledu na krizi na
Ukrajině, tedy vyšší, než globální růst
HDP. Český trh pro výrobky KION
Group vzrostl od ledna do září téměř
o 30 procent.

Na peníze z kraje se mohou těšit
obce Blížejov a Dlouhá Ves na
Domažlicku. Krajská rada totiž
souhlasí s poskytnutím finančních
prostředků formou dotace z Do−
tačního programu Dotačního pro−
gramu vodohospodářské infra−
struktury pro letošní rok obci Blí−
žejov a obci Dlouhá Ves. V Blížejo−
vě se jedná o dostavbu kanalizace
v ulici Lomená, na kterou obec
získá přibližně jeden milion korun.
Obec Dlouhá Ves obdrží dotaci ve
výši do 800 000 korun na posílení
výtlačného vodovodního řadu.
Poskytnutí obou dotací bude ještě
schvalovat krajské zastupitelstvo.
14
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Lípa srdčitá a dub letní
Od tohoto víkendu máme na hranič−
ním česko−německém přechodu
Folmava/ Furt im Wald nově vysázeny
národní stromy obou republik – lípu
srdčitou a dub letní. Stalo se tak
v rámci vzpomínkového aktu k 25 le−
tům od pádu železné opony. Právě na
znamení přátelství obou zemí byly vy−
sazeny na společných hranicích oba
národní stromy. Slavnostního aktu se
zúčastnila za Českou republiku mi−
nistryně práce a sociálních věcí Mi−
chaela Marksová−Tominová a hejtman
Václav Šlajs, za německou stranu
vládní prezident Horní Falce Axel
Bartelt a zemský rada okresu Cham
a předseda krajského zemského

Plzeňský rozhled 12/2014

sněmu Horní Falce Franz Löffler. Mezi
stromy byla nově také umístěna la−
vička se štítkem, kde je dvojjazyčně
uveden text: „Stromy vedle této la−
vičky byly vysazeny dne 8. listopadu
2014 u příležitosti 25. výročí pádu že−
lezné opony.“ Význam tohoto kroku
upřesnil hejtman Plzeňského kraje
Václav Šlajs:
„Díky otevření hranic mohli začít li−
dé nejen svobodně cestovat, ale otev−
řela se také možnost spolupráce
obou zemí. S naším partnerským re−
gionem jsme realizovali mnoho pro−
jektů a spolupracujeme v nejrůzněj−
ších oblastech, ale troufnu si říci, že
za tu dobu se z nás stali také přátelé.“
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15

Střípky
z Plzně
Oslava nosorožce
Baabua
Největší zvíře plzeňské Zoo mělo
počátkem listopadu své kulaté 10.
narozeniny. Nosorožec Baabuu je
otcem malé populární devítimě−
síční Marušky, v Plzni je od září
2011 a váží 2300 kg. Je již ve své
čtvrté Zoo. Popřát ke kulatinám
a předat speciální dárek přišli fot−
balisté FC Viktoria Plzeň – Sta−
nislav Tecl a Jan Kovařík. Spolu−
práce Zoo a BZ s fotbalisty FC
Viktorie má již dlouhou tradici.
Předloni pokřtili prvoligoví šam−
pióni poslední velbloudí mládě
Viktora. Tygři, šimpanzi a další
hraví obyvatelé zoo mají ke zpest−
ření vyřazené tréninkové kopací
míče. Nelze vynechat ani setkání
s ligovými mistry (oslava plzeň−
ského „double“), na kterém se vý−
raznou měrou podílela právě
Zoologická zahrada v Plzni.

Sv. Martin
připomněl první
originál
Přesně 5. října 1842 uvařil plzeň−
ský sládek Josef Groll v Měš−
ťanském pivovaru v Plzni premié−
rovou várku nového piva. Ta byla
po pětitýdenním zrání naražena
právě 11. listopadu při Martin−
ském veletrhu plzeňském. Nové
a netrpělivě očekávané pivo se
čepovalo v plzeňských hostincích
„U Bílé růže“, „U Zlatého orla“
a „U Hanesů“ a ještě po mnoha
letech vzpomínali první degustá−
toři na slavnostní okamžik, kdy se
pivo jiskrné barvy a znamenité
chuti poprvé ochutnalo. Z Plzně
se tak začala dál šířit zpráva, jaký
uvařil Josef Groll zlatavý, řízný
a mimořádně lahodný mok, který
byl údajně chutnější, než sám slá−
dek očekával.
První sudy s pivem Pilsner
Urquell začali formani s koňmi roz−
vážet do plzeňských hospod a do
hospod v nejbližším okolí již brzy
po jeho naražení. Převážení piva
v dubových sudech na velké vzdá−
lenosti a současné zachování jeho
kvality nebylo vůbec jednoduché,
přesto plzeňské pivo náročné
transporty vydrželo a vždy byly je−
ho dodávky netrpělivě očekávány.
Dnes, po 172 letech, se pivo do
restaurací, pivnic a hospod dostá−
vá buď v pivních sudech, nebo
v cisternách, ale v dubových su−
dech však stále jeho část dozrává.
16
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Popovídání v tramvaji
Občas přemýšlím, jestli to bylo
v těch starých filmech uděláno
schválně, nebo jestli opravdu by−
la někdy doba, kdy si navzájem
cizí lidé spolu spontánně povídali
například v čekárnách u lékaře,
v restauracích nebo v tramva−
jích, a dokonce takto vznikala
i dlouholetá přátelství. Jako ty
dvě dámy s pejskem ve filmu
o cestě autobusem, které si na
zadním sedadle povídaly celou
cestu o pletení, vaření, oblékání
a tak. Doba s hodnotami věcný−
mi změnila i hodnoty duchovní
a mravní, což je svým způsobem
škoda. Kdyby dnes na první se−
dadlo v tramvaji usedla dáma
s pejskem, druhá by usedla nej−
spíš až na druhý konec vozidla,
i když pejsci by si spolu určitě
rozuměli – horší by to bylo s dá−
mami. Stejné je to v restaura−
cích, a dokonce i v hospodách,
a vůbec všude, někdy i ve spo−
lečných domácnostech. Od dveří
čekárny u lékaře jsem dokonce
nedávno chtěla odejít, protože
jsem myslela, že tam nikdo není
a lékař neordinuje, ale přitom by−
la plná lidí. Lékaři o tom říkají, že
l

Fejeton

l

Fejeton

je to jakási mezilidská ponorková
nemoc, která zachvátila intelek−
tuálně vyspělé lidstvo, a kdyby
mezi lidi občas nevtrhla par ta
uřvaných pubescentů, bylo by
všude ticho jako v hrobě. Aby
spolu dospěláci komunikovali
jen tak, musejí se nejdřív zpít „do
němoty“. Teprve v takovém sta−
vu se snadněji najdou objektivní
příčiny k rozhovorům a navazo−
vání přátelství.
Do své tramvaje jsem přistou−
pila na zastávce pod Západo−
českou universitou, tudíž již byla
plná vzdělávající se mládeže.
Takové cestování vstoje v mlá−
dím přeplněném vozidle městské
hromadné dopravy bývá ne−
bezpečné, protože každý batoh
na zádech je ověšen velkou pet
lahví, která připomíná lesklého
mečouna. Mladí lidé z nich reali−
zují „pitný režim“ kdekoliv, kdy−
koliv a za všech okolností, i při
chůzi. Stát mezi takto ozbro−
jenými batohy znamená riskovat,
že některý mečoun v akci jedno−
mu pošramotí obličej – snad až
bude vynalezen nějaký obliče−
jový chránič.
l

Fejeton

l

Fejeton
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Zaznamenala jsem v přední
části vozidla volné sedadlo, ale
když jsem se probojovala mezi
všemi ozbrojenými batohy až
k němu, zjistila jsem, že je obsa−
zeno mohutnou značkovou bo−
taskou velikosti asi tak 44, patřící
i s nohou slečně s dráty v uších,
sedící na sedadle naproti. Chvíli
jsem se marně snažila navázat
rozhovor. Až když jsem jí po−
klepala na rameno, vyndala
z jednoho ucha drát, a mohly
jsme zahájit dialog. Vysvětlila
jsem jí, že bych si na to sedadlo
ráda sedla. Ona vysvětlila mně,
že to asi těžko, protože tam má
nohu. Řekla jsem, že o to právě
jde, protože noha na sedadle být
nemá. Neodpověděla, a ani bota
se nepohnula. Sedla jsem si na
zbývající místo, uchopila jsem
botu za špičku a shodila ji i s no−
hou dolů.
Mezitím cesta ubíhala, až
tramvaj dorazila do uzlové stani−
ce. Krávo jedna – řekla mi ta sleč−
na, zvedla z podlahy obří batoh,
skočila ke dveřím a byla pryč.
Příjemně jsme si popovídaly.
Dagmar Hermanová

Fejeton

l

Fejeton

l
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13. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ
Už od včerejška je před radnicí v Plzni na Slovanech rozsvícen vánoční
strom, u kterého se bude v následujících dnech konat 13. Adventní
zpívání. Podrobný program nelznete zde:
Datum

Hodina

Soubor

01. 12. 2014

16:30
17:00

20. ZŠ Brojova
PLUS os. TOTEM

03. 12. 2014

16:30
17:00
17:30

25. ZŠ − Zpěváčci
ZŠ a MŠ Brojova
Hudební laboratoř

08. 12. 2014

16:30
17:00

Sportovní gymnázium
Broučci Band – 5. MŠ

10. 12. 2014

16:30
17:00

25. ZŠ − Rolničky
Masarykova ZŠ − BERÁNCI

15. 12. 2014

16:30
17:00

21. ZŠ Slovanská alej
Habrmánek – 13. ZŠ

17. 12. 2014

17:00
17:30
18:00

MC Barvínek
17. MŠ Lvíčata
Církevní gymnázium

22. 12. 2014

16:30
17:00

SVČDM Petřínská
ZUŠ Chválenická − Jiřičky

POZOR : Ve středu 17. 12. 2014 od 18:00 hodin se i u nás
bude zpívat v rámci Zpívání koled !!

K dálnici po nové silnici
Hned dva rekonstruované úseky sil−
nice II/198 mezi obcí Pernolec
a Přimdou byly dnes slavnostně
uvedeny do provozu. Motoristům se
tak zlepší i přístup k dálnici D5.
První úsek vedoucí od křižovatky se
silnicí II/199 před Tachovem přes
Pernolec k obci Úšava měří 4,2 km.
Celkové náklady na opravu úseku
byly 39 milionů korun, z toho 85 %
bylo financováno za finanční podpo−
ry EU z ROP – NUTS II Jihozápad.
Druhý v délce 4 km spojuje dálniční
připojení dálnice D5 s Přimdou.
Celkové náklady na opravu činily 19
milionů korun. Celá stavba byla
financována za finanční podpory EU
z ROP – NUTS II Jihozápad.
„Účelem obou staveb byla celko−
vá rekonstrukce částí silnice II/198,
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která byla ve velmi špatném stavu
a která je dálničním přivaděčem ve
směru od Tachova a Chebu. Místní
lidé na tuto opravu silnice dlouho če−
kali, nyní se dočkali velmi kvalitní
opravy. Silnice přispěje k pohodlněj−
šímu a hlavně bezpečnějšímu provo−
zu v této části Tachova. Celá akce se
mohla uskutečnit díky evropským
penězům,“ uvedl náměstek hejtma−
na Jaroslav Bauer.
Součástí stavby bylo i provedení
povrchové úpravy všech sjezdů
a rozjezdů křižovatek, dosypání
a zpevnění krajnic, včetně nového vo−
dorovného dopravního značení v pro−
vedení plast. Investorem obou staveb
prostřednictvím Správy a údržby
silnic PK byl Plzeňský kraj. Celkové
náklady činily 58 miliónů korun.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vytrvalostní plavci opět rekordně úspěšní
Dotace
na rekonstrukci
dopravního hřiště
Krajští radní odsouhlasili poskyt−
nutí dotace městu Domažlice ve
výši 484 600 korun na částečné
pokrytí nákladů na rekonstrukci
areálu dopravního hřiště v Domaž−
licích v lokalitě „U Jezera“. Výše
dotace pokryje 50 % nákladů na
realizaci akce, zbylé prostředky
poskytne samotné město Do−
mažlice z vlastních zdrojů. Před−
pokládané celkové náklady činí
969 200 korun.
V rámci rekonstrukce dojde
k výměně zastaralého a nefunkč−
ního vybavení vlastní výukové plo−
chy dopravního hřiště. V předcho−
zích letech se městu Domažlice
podařilo zrekonstruovat budovu
u dopravního hřiště a vytvořit tak
zázemí pro školení žáků základ−
ních škol. Po rekonstrukci venkov−
ního areálu bude hřiště přístupné
žákům základních škol v rámci je−
jich povinné výuky na úseku bez−
pečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích. Návrh
ještě musí projít schválením za−
stupitelstva.

Logo a maskot
letní olympiády
dětí a mládeže
Plzeňský kraj bude míst svého ofi−
ciálního maskota a logo. Schválili
to na svém jednání členové rady,
stejně tak zaregistrování loga
a maskota Her VII. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2015 v Plzeň−
ském kraji jako ochranné známky
Plzeňského kraje pro odpovídající
třídy výrobků a služeb.
Licenční smlouvu k autorským
dílům studentky Petry Dorotíkové
z Fakulty umění a designu ZČU
schválila Rada PK v říjnu letošního
roku. Logo a Maskot Her VII. letní
olympiády dětí a mládeže ČR
2015 vzešlo ze soutěže mezi stu−
denty středních škol a ZČU. Hry
VII. letní olympiády dětí a mládeže
ČR bude v červnu 2015 hostit
Plzeňský kraj a jejich účastníci bu−
dou soutěžit v 18 olympijských
disciplínách. Hlavním dějištěm her
bude město Plzeň, které je spolu
se Západočeskou univerzitou
a Techmania Science Center part−
nerem olympiády.
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Ve dnech 16. a 17. listopadu 2014
vytvořila skupina juniorských plavců
z Výběrové plavecké školy Jiřího
Řezáče další dva české rekordy
v extrémně vytrvalostním plavání,
a to v disciplínách 100kilometrová
a 24hodinová plavecká kraulová
štafeta. Na pokoření 100kilometrové
vzdálenosti potřebovali účastníci
akce 35 hodin a 53 minut. Při dru−
hém rekordu dokázali zdolat za
24 hodin 68 kilometrů a 75 metrů.
Oba rekordy se zapsaly do České
knihy rekordů.
Závodníci z plavecké školy Jiřího
Řezáče získali již v minulosti kom−
pletní sadu všech šesti českých re−
kordů, které se dají ve 24hodinovém
štafetovém plavání získat. Tohoto
úspěchu dosáhla historicky nej−
mladší skupina českých plavců v ka−
tegorii žactva. V příštím roce chtějí
závodníci přidat do své sbírky i kom−
pletní sadu všech šesti rekordů na
100kilometrových tratích v kategorii
juniorů. K tomuto úspěchu je potře−
ba uspět již pouze v jedné 100kilo−
metrové štafetě.
Za sedm let, co se skupina vybra−
ných jedinců věnuje extrémně vytr−
valostnímu plavání, vytvořili tito

plavci již čtyřicátý český rekord
v tomto plaveckém odvětví. V příš−
tím roce budou−li závodníci maximál−
ně úspěšní, mohou přidat až deset
rekordů a zaokrouhlit tak počet zís−
kaných rekordů na rovných padesát.
Štafety se zúčastnili: Hronová
Lucie, Hron David, Fruhauf Jakub,
Rollinger Adam, Planetová Alexan−
dra, Perk Tomáš, Bláhová Andrea,
Potůček Jakub, Vítovcová Petra,
Komárková Diana, Tkáč Tomáš,
Andrlíková Dora, Pospíšilová Karo−
lína a Řezáč Jiří. Akce se uskutečnila
již tradičně v plaveckém bazénu
SK Radbuza Plzeň.

Zajímavostí také je, že před touto
100kilometrovou plaveckou kraulo−
vou štafetou proběhl nejprve vytrva−
lostní test plavců, na základě kterého
byla vytvořena nominace plavců do
této štafety. Tohoto nominačního
testu se zúčastnili zájemci, kteří se
chtěli štafety zúčastnit nebo si ales−
poň chtěli vyzkoušet, jak na tom
jsou se svou vytrvalostí a fyzickou
kondicí. Při této akci byl velkým
překvapením a nejvíce potěšil výkon
teprve šestileté talentované Barbory
Majerové, která dokázala téměř
dvě hodiny nepřetržitě plavat způso−
bem kraul.

Univerzita a Siemens otevřely laboratoř
Fakulta elektrotechnická Západo−
české univerzity v Plzni a společnost
Siemens společně slavnostně ote−
vřely novou laboratoř elektrických
ochran, řídicích systémů a komu−
nikace. Bude sloužit
k výuce studentů,
k testování a demon−
straci nových technic−
kých možností u roz−
vodů vysokého a velmi
vysokého napětí.
Nová laboratoř elek−
trických ochran je vy−
ústěním úzké spoluprá−
ce Západočeské uni−
verzity v Plzni a spo−
lečnosti Siemens, která
dodala její technické
vybavení. Hodnota pří−
strojů a softwarových
licencí činí přibližně 1,5
milionu korun. Jsou
zde nainstalovány nejmodernější
systémy chránění, umožňující otes−
tovat chování ochran v režimu, který
se maximálně blíží reálnému provo−
zu. Pomocí použitých systémů řízení
je možné provádět sběr dat, monito−
rování, měření, zpracování porucho−

vých záznamů a vyhodnocení kvality
dodávek elektrické energie. Zkuše−
nosti získané při práci v laboratoři
uplatní studenti zejména v oblasti
energetiky.

„Již v minulosti byla fakulta vyba−
vena několika ochranami, na kterých
se studenti seznamovali se systémy
chránění. Tato laboratoř ale nabízí
podstatně větší možnosti pro stu−
dium a testování. Její vybavení tvoří
jak v současnosti používané systé−
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my, tak novinky, které se teprve
dostávají do reálného provozu.
Můžeme na nich nejen demonstrovat
funkčnost zařízení, ale i provádět je−
jich diagnostiku, detailní analýzu
komunikace a podob−
ně,“ uvedla Jana Jiřič−
ková z katedry elektroe−
nergetiky a ekologie,
kde je specializované
pracoviště umístěno.
„Přinášet inovace
a spolupracovat přitom
s vysokými školami
a vědeckými institucemi
patří mezi hlavní priority
koncernu Siemens. Vě−
říme, že se nám úsilí vy−
naložené při vybavování
laboratoře vrátí v podo−
bě kvalifikovaných pro−
fesionálů, kteří najdou
uplatnění třeba i v naší
společnosti,” řekl generální ředitel
společnosti Eduard Palíšek.
Instalovaná zařízení najdeme
v praxi na rozvodnách elektrizačních
sítí všech napěťových úrovní a na
elektricky chráněných objektech ve
výrobě, přenosu a rozvodu.
Plzeňský rozhled 12/2014
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Vítězka Fed Cup 2014 u hejtmana
Rokycany
pamatují na své
rodáky
Stalo se milou tradicí, že předsta−
vitelé města Rokycany navštěvují
v předvánoční čas rokycanské
rodáky, kteří žijí v pobytových za−
řízeních. Celkem jde o 72 rodáků,
z nichž 49 žije v Domově Har −
monie v Mirošově, 13 v Domově
sociálních služeb v Liblíně a 10
v Domově svatého Pavla v Roky−
canech. Ani letošní rok nebude
výjimkou. Dárky poveze osobně
starosta Václav Kočí už 9. prosin−
ce dopoledne do Mirošova a od−
poledne do Liblína. Ve středu
10. prosince v 10.00 hodin je ná−
sledně plánováno setkání s oby−
vateli Domova svatého Pavla.
Rokycanští rodáci, jimž jejich
zdravotní stav již neumožňuje žít
ve svých domovech, se velmi
těší na tato předvánoční setkání,
na dárky i na popovídání si. Pro
hosty mají tradičně nachystaná
krátká předvánoční představení.
Starosta města má naproti tomu
připravený vánoční dárek také
pro ředitele těchto zařízení, a to
v podobě finančního příspěvku
na jejich provoz.

Do kostelíku
u Ježíška se vrátily
varhany
Po letech čekání a snah se do
kostelíku U Ježíška vrátily původ−
ní varhany. Stěhování varhan
proběhlo 24. listopadu v 9 hodin.
Čtvrtého prosince se pak poprvé
představí posluchačům. Připra−
ven je varhanní koncert, jehož
výtěžek opět pomůže dalším
opravám kostela.
„Varhany pocházejí ze druhé
poloviny 17. století. Jde tudíž
o nejstarší varhany v Plzni a na
Plzeňsku vůbec,“ říká architekt
Jan Soukup ze Sdružení pro
obnovu památek v Rokycanech
a okolí, které se o kostelík stará.
Varhany byly před několika lety
restaurovány a poté čekaly v ka−
tedrále sv. Bartoloměje, až se bu−
dou moci vrátit na kůr nejmenší−
ho plzeňského kostela. K jeho re−
konstrukci přispěly i dvě bene−
fiční aukce výtvarných děl, jejichž
výtěžek byl právě na ni určen.
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Hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs přijal úspěšnou tenistku, člen−
ku vítězného týmu turnaje Fed Cup
2014, Plzeňanku Andreu Hlaváč−
kovou. Neděle 9. listopadu byla pro
tenisové fanoušky šťastným dnem.
Český tým ve složení Andrea Hla−
váčková, Lucie Hradecká, Petra
Kvitová a Lucie Šafářová zvítězil ve
finále turnaje Fed Cup 2014 nad ně−
meckými soupeřkami.
Dvojnásobné vítězce Fed Cupu
poděkoval hejtman za vynikající re−
prezentaci Plzeňského kraje a popřál
mnoho dalších úspěchů ve sportov−
ním i osobním životě. Na jeho otáz−
ku, kterého úspěchu si Andrea Hla−
váčková nejvíce váží, však odpověď
nezněla, že vítězství ve Fed Cupu, ale
stříbrné medaile z letní olympiády
v Londýně, kterou vybojovala společ−
ně s Lucií Hradeckou. Václava Šlajse
zajímalo také, kolik dní v roce stráví
úspěšná tenistka ve své rodné Plzni.

„V Plzni jsem každé dva měsíce
pár dní. Dohromady to možná není
ani měsíc,“ řekla Plzeňanka, pro
kterou je cestování nutnou součástí
její práce.
A jak je na tom s jinými sporty?
Ráda sleduje hokej, ale jen, jak sama
říká, hraje−li Plzeň nebo česká repre−
zentace. Občas se dívá i na cyklistiku,

protože mezi cyklisty má řadu přá−
tel. A co se týče aktivního sporto−
vání, našla si zálibu v surfování.
„Sport vás naučí disciplíně,
samostatnosti, ale taky zvládat
porážky a neúspěchy,“ oceňuje
Andrea Hlaváčková, pro kterou
tenisové poháry v dětství nebyly
hlavní metou. „Byla jsem ráda za
každý malý úspěch. Jako dítě
jsem o tenise nepřemýšlela jako
o něčem, čím bych se mohla ži−
vit,“ vysvětlila úspěšná hráčka,
která bude jednou z tváří letní
olympiády dětí a mládeže, kterou
v roce 2015 pořádá Plzeňský kraj.
„Přijetím úspěšných sportovců
z našeho kraje chceme nejen po−
blahopřát a vyjádřit naše poděková−
ní, ale propagovat sport jako vynika−
jící volnočasovou aktivitu. A Andrea
Hlaváčková rozhodně může být vzo−
rem pro mladé lidi,“ říká hejtman
Václav Šlajs.

Městem pro byznys jsou Horažďovice
Příznivé ceny stavebních pozemků,
nízké ceny bytů a vysoký podíl pod−
nikatelů. To jsou jen některé z důvo−
dů, proč se podnikatelsky nejpřívěti−
vějším místem Plzeňského kraje sta−
ly Horažďovice. Loni vítězné Roky−
cany jsou v letošním hodnocení dru−
hé a pomyslná bronzová příčka patří
městu Plzni. Výzkum Město pro byz−
nys, který již sedmým rokem hodno−
tí 205 obcí s rozšířenou působností
a 22 městských částí hlavního
města České republiky, zpracovala
agentura Datank.
V Horažďovicích jsou v rámci re−
gionu nejnižší ceny bytů, k nižším
patří také ceny stavebních pozemků
a ve srovnání s ostatními městy
kraje zaplatí podnikatelé v Horaž−
ďovicích nejméně za vodné a stoč−
né. Nízké jsou také místní poplatky,
které stanovuje radnice a které
mohou podnikání ovlivnit. Analytici
kladně hodnotili také hospodaření
radnice pod vedením starosty
Karla Zrůbka.
„Čtyřleté období jsme uzavřeli
s přebytkem 40 miliónů korun. Ve
srovnání s podobně velkými městy
fungujeme mnohem efektivněji.
Jsme obezřetní při sestavování roz−
počtu a projektujeme jenom to, na
co máme peníze,“ vysvětlil odstupu−
jící starosta Zrůbek.
V hodnocení hospodaření města
jsou Horažďovice v posledních třech

letech úspěšné v získávání evrop−
ských dotací, objem dotací z let 2011
až 2012 na jednoho obyvatele je dru−
hý nejvyšší v kraji. V podílech výdajů
radnice na investice jsou Horažďo−
vice čtvrté a iRating společnosti CRIF
− Czech Credit Bureau řadí toto město
na třetí příčku v kraji. „Naše největší
investice byla do vodovodů a kanali−
zací. Stavěli jsme také cyklostezku
a významné investice šly také do roz−
voje bydlení,“ doplnil Karel Zrůbek.
Podnikatelé v Horažďovicích ocení

také velkou konkurenci na trhu prá−
ce, tzn. vysoký počet uchazečů
o jedno pracovní místo. V rámci kra−
je jsou v tomto ohledu Horažďovice
druhé. Třetí místo obsadily v počtu
studentů v odborném středním
vzdělávání. Management škol hod−
ně dbá na moderní vybavení, takže
studenti v rámci praktické výuky
pracují s tím vybavením, s jakým se
dostanou do kontaktu v práci. První
místo získaly Horažďovice v počtu
žáků ve třídě na základních školách.

Cenu pro Horažďovice převzali Karel Zrůbek a Ivana Dušková.
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Zodpovědná konzumace alkoholu
Z průzkumu uskutečněného v rámci
projektu proti toleranci pití alkoholu
mladistvými Respektuj 18 vyplývá, že
jen 7 % lidí je ochotno jednat v přípa−
dě, že se stane svědkem prodeje
alkoholických nápojů nezletilým.
I když, jak průzkum ukázal, 64 % re−
spondentů vidělo nebo slyšelo, že se
v restauracích nebo maloobchodě
prodává alkohol mladistvým. Projekt
Respektuj 18 i průzkum pod záštitou
Plzeňského Prazdroje byl realizován
již druhým rokem a jeho hlavním té−
matem je zamezení konzumace alko−
holu lidem mladším 18 let.
Při příležitosti vyhodnocení dru−
hého ročníku programu Respektuj 18
byly představeny výsledky průzkumu
na téma konzumace alkoholu mla−
distvými. Z něj vyplynulo zajímavé
zjištění, že pouze jeden z deseti lidí je
ochotný aktivně upozornit na fakt, že
prodej alkoholu mladistvým je zaká−
zán a upozornit prodejce na nezákon−
né jednání v případě, že se stane
svědkem takové činnosti. Dva ze tří
lidí se přitom někdy setkali s prode−
jem alkoholu mladistvým, ať již v re−
stauracích nebo maloobchodě.
„Postoj Plzeňského Prazdroje
k zodpovědné konzumaci alkoholu je
jasný a prevence neodpovědné konzu−
Plzeňský rozhled 12/2014

mace je jednou z klíčových priorit na−
šeho podnikání. Jak vyplývá z našeho
průzkumu, dosáhli jsme hlavního cíle
kampaně a 97 % respondentů si pa−
matuje, jaký je cíl našeho prevenčního
projektu Respektuj 18. Otázky na
osobní zkušenost spotřebitelů bylo
novinkou letošního výzkumu a jejich
výsledek nás utvrzuje v tom, že naše
inciativa a apel na zodpovědnost v této

oblasti má rozhodně smysl,“ uvedla
k číslům Drahomíra Mandíková, ředi−
telka firemních vztahů a komunikace
Plzeňského Prazdroje.
Kampaň považuje za přínosnou
81 % respondentů, což je o 7 procent
více než v únoru, kdy se měření prová−
dělo poprvé. Obdobně jako před osmi
měsíci považuje pití alkoholu mladist−
vými za problém 75 % dotázaných.
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„S žádostí o prokázání ob−
čanským průkazem vůči mla−
distvě vypadajícím zákazní−
kům se setkalo v restauracích 56 %
respondentů. V případě maloobchod−
ních prodejen to bylo pouze 50 %,“
doplnila Drahomíra Mandíková s tím,
že nyní bude, i na základě průzkumu,
následovat nastavení cílů programu
pro následující roky.
Cílem programu Respektuj 18 je
podpořit vnímání zprostředkování
a prodeje alkoholu mladistvým jako
problém, který by společnost neměla
tolerovat. Zaměřuje se přímo na mís−
ta, kde se mohou mladiství nejsnáze
k alkoholu dostat, tedy na personál
v restauracích a barech či v maloob−
chodních prodejnách.
Mediálními tvářemi kampaně le−
tošního ročníku byly známé plzeňské
osobnosti – herec Martin Stránský,
tenistka Andrea Hlaváčková či dobro−
volný hasič Roman Nistor. Kampaň
probíhala v dopravních prostředcích
a v restauracích, hospodách a samo−
obsluhách. Program Respektuj 18
také letos postoupil do evropského
kola soutěže European Business
Awards. V ní jsou hodnoceny progra−
my společností s ohledem na jejich
úspěch, inovace a podnikatelskou
etiku. K získání informací slouží spe−
ciální web Plzeňského Prazdroje
www.respektuj18.cz.
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Olympijská hlídka v Blatnici
Pro fungování
přívozu Darová
Celkem 310 000 korun na čás−
tečné pokrytí nákladů na projekt
„Zajištění fungování přívozu Daro−
vá“ získá obec Břasy. Rozhodli
o tom krajští radní, ovšem návrh
musí ještě odsouhlasit zastupite−
lé. Předpokládané celkové nákla−
dy činí 640 000 korun. Díky pro−
jektu bude zajištěna dopravní
obslužnost prostřednictvím vodní
cesty přes řeku Berounku mezi
obcemi Nynice a Darová. Přívoz
zajišťuje pokračování dopravní
cesty vedoucí k řece Berounce po
silnici III/2316 ze směru od obcí
Nynice a Darová.

Dotace
na lyžařské trasy
Radní souhlasí s poskytnutím do−
tací z dotačního titulu Úprava lyžař−
ských běžeckých tras 2014/2015
ve výši 393 313 korun osmi obcím
(Modrava, Prášily, Horská Kvilda,
Železná Ruda, Srní, Kašperské
Hory, Hartmanice a Domažlice).
O dotaci mohly požádat obce na
území Šumavy a Českého lesa,
které zajišťují pravidelnou strojo−
vou údržbu lyžařských běžeckých
tras po celou zimní sezónu. Pod−
mínkou poskytnutí dotace je za−
jištění pravidelné strojové údržby
lyžařských běžeckých stop a ná−
vaznost další infrastruktury, jako je
ubytování, služby, zajištění parko−
vacích míst atd. Návrh bude ještě
schvalovat zastupitelstvo.

byla plná překvapení
Tělocvična vyzdobená velkými nápi−
sy přivítala krasobruslaře Tomáše
Vernera a házenkáře Vladimíra Jaré−
ho na Olympijské hlídce v Blatnici.
Mistr Evropy a stříbrný olympijský
medailista přijeli odměnit žáky
z místní základní školy za jejich vel−
kou aktivitu v projektu Sazka Olym−
pijský víceboj. S dětmi si popovídali
a hlavně zasportovali.
„Už při vstupu do tělocvičny, kte−
rá byla dekorovaná jak obrazem
Vládi, tak mým, bylo vidět, že škola
věděla, kdo přijede a perfektně se
připravila,“ chválil Tomáš Verner.
Trojnásobného medailistu z evrop−
ského krasobruslařského šampioná−
tu děti na úvod překvapily písničkou,
kterou pro něj složily na hudbu vá−
noční koledy ‚Rolničky‘. Hned mu ji
také zazpívaly. „Nemám ve zvyku na
veřejnosti plakat, ale ta písnička byla
nádherná. Bylo to dojemné a měl
jsem co dělat, abych udržel slzy,“
říkal účastník tří olympiád.
Písničku připravila s dětmi paní
učitelka Lucie Boudová, která je na
škole i garantkou projektu Sazka
Olympijský víceboj. Ten organizuje
Český olympijský výbor a jeho cílem
je ukázat dětem sport jako součást
zdravého životního stylu a zapojit do
sportování co nejvíce dětí. Proto se
v něm nehledí na výkony. Účastnit
se tak mohou například i děti s hen−
dikepem nebo školáci, kteří jsou
jinak omluveni z tělocviku.
Děti v rámci hodin tělocviku plní
osm disciplín, které zároveň testují
jejich základní fyzické schopnosti.

Jelikož v Blatnici se do sportování
pustili s vervou, vysloužili si návště−
vu Olympijské hlídky. Tu získalo na
podzim 29 nejaktivnějších z tisícov−
ky přihlášených škol.

Házenkáře Vladimíra Jarého, kte−
rý získal na Olympijských hrách
1972 v Mnichově stříbrnou medaili,
zase potěšila a překvapila otázka
na jeho působení ve Škodě Plzeň.

„Moc jsme se těšili a podle toho se
i připravovali. Celkově nás Olym−
pijský víceboj bavil, zapojili jsme sto
procent dětí. Návštěva Olympijské
hlídky předčila naše očekávání. Bylo
to velice zábavné. Setkání se slavný−
mi sportovci bylo velkým zážitkem
nejen pro děti, ale i pro nás učitele,“
uvedla Lucie Boudová.
Po rozcvičce se oba olympionici
pustili do sportování s dětmi. Vladimír
Jarý si jako házenkář vyzkoušel hod
basketbalovým míčem. Tomáš Verner
nastoupil v T−běhu, skoku do dálky
a trojskoku z místa. „Jsem olympionik
a reprezentuji profesionální sportovce,
takže skáču a běhám naplno. A mu−
sím uznat, že rozdíl mezi mnou a žáky
byl minimální,“ řekl Verner.

„Takový dotaz jsem od žáků základní
školy nečekal. Bylo vidět, že se děti
na setkání skutečně připravily, proto−
že při odpovědi jsme se museli vrátit
do sedmdesátých let,“ vysvětloval
Vladimír Jarý. Školáci se na debatu
se sportovci poctivě připravili. „Za to
jim patří obdiv,“ dodal Tomáš Verner.
Oba sportovci dostali na samotný
závěr Olympijské hlídky od dětí krás−
ně nakreslené obrázky, které symbo−
lizovaly jejich sportovní odvětví.
„Jsem smutný z toho, že je Blatnice
za námi. Bylo to skutečně velice pří−
jemné, ale teď mě čekají další dvě
hlídky. Jedna na Moravě a druhá
v Ústeckém kraji. Na obě se těším,
je to pro nás všechny ambasadory
určitě zážitek,“ dodal Tomáš Verner.

Oceněni budou
i mimorokycanští
dárci krve
Zatímco v listopadu hostilo město
Rokycany v obřadní síni radnice
rokycanské dárce krve, ve středu
3. prosince od 16.00 hodin zde
budou předávat plakety dr. Jan−
ského zástupci Českého červe−
ného kříže mimorokycanským
čestným dárcům krve. Poděkovat
jim přijdou i pracovníci Roky−
canské nemocnice a především
hematologicko−transfuzního od−
dělení. Za hostitelské město pří−
tomné pozdraví starosta Václav
Kočí. Slavnostní atmosféru pod−
trhne vystoupení Lidové muziky
Sluníčko.
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