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Plzeň se otevřela jako Evropské
hlavní město kultury pro rok
2015. Velkolepé slavnostní za−
hájení sledovalo na náměstí
Republiky, v přilehlých ulicích
a sadech i přes nepřízeň počasí
25 000 návštěvníků. Akce se
setkaly s velkým zájmem ná−
vštěvníků, například procházek
po městě s výkladem se zúčast−

nilo 500 lidí, varhanní koncert
Adama Viktory zcela zaplnil ka−
tedrálu sv. Bartoloměje a ta−
neční večery v Měšťanské bese−
dě a KD Peklo byly vyprodané.
„Zažili jsme výjimečný den.
Zároveň jsme díky bohaté účasti
v průvodech i na náměstí doká−
zali, že Plzeňané projekt přijali.
Zahájení se stalo krásným vstu−
pem do roku s mnoha různými,
zajímavými akcemi a projekty,

které nás čekají,“ říká první ná−
městek primátora Martin Baxa.
Otevírací ceremoniál začal
příchodem čtyř průvodů, který
připravovaly tisíce lidí přes půl
roku. A pokračoval úchvatnou
podívanou „namíchanou“ z nej−
většího videomappingu u nás,
který kombinoval motivy z histo−
rie Plzně i současný design,
tanec na molu
uprostřed náměs−
tí, obrovskou lout−
ku, původní hud−
bu a první zvonění
nových zvonů na
katedrále. Emo−
tivní představení
v závěru přešlo do
koncertu Davida
Kollera s bandem,
kdy na úvod vy−
stoupili Jiří Suchý
a Dan Bárta. Nad−
šené ohlasy návštěvníků na
otevírací ceremoniál potvrzují
například slova jednoho ze za−
hraničních návštěvníků Jamese
Stafforda: „Byla to skvělá po−
dívaná s tancem, hudbou, vizu−
álním uměním a performancí.
Výlet z Londýna do Plzně stál za
to. Město Plzeň může být hrdé
na zahajovací večer a nemohu
se dočkat, až uvidím po celý rok
další akce.“

Příloha DJKT
opět uvnitř našich novin.

Chcete vědět, co to je
„mezigenerační dům“?
Mělo by jít o vyšší kvalitativní podobu již 14leté existence občan−
ského sdružení (nově „spolku“) Soužití 2001, které slouží k mezi−
generačnímu propojování především krajních věkových kategorií,
tj. dětí a mládeže se seniory. Je přirozené, že se mezi nimi vysky−
tují i zdravotně postižení anebo příslušníci etnických menšin.

Podnikatelé diskutovali
s představiteli Plzně
Hlavními hosty poslední business
snídaně loňského roku, kterou tra−
dičně uspořádala Regionální hospo−
dářská komora Plzeňského kraje,
byl primátor Plzně Martin Zrzavecký
a radní pro oblast podpory pod−
nikání a spor tu Michal Dvořák.
Diskuse se rozproudila kolem par−
kování v Plzni. Za město vystoupili
radní Michal Dvořák, náměstek
Ing. Petr Náhlík a ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně
Ing. Irena Vostracká a další hosté.
Probírala se témata týkající se pro−
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blematiky stárnutí obyvatelstva,
dopravy a investic v Plzni.
„Jsem velmi ráda, že jsme s měs−
tem našli společnou řeč a dohodli se
na spolupráci především v oblasti
podnikání, která je důležitá nejen pro
nás, ale hlavně pro naše členy,“ uved−
la ředitelka RHK PK Radka Trylčová.
Zástupci města Plzně a RHK PK se
dohodli na několika bodech spolu−
práce, jako např. podpora technické−
ho vzdělávání, problematika nekvalifi−
kovaných zaměstnanců nebo podpo−
ra významných podniků v Plzni.

„Mezigenerační dům“ v mém
pojetí je zatím promýšlen jen
teoreticky, ale byla jsem ubez−
pečena, že nejde o utopii. Vždyť
tato aktivita byla z podnětu ba−
vorské ministryně pro rodinu,
mládež a seniory v SRN zapo−
čata právě před 10 lety. A dnes
tam už existuje na 400 těchto
zařízení!
Tak tedy, o čem to je: mělo by
jít o budovu, kde by se scházeli
ke společné zájmové činnosti
děti, mladí lidé a ti dříve naroze−
ní – senioři. Účast všech zájem−
ců musí být dobrovolná, ale cíle
musí být jasné: chtít spolupra−
covat anebo se aktivně či pa−
sívně podílet na zájmových čin−
nostech. Spojovat nadšení a pro−
gresivitu mládí s moudrostí
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
a zkušeností seniorů ve společ−
zakladatelka Soužití 2001,
ných záměrech a projektech!
t.
č.
místopředsedkyně Výboru
Přitom vznikají přirozeně vzta−
pro zdravotnictví a sociální politiku
hy podobně jako v pracovním
Senátu Parlamentu České republiky
kolektivu. Vždyť to všichni zná−
me: příznivé vzájemné soužití a efek− například šikovného důchodce, který
tivní spolupráce přináší další kladné umí třeba pracovat se dřevem. Na−
stránky, jako je tolerance, solidarita příklad vyřezávat anebo samotnou
a pomoc jeden druhému. Na věku truhlařinu… Anebo umí leccos spra−
přece nezáleží! Záleží na „dobré vů− vovat, třeba zámek. Anebo chce zalo−
li“, kterou někdy v naší společnosti žit ochotnický soubor se zkušeným
postrádáme. A dokonce explicitně amatérským režisérem…
A tak jsme letos v rámci existence
ve vztahu k seniorům…
I když jsou všichni informovaní, Soužití 2001 zatím jen zopakovali
včetně ministryně práce a sociálních prosincové adventní setkání v ma−
věcí, včetně Rady vlády pro seniory lém sále Měšťanské besedy v Plzni,
a problematiku stárnutí, včetně které je vždy příjemnou příležitostí
Krajské rady seniorů Plzeňského k vzájemnému přátelskému kontak−
kraje, kterou jsem před 5 lety zaklá− tu, s přispěním různých amatér−
dala, tímto nápadem nadšeni, je jeho ských i profesionálních umělců.
Veřejná informace o chystaném
realizace zatím jen v teoretické rovi−
ně. Jeho prosazení závisí například mezigeneračním domu mnoha pří−
na ochotě spolupráce především tomným rozsvítila oči! Vždyť je přece
center, kde je organizován volný čas nutnou podmínkou pro pěstování
dětí a mládeže. Jsou však i možnosti duševního zdraví a spokojeného ži−
jiné. Například se rýsuje spolupráce vota, aby se člověk, především pak
s Ústavem pro celoživotní vzdě− osamělý, měl na co těšit! A pokud
lávání ZČU v Plzni (ředitel Mgr. Zde− se toto podaří, pak jde o projev vy−
soké morální, profesní a mezige−
něk Weber).
Centra pro volný čas dětí a mládeže nerační kultury. Lze jej hodnotit ja−
mají tu výhodu, že jsou už materiálně ko významný příspěvek k mnoha
vybavena pro zájmovou činnost, a tak akcím, které organizuje kreativní
by se senioři prakticky bezplatně při− a odpovědný tým při příležitosti zís−
družili. To však neznamená, že se ča− kání titulu Evropského hlavního měs−
sem nezaloží jiná iniciativa, a to tento− ta kultury, kterým se město Plzeň
krát ze strany seniorů. Mám na mysli v těchto dnech oficiálně stává …

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Na úspěších, kterých kraj dosáhl, má největší
podíl město Plzeň a další větší města regionu
Do funkce hejtmana byl
Václav Šlajs zvolen 27.
ledna 2014 po rezignaci
Milana Chovance, který
po parlamentních volbách
získal křeslo ministra vnit−
ra. Do té doby zastával po−
zici náměstka hejtmana
pro ekonomiku. Zkuše−
nosti má také z Poslanec−
ké sněmovny Parlamentu
České republiky, kde jako
poslanec působil po parla−
mentních volbách od roku
2006 až do roku 2010. Ve−
řejné funkce však zastával
již od roku 1998, kdy byl
zvolen do Zastupitelstva
města Plzně. Následující
rozhovor přináší výčet do−
savadního působení hejt−
mana jako prvního muže
Plzeňského kraje.

sportovišť pro Sportovní gym−
názium, Plzeň.

w Prvního ledna uplynulo
patnáct let od vzniku krajů.
Vy sám, jste zastáncem je−
jich vzniku a proč?

školství. To vše jsou faktory,
které ovlivňují prosperitu regio−
nu. Důležitá je i spolupráce ve−
řejného a privátního sektoru,
která funguje také velmi dobře.
Dá se říci, že se v kraji o něco
méně hádáme a více táhneme
za jeden provaz.

w Jaké máte plány pro le−
tošní rok?
Chci pokračovat v započaté
práci a ještě více spolupracovat
se starosty a podnikateli. Bu−

narůstají na venkově a tomu je
třeba pomoci. Klíčem k dalšímu
úspěšnému rozvoji kraje je také
vzdělání, proto se i v tomto roce
budeme soustředit na podporu
technických oborů.

w Můžete se zmínit o nejdů−
ležitějších investicích, které
se plánují na rok 2015?

Pro rok 2015 je připraveno
několik velkých investic. Chce−
me se především soustředit na
opravy a rekonstrukce silnic

Byl jsem zastáncem vzniku
krajů. Česká republika v 90. le−
tech byla spolu se Slovenskem
jedinými zeměmi, kde nebyla
regionální struktura. Mezi cent−
rální vládou a obcemi musí být
mezistupeň. Kraj má k obcím
blíže a je schopen řešit jejich
problémy. Protože od počátku
fungování krajů letos uplyne
15 let, rozhodli jsme se při té−
to příležitosti uspořádat ve spo−
lupráci s Regionálními Deníky
anketu Největší osobnost Pl−
zeňského kraje. Sami občané

w Ve funkci hejtmana jste
jeden rok. Jak byste tento
rok zhodnotil?
Funkci hejtmana jsem přijal
s velkou pokorou a snažím se ji
vykonávat s maximálním nasa−
zením. Domnívám se, že jsem
úspěšně navázal na práci mého
předchůdce, současného mi−
nistra vnitra Milana Chovance.
Kraj dosáhl v uplynulém roce
řady úspěchů, ať už je to cena
pro nejlepší region východní
Evropy z hlediska strategie roz−
voje podnikání nebo ocenění
za nejtransparentnější kraj ČR.
Chtěl bych vyzdvihnout také
fakt, že Plzeňský kraj vstupuje
do roku 2015 stále jako jediný
nezadlužený kraj v ČR.

w Nezmínil jste se o tom, že
se Plzeňský kraj loni již po−
druhé stal nejlepším mís−
tem pro život. Co podle vás
stojí za tímto úspěchem?

Náš kraj sousedí s vyspělým
Bavorskem, což je jeho velkou
výhodou. Dalším pozitivem je
dlouholetá strojírenská tradice
v kraji, a především v Plzni, kde
také máme kvalitní univerzitní
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Také v roce 2015 plánuje hejtman Václav Šlajs pravidelné setkávání s představiteli sousední Horní Falce. Na snímku je
spolu s vládním prezidentem Horní Falce Axelem Barteltem.

deme i nadále rozvíjet partner−
ské vztahy se zahraničními re−
giony, především pak s bavor−
skou Horní Falcí. Zaměřit se
chceme více na pomoc venko−
vu, a to i finančně. Na úspěších,
kterých kraj dosáhl, má největší
podíl město Plzeň a další větší
města regionu. Problémy ale

II. a III. tříd, do kterých v roce
2015 bude investována částka
1,048 miliardy korun. Mezi vý−
znamné projekty bude patřit
rekonstrukce zahrnující za−
teplení Stodské nemocnice, vý−
stavba nového pavilonu Domu
sociálních služeb v Liblíně
a v Žinkovech nebo výstavba

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

tak budou mít možnost zvolit
osobnost, která je podle nich
největší osobností kraje, a to
ať už se jedná o osobu histo−
rickou nebo ze současnosti. Na
výběr bude z 36 osobností,
které budou postupně předsta−
vovány právě v Regionálních
Denících.
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Střípky
z Plzně
Plzeň v italské
Cervii
Podesáté se Plzeň zúčastní výsta−
vy zahradních expozic na veřej−
ných plochách italského města
Cervie. Účast chápe jako jednu
z forem prezentace města v zahra−
ničí. Výstava je přehlídkou umění
zahradníků z různých měst Evropy
s příležitostí porovnat přístup
k úpravě veřejných prostor, použití
různých technologií a prvků za−
hradnického uspořádání. Vzhle−
dem k poloze Cervie se jedná
rovněž o propagaci v oblasti turis−
mu. Návrh expozice vypracují za−
městnanci Správy veřejného stat−
ku města Plzně v duchu hlavní
myšlenky projektu Plzeň – Evrop−
ské hlavní město kultury 2015
„Otevři si Plzeň!“ Slavnostní
otevření se uskuteční v sobotu
30. května 2015.

114 zájemců
o sedm milionů
Jednoletý dotační program „ Plzeň
– EHMK 2015“ na podporu, rozvoj
a prezentaci celoroční kulturní
a umělecké činnosti pro rok 2015
vyhlásil Odbor kultury Magistrátu
města Plzně na základě usnesení
městské rady. Na rok 2015 byly
pro tento dotační program v oblas−
ti kultury schváleny finanční pro−
středky ve výši jednoho milionu
korun. Uzávěrka přijímání žádostí
byla stanovena na 22. září 2014.
K tomuto datu přijal odbor kultury
celkem 30 žádostí. Dvě z nich byly
z důvodu nedodržení podmínek
vyřazeny. Přijaté žádosti byly ra−
dou jmenované komisi předloženy
k projednání. Posuzovala 28 žá−
dostí v celkové výši 3 075 333 Kč.
Na základě hlasování o jednotli−
vých žádostech doporučila k pod−
poře celkem 25 žádostí v celkové
výši jeden milion korun.
Další jednoletý dotační program
„Plzeň – EHMK 2015“ na podporu
uměleckých a kulturních projektů
pro rok 2015 vyhlásil Odbor kultu−
ry Magistrátu města Plzně rovněž
na základě usnesení městské ra−
dy. K 22. září 2014, kdy byla sta−
novena uzávěrka, přijal celkem
145 žádostí, z nichž 12 bylo z dů−
vodu nedodržení podmínek vy−
řazeno. Komise posuzovala cel−
kem 133 žádostí v celkové výši
17 882 275 Kč, následně dopo−
ručila 89 žádostí v celkové výši
5 950 000 Kč.
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Ukradená pointa vystihuje to,
co mnozí nosí ve svém nitru
Výborný muzikant, skladatel, který
dlouhá léta doprovázel v kapele Karla
Gotta, Ladislav Štaidl začal psát knihy.
Ta jeho zatím poslední se jmenuje
Ukradená pointa. Nejen o ní jsme si
ale s Ladislavem Štaidlem povídali.
w Lidé vás mají zaškatulkovaného
jako výborného muzikanta a skla−
datele. Co bylo tím impulsem, že
jste začal psát knihy?
Zavinila to moje kamarádka Alena
Konopíková, která mě požádala,
abych do jejího časopisu na pokra−
čování psal zážitky z mé pětadvaceti−
leté činnosti kapelníka orchestru
Karla Gotta. Nabídka mě potěšila
a nabudila, takže jsem začal psát, je−
nomže jedna vzpomínka vyvolávala
další a další, až mi najednou došlo,
že místo krátkých příběhů bych měl
vlastně napsat knihu. Alenka mě po−
chopila, a dokonce dala moje dílko
k posouzení spisovateli Arnoštu
Lustigovi, který k němu nakonec na−
psal tuto lichotivou předmluvu:
Tato malá knížka je klenot. Pochází
z pera autora melodií a textů, který
spoluutvářel éru. Jsou to střípky
osobních pamětí a zároveň paměť
doby, sloka písně, podobná kapce
rosy. Je psána elegantním slohem
plným ironického nadhledu, za kte−
rým se skrývá věrnost pravdě a smr−
telná vážnost. Poodkrývá tajemství,
jaká má ta nejdůležitější výsada naší

existence: radost, slušnost a krása.
Za její občasnou nonšalantností je
portrét epochy, možná jen desetiletí,
tak neúprosně ujídaného pomíjivostí,
která pohřbívá všechno. Je požitek
tuhle knížku číst. Vrací nám to nená−
vratné, vypovídá to nesdělitelné. Je
to krásná, poctivá a cenná knížka.

w Vaše kniha Víno z hroznů je moc
hezké a zajímavé čtení, což Lustigo−
va předmluva přesně vystihuje. Ne−
stálo by za to napsat pokračování?
Knížka byla nečekaně úspěšná,
což dokazuje prodej všech padesáti
tisíc vydaných kusů. A jelikož popi−
suje můj život, práci a mé lásky pou−
ze do roku 2003, následujících jede−

náct let by určitě stálo za zdokumen−
tování. Pokud se mi to podaří zakom−
ponovat do původní knihy tak, aby to
nepůsobilo jako nastavovaná kaše,
tak to snad příští rok vydám.
w Na knižních pultech najdou
v těchto dnech čtenáři vaši knihu
Ukradená pointa. O čem je?
Je to soubor šestadvaceti mini po−
vídek, které jsem v průběhu posled−
ních deseti let napsal. V téhle útlé
knížce jsou krátké příběhy zpestře−
né ilustracemi mladé Jany Slavíkové,
o níž literární historik a publicista
František Cinger napsal: Ukradená
pointa podává další přesvědčivé svě−
dectví o jeho schopnosti zaujmout
příběhem, kde však pointa nechybí.
Potvrzuje to, o čem se přesvědčily
desetitisíce čtenářů jeho životopis−
ných knih, že k nim promlouvá člo−
věk schopný zaujmout nejen svým
dílem a osobnostními zkušenostmi
s řadou hvězd show byznysu, ale ta−
ké autor povídek vystihujících to,
co mnozí z nás nosí ve svém nitru,
Ať je to cosi dobrého či horšího.
Prostě život.
w Prozraďte, jaký jste čtenář a ja−
kému žánru dáváte přednost?
Já čtu rád jakýkoliv žánr, pokud je
napsán tak, aby mě kniha k sobě do−
slova připoutala. To ji potom nemilo−
srdně měním za televizi, počítač ane−
bo plané klábosení s kýmkoliv.

Socha Vzpěrače u vstupu do fitness
Nápaditá socha ze dřeva nazvaná
„Prvorepublikový vzpěrač“ našla po
několika měsících místo, kde se bude
nejlépe vyjímat. Vzpěračovo nové sta−
noviště se aktuálně nachází v prostoru
vstupu do fitness a restaurace vedle
Bazénu Slovany. Socha prvorepubliko−
vého Vzpěrače nyní inspiruje sportov−
ce z fitnessu, ale přitahuje i pozornost
návštěvníků přilehlé restaurace. Tvůrci
Vzpěrače si patřičnější místo pro své
dílo nemohli představit lépe!
Jak socha mohutného Vzpěrače
vznikla? Originální dílo se zrodilo bě−
hem akce SOCHY 2014 v květnu loň−
ského roku ve Chvojkových lomech.
Skupina sochařů zde během pětidenní
štace tvořila umělecká díla na téma
„Kultura a sport“. Socha Vzpěrače se
stala dílem bratrů Jana a Zdeňka
Posledních, a dokonce byla označena
jako nejzdařilejší sochařské dílo této

akce. Spoluautorství patří také kováři
Janu Bucharovi, který zhotovil kovové
prvky této sochy.
Vhodné umístění nalezly ale i další
sochy, které vznikly stejně jako
Vzpěrač během akce SOCHY 2014 ve
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Chvojkových lomech. Kamenná so−
cha „Vlnka“ od Bartoloměje Štěrby je
umístěna před MŠ v Úslavské ulici.
Socha nazvaná „Struny na ulici“ od
Jana Buchara našla svůj domov zas
ve 25. ZŠ ve Chválenické.
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Amnestie snížila dluh
jen o 400 tisíc korun
O dluhovou amnestii, kterou pro ne−
platiče nájemného vyhlásilo město
Plzeň ve druhé polovině minulého ro−
ku, zatím požádalo 51 lidí. Pokud
dlužníci uhradili nesplacené závazky
za nájemné a služby a případné soud−
ní poplatky nebo náklady exekučního
řízení do loňského 31. prosince, ne−
budou muset platit vzniklé poplatky
a úroky z prodlení na nájemném
a službách evidovaných k 31. prosin−
ci 2013. Zásady pro prominutí splnilo
jen 32 dlužníků. Městu zaplatili zhru−
ba 400 tisíc korun. Částka za poplat−
ky a úroky z prodlení u těchto neplati−
čů dosáhla téměř 3,5 milionu korun.
„Předešlé vedení města dalo dluž−
níkům šanci si své závazky dát do po−
řádku. Výsledkem je, že se dosud pro
tento vstřícný krok městské správy
rozhodla necelá čtyři procenta z cel−
kového počtu 1 531 neplatičů nájem−
ného,“ sděluje radní pro oblast správy
městských nemovitostí David Šlouf.
Jedná se o zlomek z celkové dlužné
částky 116 milionů korun za nájemné
a další služby související s užíváním
městského bytu. Celkem 217 tisíc ko−
run z této částky tvoří dluh na nájem−
Plzeňský rozhled 1-2/2015

ném a službách, zbývajících 183 tisíc
je úhrada za náklady soudních a exe−
kučních řízení, které městu vznikly
tím, že pohledávky po neplatičích vy−
máhalo.
„Někteří z žadatelů podmínky dlu−
hové amnestie v době podání žádosti
nesplnili, nicméně do konce roku dlu−
hy vyrovnali a vyrozuměli nás. Jedná
se celkem o 11 lidí. Ostatní žadatele
s nesplněnými podmínkami budeme
opakovaně prověřovat, zda uhradili
vše, co bylo potřeba,“ uvádí Jan Sou−
ček z bytového odboru magistrátu.
Dlužníci, kteří městu zaplatili v sou−
ladu se zásadami ve stanoveném ter−
mínu do 31. prosince 2014 veškeré
své dluhy na nájemném, službách sou−
visejících s užíváním bytu, popřípadě
uhradili vzniklé náklady soudních
a exekučních řízení, mají stále ještě
možnost požádat o prominutí penále,
a to do 31. března letošního roku. „Ne−
měli by ale otálet a svou žádost podat
na bytový odbor magistrátu co nejdří−
ve. K prominutí totiž nedochází auto−
maticky uhrazením dluhu, ale žádosti
budou předloženy k rozhodnutí do
orgánů města,“ upozorňuje Jan Souček.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Nové centrum
pro studenty
Studentské organizace na Západo−
české univerzitě v Plzni získaly
v univerzitním areálu na Borech
nové centrum. V místnosti situo−
vané v budově Fakulty strojní tak
můžou provozovat svoji veškerou
činnost. Myšlenka na otevření ta−
kové místnosti se zrodila v rámci
Výboru pro spolupráci student−
ských organizací ZČU, který vede
současný předseda Studentské
komory Akademického senátu
ZČU Michal Volf.
V místnosti UV 202B, která se
nachází v budově Fakulty strojní
ZČU, se studentské organizace
mohou setkávat se svými mimo−
univerzitními partnery, připravovat
společné akce, projekty apod.
Místnost bude rovněž využívat pro
svá jednání Výbor pro spolupráci
studentských organizací ZČU
a Studentská komora Akademic−
kého senátu ZČU.
„Jsme si vědomi nezastupitelné
role studentských organizací v ži−
votě Západočeské univerzity, je−
jichž činnost a rozvoj plně podpo−
rujeme. Proto jsme vyšli vstříc i je−
jich žádosti o zřízení centra, kde
mohou společně plánovat svoje
aktivity,“ uvedla rektorka ZČU Ilona
Mauritzová

Vloni se v Plzni
narodilo 3 836 dětí

Energetici pomohli zatraktivnit výuku fyziky
Letošní rok končí pro Sportovní gym−
názium Plzeň více než úspěšně. Peda−
gogům se totiž podařilo dokončit a do−
vybavit učebnu fyziky, a to i díky fi−
nančnímu příspěvku Nadace ČEZ.
Sportovní gymnázium podalo žádost
o příspěvek v rámci projektu Oranžová
učebna, který vyhlásila společnost
ČEZ. V průběhu dubna 2014 Správní
rada Nadace ČEZ následně schválila
částku ve výši 153 014 korun na reali−
zaci tohoto projektu pod názvem
Fyzika zábavně a experimentálně.
„Za tento finanční obnos jsme kou−
pili přenosný počítač a multifunkční
tiskárnu a především jsme doplnili
experimentální systém PASCO o další
sondy a rozhraní, například senzor
elektrického náboje, teplotní senzor,
model oka, senzor pohybu a mnohé
další. Dále jsme zakoupili pomůcky
pro demonstraci jevů za sníženého
tlaku, elektromotor a pomůcky pro

sestavování elektrických obvodů,“
uvedla ředitelka Sportovního gymná−
zia Plzeň Mgr. Milena Majerová.
Cílem školy je zvýšit atraktivitu pro−
váděných experimentů při výuce fyzi−
ky, umožnit žákům vyzkoušet si fyzi−

Od března v nové funkci
Akademický senát Fa−
kulty zdravotnických stu−
dií Západočeské univerzi−
ty v Plzni zvolil v tajném
hlasování jedinou navrže−
nou kandidátku na dě−
kanku – doc. PaedDr.
Ilonu Mauritzovou, Ph.D.,
která získala 11 hlasů od
11 přítomných senátorů. Do funkce
nastoupí 28. března 2015 a fakultu
povede po následující čtyři roky, tedy
do roku 2019.

Doc. PaedDr. Ilona Maurit−
zová, Ph.D. vystudovala Peda−
gogickou fakultu v Plzni, později
zde složila rigorózní zkoušku
v oblasti pedagogiky, psycho−
logie a společenských věd.
Získala rovněž titul Ph.D. v ob−
lasti veřejného zdravotnictví a ve
stejném oboru se v roce 2010
habilitovala. V roce 2002 založila
v Plzni první soukromou vysokou
zdravotnickou školu v České republi−
ce. Ta se roku 2008 sloučila se

kální jevy doslova „na vlastní kůži“
a zpracovat výsledky pokusů pomocí
výpočetní techniky. Očekáváme, že
se naše snaha projeví ve zvýšeném
zájmu o studium technických oborů
na vysokých školách.

Západočeskou univerzitou v Plzni jako
Fakulta zdravotnických studií a Ilona
Mauritzová se stala její děkankou. Od
roku 2011 stojí v čele Západočeské
univerzity v Plzni jako rektorka. V této
funkci povede ZČU do konce února,
kdy ji vystřídá nově zvolený kandidát
na rektora Miroslav Holeček.
Fakulta zdravotnických studií
vznikla v roce 2008 transformací
z Vysoké školy v Plzni, o.p.s., a nabí−
zí vzdělání v nelékařských zdravot−
nických oborech. V současné době
zde studuje přibližně 800 studentů
bakalářského a navazujícího magis−
terského studia.

Úřad městského obvodu Plzeň 3 je
pověřen správou matriky pro měs−
to Plzeň a začátkem každého roku
vydává statistické údaje z roku
předešlého. Podíváme−li se na
aktuální údaje, zjistíme, že se
v Plzni narodilo v roce 2014 více
dětí, než tomu bylo v roce 2013.
Naproti tomu zase výrazně ubylo
uzavřených sňatků.
„V uplynulém roce 2014 se
v Plzni narodilo 1825 děvčat a 2011
chlapců, z toho pak 81 párů dvojčat.
Nejfrekventovanějšími jmény se
u dívek stala tradičně Eliška a Te−
reza, u chlapců pak Jan a Jakub,“
informuje starosta Městského ob−
vodu Plzeň 3 Radislav Neubauer.
Kde však statistiky zaznamenaly
v roce 2014 pokles, byl počet uza−
vřených sňatků. Ve srovnání s ro−
kem 2013 se jich uskutečnilo o více
než 50 méně. Co se statistiky úmrtí
týká, ta se v průběhu ledna ještě
zpracovává, neboť na matriku stále
docházejí hlášení. Nicméně je do−
sud evidováno 2961 úmrtí.
6
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Pracovní nabídky

Nezaměstnaných
v Čechách přibylo!
O jaké profese mají lidé na začát−
ku roku největší zájem?
Podle statistik hledají nejčastěji
nové uplatnění kuchaři, servírky,
řidiči a prodavačky. Pokud se Češi
rozhodli najít si v lednu (novou)
práci, poohlížejí se především po
volných místech v gastronomii, do−
pravě a logistice, administrativě
a obchodu. Podle aktuálních dat
společnosti ANNONCE má o za−
městnání v těchto oborech zájem
až 57 % lidí.
„Čechy nejvíce lákají pozice
v gastronomii, každá čtvrtá lednová
poptávka je právě z této oblasti.
V zimních měsících se totiž mnoho
sezónních pracovníků snaží najít
(novou) práci třeba v rámci novo−
ročního předsevzetí. Poohlížejí se

8

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

především po dočasném uplatnění
jako číšníci či pomocná síla, aby si
přivydělali, než začne nová sezó−
na,“ vysvětluje Petr Langer, odbor−
ník na segment práce.
Pracovní nabídky tuto poptávku
téměř zrcadlí, více než 37 %
annončních nabídek souvisí s gas−
tronomií. Zaměstnavatelé nabízejí
větší počet míst i v obchodu či do−
pravě a logistice, které se podílejí
na 12, respektive 11 procentech
dalších pracovních nabídek. Ucha−
zečům o nová pracovní místa
však situace na trhu práce moc ne−
přeje – podle dostupných statistik
Úřadu práce ČR (ÚP ČR) se mezi−
měsíčně navýšil počet nezaměst−
naných o 0,4 procentního bodu,
konkrétně na 7,5 %.
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Lokalita Plac má svoji pracovní skupinu
Město Plzeň zřídilo pracovní skupi−
nu pro lokalitu Plac ve vnitrobloku
ulic Plachého a Korandovy. V letoš−
ním roce získalo prostřednictvím
Odboru bezpečnosti a prevence kri−
minality MMP dotaci Ministerstva
vnitra v rámci Programu prevence
kriminality 2014 na projekt „Asistent
prevence kriminality“, který je ve
spolupráci s městskou policií reali−
zován od července loňského roku.
Na pozici asistenta prevence krimi−
nality byly na základě výběrového
řízení vybrány dvě ženy – Renata
Tišerová a Monika Kotlárová. Působí
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v rámci městské policie pod vede−
ním mentora, na jehož pozici byl
jmenován Karel Mach.
Činnost asistentek je zaměřena
převážně na lokalitu Plac. Cílem pro−
jektu je zejména zlepšení podmínek
pro občanské soužití obyvatel této
lokality a okolních obyvatel, dohled
nad dodržováním veřejného pořádku,
zvýšení pocitu bezpečí obyvatel loka−
lity, ale také řešení problematiky zá−
školáctví. Za tímto účelem byla navá−
zána spolupráce se 16. ZŠ a MŠ a ZŠ
Podmostní, kam dochází vyšší pro−
cento dětí z uvedené lokality.

„Asistentkám se během svého pů−
sobení podařilo navázat kontakt se
všemi obyvateli vnitrobloku. Jedním
z častých problémů, který je sužoval,
byl pohyb cizích osob závislých na
drogách a lidí bez domova a jejich
neoprávněné vnikání do volných by−
tů, zejména ve večerních a nočních
hodinách. Aby došlo ke komplexní−
mu řešení problémů obyvatel lokality
Plac a přilehlého okolí, byla z iniciati−
vy mentora a koordinátorky projektu
Andrey Gregorové navrženo zřídit
pracovní skupinu,“ sdělil primátor
Martin Zrzavecký.
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Členové pracovní skupiny se podí−
lejí na řešení problémů obyvatel dané
lokality a podle potřeb rozvíjí také čin−
nost asistentek. Scházejí se pod ve−
dením koordinátorky projektu „Asis−
tent prevence kriminality“ Andrey
Gregorové jednou za 14 dnů, urgentní
případy řeší okamžitě přes vybrané
kontaktní osoby. Vzhledem k tomu, že
se projekt v Plzni postupně osvědčuje,
bude předložena žádost o dotaci
z Ministerstva vnitra v rámci Programu
prevence kriminality 2015. V souvis−
losti s danou lokalitou budou v rámci
Programu prevence kriminality 2015
předloženy další dva navazující pro−
jekty, a to Bezpečná lokalita Plac
a Domovník – preventista na Place.
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Za loňský rok opět přibylo dopravních nehod
děn nesprávný způsob jízdy
Celkem 2905 doprav−
(= nevěnování se řízení,
ních nehod přibylo do
nedodržení bezpečné vzdále−
policejních statistik
nosti za vozidly, nezvládnutí
Plzeňského kraje. Při
řízení), nepřiměřená rychlost
nich zemřelo na ko−
(= nepřizpůsobení rychlosti
munikacích Plzeňské−
dopravně technickému stavu
ho kraje 40 osob, těž−
komunikace, kdy ke kolizím
ce zraněno bylo 113
dochází často při změnách
účastníků nehod a leh−
Petr Špíral
počasí, snížené viditelnosti,
ce 1517. Celkové ško−
dy, které při nehodách vznikly, byly mlze, námraze apod.) a nedání před−
posouzeny na celkovou částku, kte− nosti v jízdě.
rá překročila 248 milionů korun.
Z hlediska srovnání s předcházejícím Zavinění
rokem došlo ke snížení v počtu ne− dopravních nehod
hod o více než dvě stovky. Snižující Většina nehod (86 %)
se trend byl zaznamenán i u násled− byla zaviněna řidičem
ků nehod. Počet těch nejzávažněj− motorového vozidla.
ších, kdy na silnici vyhasl lidský Nejčastěji šetřili doprav−
ní policisté kolize osob−
život, se snížil o 3.
ních automobilů bez pří−
Alkohol a drogy u viníků
věsu (1668x) a náklad−
dopravních nehod
ních vozidel bez přívě−
Požití alkoholických nápojů bylo od− su, či návěsu (247x).
haleno při šetření nehod u 302 řidičů Na nehodách se však
a drogy sehrály roli u 17 nehod. Ve podíleli i řidiči nemoto−
spojení alkoholu a drogy pak havaro− rových vozidel, chodci,
valo 9 řidičů. Největší počet nehod lesní a domácí zvířata. Svůj podíl se−
pod vlivem alkoholu byl v době, kdy hrála v několika případech i technická
řidičům „kolovalo“ v těle množství závada vozidla (21x) a závada komu−
přesahující 1,5 promile alkoholu nikace (5x).
(u 182 viníků nehod byla naměřena Nehody dle dnů v týdnu
hodnota 1,5 promile a více, což od−
a měsíců:
povídá 60 % všech nehod, u kterých
Celkem 2905 dopravních nehod při−
figuroval alkohol).
bylo do policejních statistik Plzeň−
Hlavní příčiny nehod
ského kraje. Ty také uvádějí, který
Po linii dopravní nehodovosti jsou den v týdnu nese při střetu vozů na
dlouhodobě sledovány i další uka− silnicích tzv. Černého Petra. V po−
zatele. Patří mezi ně mimo jiné pří− sledních několika letech byl „čer−
činy dopravních nehod. Dlouhodo− ným“ dnem na našich silnicích pátek
bě je nejčastější příčinou nehod uvá− (v letech 2013, 2012, 2011, v roce
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2010 byl tento den druhým s největ−
ším počtem nehod). Výjimkou není
ani loňský rok. Nejvíce nehod bylo
zaznamenáno opět v pátek a hned za
tímto dnem následuje pondělí. V mě−
síčním porovnání je „nejnehodověj−
ším“ červenec s 286 kolizemi a nej−
více osob bylo usmrceno při neho−
dách v červnu. Jako nejbezpečnější
měsíc by z hlediska počtu nehod
a počtu usmrcených osob mohl být
vyhodnocen únor, jelikož došlo k nej−

menšímu počtu nehod, při nichž ne−
byla usmrcena žádná osoba.

Zebra se za Tebe
nerozhlédne
Vzhledem k závažnosti následků do−
pravních nehod přijali policisté v loň−
ském roce řadu preventivních opatře−
ní a v co nejširším měřítku realizovali
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řadu dopravně bezpečnostních akcí.
Ty směřovaly nejenom k řidičům
osobních vozidel, ale i k cyklistům
a motocyklistům, řidičům nákladních
vozidel, autobusů a v neposlední řadě
se do hledítka policistů dostali samo−
zřejmě i chodci.
Přímo chodcům byl určen celore−
publikový projekt Zebra se za Tebe
nerozhlédne a řidičům pak celorepub−
likový projekt Řídím – piju nealko pi−
vo. Při krajských akcích obdržela řada
účastníků silničního provozu
prvky zvyšující jejich bezpe−
čí na silnici (reflexy) a jedno−
rázové alkoholtestry, díky
kterým si řidiči mohou ově−
řit, zda za volant neusedají
pod vlivem alkoholu.
Stranou nezůstala ani spo−
lupráce na mezinárodní úrov−
ni. Zmíněna by mohla být na−
příklad celotýdenní meziná−
rodní akce zaměřená na kon−
trolu nákladní dopravy, která
proběhla v měsíci říjnu za
účasti mobilních jednotek
centra služeb pro silniční dopravu
Ministerstva vnitra ČR a jejich kolegů
ze Spolkové republiky Německo
a z Polska. Společný výkon služby po−
licistů dálničních oddělení a oddělení
silničního dohledu krajského ředitelství
s našimi „západními“ kolegy ze SRN
pak byl realizován nejenom na našem
území, ale i za hranicemi.
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Pediatrie se stává stále
složitější a komplexnější
Pochází z učitelské rodiny a už
v průběhu studia na střední škole
u něj lékařská profese vzbuzovala
určitou autoritu. Proto se rozhodl
studovat na Lékařské fakultě v Plz−
ni, přičemž svoji roli určitě hrálo
závažné onemocnění v rodině.
Původně sice neplánoval být pe−
diatrem, ale tento obor a potažmo
interní obory se mu líbily již v prů−
běhu vysokoškolského studia. Jak
sám říká, určitě nelituje, ba na−
opak, a pokud se ohlédne zpět,
myslí si, že byla splněna všechna
jeho očekávání po téměř 33 letech
praxe – samozřejmě s ohledem na
všechny problematické stránky,
které práce ve zdravotnictví přiná−
ší. Řeč je o profesoru MUDr. Josefu
Sýkorovi, Ph.D., přednostovi Dět−
ské kliniky FN Plzeň, kterého jsme
požádali o následující rozhovor.
w Jaké byly vaše lékařské začátky?
Po skončení studia se mi podařilo
nastoupit do zaměstnání na klinické
pracoviště Dětské kliniky FN v Plzni,
také jsem působil na dětském oddě−
lení okresní nemocnice v Rokyca−
nech a postupně získával praktické
znalosti v pediatrii. V tomto období
bylo také běžné, že vedle práce na
lůžkovém oddělení lékaři pracovali
v ambulantní praxi. V mém případě
podobně jako další kolegové jsem
také pracoval několik roků odpoled−
ne v ambulanci dětského lékaře pro
děti a dorost na různých místech na
okrese Plzeň – sever, což zpětně po−
važuji za důležité období v získání
sebevědomí a praktických zkuše−
ností. Později jsem se pak již plně
věnoval práci na Dětské klinice
v Plzni, kde jsem se specializoval na
nemoci trávicího traktu a poruchy
výživy a také současně od poloviny
devadesátých let se podílím na pe−
dagogické práci na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Plzni.
w Zkuste, prosím, nastínit cestu,
kterou ušel váš obor od doby, kdy
jste začínal, až dosud.
Zdravotnická péče aktuálně dosa−
huje u nás srovnatelné úrovně se zá−
padním světem. Opravdu zásadní
změny pozorujeme v prostorovém
a přístrojovém vybavení, nových lé−
čebných postupech a také spole−
čenské situaci ve vztahu zdravotnic−
kého personálu k rodičům a dětem.
Pediatrie podobně jako jiné lékařské
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obory se stává stále složitější
a komplexnější, odborné poznatky
se každoročně rozšiřují hlavně v ob−
lasti genetiky, biochemie, v použití
nových léků a materiálů, operačních
postupů apod. Bylo rozpoznáno
mnoho nových chorob a syndromů
manifestujících se již v dětském vě−
ku. Následkem pokroku se objevilo
nové těžiště problémů jako proble−
matika intenzivní a resuscitační pé−
če, rozvoj chirurgické péče, obrov−
ského pokroku dosáhla léčba akut−
ních leukémií v dětském věku, dětí
s cukrovkou a chronickými střevní−
mi záněty. Velký pokrok zaznamena−
la hemodialýza u dětí s chronickým

k velkému rozvoji v poznání nových
vývojových aspektů dětského jedin−
ce, který je typický pro dětský věk
což se obrazilo i v nových diagnos−
tických a léčebných postupech.
w Změnilo se v posledních 20 le−
tech složení pacientů? Vyskytly se
nové nemoci a tím i poradny?
Složení chorob u dětí se výrazně
odlišuje od dospělých a mnohé jsou
typické pro určitá věková období
a prakticky se nevyskytují v jiných
věkových obdobích. Jejich spekt−
rum se určitě v posledních 20 letech
změnilo a je odlišné než v době, kdy
jsem začínal. Některé nemoci úplně
vymizely, některé se objevily také

selháním ledvin, transplantace v dět−
ském věku, dětská onkologie. Kom−
plexní péče o děti s vrozenými sr−
dečními vadami je u nás na světové
úrovni, stejně tak novorozenecká pé−
če a péče o nedonošené děti. Došlo
k vypracování nových postupů v pé−
či o děti s vrozenými nemocemi,
metabolickými chorobami a péče
o chronicky nemocné děti. Velkým
pokrokem bylo snížení úrazovosti,
rozpracování systému infuzní tera−
pie, rozšíření screeningu v novoro−
zeneckém věku, očkování a propa−
gace správné výživy a životosprávy.
Významným pokrokem bylo drama−
tické snížení novorozenecké, koje−
necké a dětské úmrtnosti ve vyspě−
lých zemích, která v České republice
dosahuje jednu z nejnižších z celo−
světového hlediska a můžeme být
na tento fakt právem pyšní. Je vý−
sledkem vyspělé péče porodníků,
pediatrů a všech zdravotnických
specialistů a souvisí také s rozvojem
prenatální mediciny umožnující dia−
gnostiku vrozených chorob již před
porodem. V pediatrii došlo dále

díky novým diagnostickým možnos−
tem. V dětském věku se setkáváme
především s akutními stavy, nejčastě−
ji nemoci trávicího, dýchacího a mo−
čového traktu. Současně stoupá po−
čet dětí s civilizačními chorobami,
endokrinními, metabolickými a imu−
nologickými chorobami, výrazně se
změnil a zvýšil počet chronicky ne−
mocných dětí. Důležitým aspektem
bylo zjištění příčiny virového zánětu
jater typu C, zjištění příčiny cystické
fibrózy, různých metabolických po−
ruch, možnosti antibiotické terapie,
koncepce prevence vzniku atero−
sklerózy již v dětském věku apod.
Prakticky stoupá problematika alergií,
astmatu, obezity v dětském věku
a neurologických onemocnění.
w Pane přednosto, a co rodiče, ja−
ké jsou dnes možnosti spolupráce
s rodiči během léčby?
Za důležité a zcela zásadní pova−
žuji spolupráci s rodiči, poněvadž
nemoc u dítěte vede k omezení
v uspokojování některých z jeho po−
třeb a významným způsobem ovliv−
ňuje celou rodinu a zaběhnutý řád
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v rodině nebo v kolektivu. Jejich role
je nezastupitelná, má−li se dosáh−
nout cíle léčby a vyplývá ze speci−
fického charakteru choroby. U všech
dětí považujme za samozřejmost
pobyt s dítětem v nemocnici, i když
tato situace stále vždy vyplývá
z aktuálních možností lůžkového za−
řízení. Ke zlepšení léčebného režimu
a spolupráce s rodiči přispívá dosta−
tek informací, vstřícnost, komunika−
ce a následné navození atmosféry
důvěry a navázání bližšího vztahu
s rodiči a dětmi. Specifickou oblastí
spolupráce jsou pak onkologicky
nemocné děti, kdy pod vlivem zátě−
že, kterou nemoc přináší, se může
měnit postoj rodičů k dítěti. Ne−
zbytná je také spolupráce s psycho−
sociálním podpůrným systémem,
speciálním pedagogem nebo herním
terapeutem.
w A na závěr otázka z přihrádky
kdyby….Kdyby to bylo ve vaší mo−
ci, co byste změnil na zdravotnictví
jako takovém?
Práce ve zdravotnictví patří mezi
nejnáročnější a to samé platí pro pé−
či o dětské pacienty a potřeba prů−
běžných změn ve zdravotnictví je
stále aktuální ve všech oblastech,
jak v léčebně preventivní tak v oblas−
ti vzdělání. Peněz není určitě nikdy
dost a ekonomika je stále podstat−
ným určujícím prvkem, ale musí jít
ruku v ruce s poskytováním optimál−
ní zdravotní péče a restrukturalizací
zdravotnických pracovišť. Je nezbyt−
né se více zaměřit na chronická lůž−
ka v následné péči o chronicky ne−
mocné dětské pacienty, jejichž počet
se trvale zvyšuje právě vzhledem
k zlepšení poskytované zdravotní
péče. Proto bych považoval za dů−
ležité klást důraz na hospodaření
s prostředky, které do zdravotnictví
přicházejí, větší důraz klást na ošet−
řovatelskou péči a doporučil bych
vrátit se k původním systému vzdě−
lání a výchovy sester včetně dět−
ských sester, který v současné kon−
cepci nepovažuji za správný. Stejně
tak zásadní změnu vyžaduje součas−
ný systém vzdělání lékařů, proble−
matika platů lékařů a sester a od−
chody lékařů do zahraničí, pracovat
na fúzi zdravotních pojišťoven, refor−
mě financování a vyšší zapojení pa−
cienta. Umožnit kombinaci veřej−
ných a soukromých zdrojů ve všech
oblastech zdravotnictví včetně zdra−
votních pojišťoven, tak jak je obvyklé
v západních zemích.
Plzeňský rozhled 1-2/2015
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Peníze na obnovu
venkova v kraji
Už ode dneška mohou obce
Plzeňského kraje podávat žádosti
na finance z Programu stabilizace
a obnovy venkova (PSOV) pro rok
2015. Program je vyhlašován od
roku 2005 a jeho cílem je pomoci
venkovským oblastem v regionu.
„Program je určen pro malé ob−
ce do počtu obyvatel 1 500, je−
jichž rozpočet nepřesahuje dva
miliony korun. Peníze z tohoto do−
tačního titulu jsou často jedinou
možností, jak získat dotaci na
opravu nebo rekonstrukci nemovi−
tého majetku. Mnohé obce tak
opravili svoje obecní úřady, náves,
autobusové čekárny nebo místní
komunikace. Jen tak se totiž do−
stanou k penězům, které mohou
využít na to, co skutečně potřebu−
jí,“ doplňuje náměstek hejtmana
Ivo Grüner.
V rámci uvedeného programu
jsou vyhlašovány celkem tři do−
tační tituly: Projekty obcí, Územní
plány a Integrované projekty. Pro
příští rok 2015 je na PSOV vyčle−
něna částka 80 milionů korun, což
je zatím nejvíce v historii. Pro
srovnání – v loňském roce se jed−
nalo o částku 50 milionů korun,
v roce 2013 bylo poskytnuto 25
milionů korun. Žádosti lze podávat
elektronicky prostřednictvím sys−
tému eDotace až do 25. 2. 2015.

Program protidrogové
prevence v akci
Až do 30. ledna 2015 přijímá Kraj−
ský úřad Plzeňského kraje žádosti
na podporu projektů protidrogové
prevence pro letošní rok. Program
schválili krajští radní a jeho reali−
zace by měla napomoci k udržení
a realizaci projektů protidrogové
prevence v Plzeňském kraji. Pod−
pořeni budou zejména realizátoři
protidrogových projektů, kteří mají
platnou certifikaci odborné způso−
bilosti poskytovatelů služeb pro
uživatele omamných a psycho−
tropních látek uznávanou Radou
vlády pro koordinaci protidrogové
politiky (RVKPP), a podali si na
rok 2015 žádost o finanční pod−
poru a prostřednictvím poskyto−
vaných služeb pomáhají na území
kraje řešit sekundární či terciární
drogovou problematiku. Na tento
program je z rozpočtu vyhrazena
částka 2,8 milionu korun.
14

Gymnázium zvýší efektivitu své výuky
Sportovní gymnázium Plzeň se zapo−
jilo do Regionálního operačního pro−
gramu v rámci projektu „Modernizace
vybavení Sportovního gymnázia, Plzeň
– vyšší efektivita výuky“ pod registrač−
ním číslem: CZ.1.14/2.4.00/34.03223.

Cílem projektu je zefektivnění a zkva−
litnění výuky všeobecných a jazykově
zaměřených předmětů na Sportovním
gymnáziu Plzeň.
„Projekt je celkově zaměřen pře−
devším na zefektivnění výuky pro−

střednictvím zmodernizování ICT vy−
bavení (interaktivní tabule včetně
příslušenství, moderní PC sestavy
především v učebně určené pro výu−
ku cizích jazyků a učebně využívající
multimediální nástroje pro výuku,
pořízení moderní zobrazo−
vací techniky (vizualizéry)
a v neposlední řadě také
školní nábytek, který odpo−
vídá současným ergono−
mickým požadavkům pro
žáky a vyučující,“ upřesnila
ředitelka školy Mgr. Milena
Majerová.
V průběhu ledna – února
2015 proběhnou jednotlivá
zadávací řízení na školní
nábytek a ICT techniku.
Ukončení projektu je pláno−
váno na 30. 6. 2015.

Pilují své znalosti v nové elektrodílně
Střední odborné učiliště elektro−
technické v Plzni se může pochlubit
novou specializovanou dílnou. Ta
slouží žákům a zaměstnancům ško−
ly jako pracoviště, kde mohou pro−
vádět praktické pokusy a projekty
v oblasti silnoproudé elektrotechni−
ky a automatizace. Výstavbu dílny,
jež navazuje na nově vybudovaný
výukový blok diagnostiky točivých
strojů, podpořila Nadace ČEZ část−
kou 400 000 korun.
Díky nové dílně vznik ve škole
prostor, kde se žáci mohou praktic−
kou formou seznámit s postupy mě−
ření a diagnostikou při vyhledávání
a odstraňování závad v silnoproudé
elektrotechnice a automatizaci.
„Specializovaná dílna s odborným
vybavením umožní žákům práci
s moderními elektromateriály a pří−
stroji. Díky tomu získají děti na naší
škole nadstandardní praktické do−
vednosti s důrazem na dodržování
bezpečných pracovních postupů
a ekologických podmínek,“ uvedl
ředitel SOUE v Plzni Jaroslav Černý.
Nová dílna elektrotechnických
měření je určena pro žáky 2. – 4.
ročníků tří vyučovaných oborů uči−
liště. Ti v ní budou mít možnost vy−

pracovávat celkem dvanáct výuko−
vých úloh, zaměřených na diagnos−
tiku a odstraňování závad v oblasti
silnoproudé elektrotechniky.
Nadace ČEZ podpořila vznik speci−
alizovaného pracoviště v rámci své−
ho grantového řízení Podpora regio−
nů, které je zaměřeno na rozvoj veřej−
ně prospěšných projektů. Ty se mo−
hou týkat podpory dětí a mládeže,
osob s handicapem, kultury, spor tu,
životního prostředí, sociální péče,
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zdravotnictví nebo právě vzdělání.
„Kvalitní vzdělání budoucích odbor−
níků je vždy podmíněno plnohodnot−
ným výukovým prostředím, které
žákům už v době studia umožní pro−
niknout do složitější problematiky
a prakticky si své nabyté znalosti
vyzkoušet. Jsme velmi rádi, že jsme
plzeňské škole pomohli takové záze−
mí pro budoucí elektrotechniky za−
bezpečit,“ řekla Michaela Žemlič−
ková, ředitelka Nadace ČEZ.

Plzeňský rozhled 1-2/2015

Hasiči dostali nové vybavení
od primátora města Plzně
V uplynulém roce město Plzeň vyda−
lo téměř tři miliony korun na vybave−
ní profesionálních hasičů. Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje
s městem dlouhodobě spolupracuje
v oblasti zvyšování technického vy−
bavení zásahových jednotek HZS.
„Jsme opravdu velice vděčni za
každou finanční výpomoc při obměně
zásahové techniky a technického vy−
bavení. S kvalitní technikou pak mů−
žeme lépe chránit životy i majetek na−
šich spoluobčanů,“ podotkl ředitel
územního odboru Plzeň Pavel Musil.
V roce 2014 vynaložilo město na za−
koupení nové techniky pro hasiče 2,8
milionu korun. Za tuto částku byly za−
koupeny velitelský automobil na pod−
vozku Škoda Yeti pro velitele požární

stanice Košutka; přívěs na čerpání vo−
dy včetně technického vybavení, který
bude sloužit hasičům na Slovanech;
pro stanici Košutka dekontaminační
sprcha a lodní motor, který doplní v mi−
nulosti zakoupený člun; 3 kusy vleku
pod zásahový člun pro všechny tři pl−
zeňské stanice; 2 kusy průmyslového
vysavače na čerpání vody, které budou
umístěny na PS Košutka a Slovany.
„Hasiče, ať už profesionální nebo
dobrovolné, podporuje naše město
dlouhodobě. Vážíme si jejich velmi
náročné práce. I proto každoročně
přispíváme k obměně techniky, kterou
v terénu při záchraně lidských životů,
ale také v dalších nesnadných situa−
cích potřebují,“ uvádí plzeňský primá−
tor Martin Zrzavecký.

Pomoc cestovnímu ruchu
Krajští radní schválili hned několik
dotačních programů Plzeňského
kraje, které se týkají oblasti cestov−
ního ruchu pro rok 2015: Týkají se
rozvoje cykloturistiky a cyklistické
dopravy, rozvoje venkovského ces−
tovního ruchu a činnosti informač−
ních center na území Plzeňského
kraje. Celkové finanční nároky na
programy činí 3,8 milionu korun
(Podpora rozvoje cykloturistiky a cyk−
listické dopravy – 2,5 milionu korun,
Podpora rozvoje venkovského ces−
tovního ruchu – 1 milion korun,
Podpora činnosti informačních cen−
ter na území PK – 300 tisíc korun).
V programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy
v PK“ budou podpořeny výhradně
projekty investičního charakteru, ze−
jména výstavba, rekonstrukce, zna−
čení a doprovodná infrastruktura
cyklostezek a cyklotras a projektová
dokumentace k územnímu a staveb−
nímu řízení na stavbu cyklostezek.
Preferovány budou zejména projekty
týkající se mezinárodní dálkové cyk−
Plzeňský rozhled 1-2/2015

lotrasy CT 3 a ostatních páteřních
dálkových cyklotras na území PK.
Dotační program „Podpora rozvo−
je venkovského cestovního ruchu
v PK pro rok 2015“ dlouhodobě
podporuje obnovu a další budování
venkovské a turistické infrastruktury,
vznik regionálních produktů, zejmé−
na se zaměřením na regionální gas−
tronomické speciality, tradice a tra−
diční řemeslnou výrobu, turistické
informační systémy, ubytovací zaří−
zení, zařízení pro volný čas a sport,
agroturistiku, hipoturistiku, vodáctví,
adrenalinové sporty a turistiku pro
rodiny s dětmi.
Dotační program „Podpora čin−
nosti informačních center na území
PK“ každoročně přispívá k rozvoji
a zkvalitnění poskytovaných služeb,
rozšíření nabídky cestovního ruchu
dané oblasti a zejména pak ke zvý−
šení konkurenceschopnosti infor−
mačních center v regionu na celo−
státní úrovni. Informační centra plní
jednu z nejdůležitějších rolí v rámci
propagace Plzeňského kraje.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Plzeňská karta
dětem do 15 let
a důchodcům
Rada města Plzně rozhodla, že
nová Plzeňská karta (její výměna)
bude poskytnuta zdarma dětem
do 15 let a starobním nebo inva−
lidním důchodcům 3. stupně (pl−
zeňským i mimoplzeňským), kteří
dlouhodobě, tj. minimálně celo−
ročně používají pro pohyb na úze−
mí Plzně městskou veřejnou do−
pravu dotovanou formou finanční
kompenzace z rozpočtu města.
K tomuto rozhodnutí vedly
městskou radu dva důvody. So−
ciální potřebnost, kdy cílovými
skupinami jsou děti a důchodci.
Druhým důvodem je ochrana ži−
votního prostředí, přičemž zvý−
hodněné skupiny celý rok vy−
užívají služeb veřejné městské
dopravy, kterou město ročně do−
tuje částkou zhruba 800 milionů
korun.
„Rada rovněž zvážila finanční
možnosti a zvolila takový rozsah
slev a takové cílové skupiny ob−
čanů, pro které schválený měst−
ský rozpočet na rok 2015 umož−
ňuje poskytnout 100% slevu při
pořízení nové Plzeňské karty
(v případě, že již uplynula doba
garantované životnosti předchozí
Plzeňské karty tj. po uplynutí 7,
respektive 5 let),“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Ing. Petr Náhlík.

Peníze uvolní
zastupitelé
Na dokončení fasády v Kopec−
kého sadech 11 a úpravu služeb−
ny městské policie v Liticích musí
zastupitelstvo Plzně uvolnit bloko−
vané finanční prostředky. Vzhle−
dem ke skutečnosti, že akce
„Fasáda Kopeckého sady 11“
a „Úprava služebny městské poli−
cie – Litice (ZŠ)“ nebyly dokon−
čeny v roce 2014, byly finanční
prostředky určené na ně bloko−
vány ve Fondu rezerv a rozvoje
města Plzně. Předložením návrhu
usnesení do zastupitelstva a ná−
sledným schválením budou uvol−
něny finanční prostředky ve výši
4 450 tisíc korun pro odbor vnitř−
ní správy na fasádu Kopeckého
sady 11 a ve výši 500 tisíc korun
pro odbor investic na služebnu
městské policie – Litice.
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Zdeněk Bláha byl oceněn prvním
čestným občanstvím Horní Břízy
Vůbec prvním čestným občanem
Horní Břízy se stal hornobřízský ro−
dák a zakladatel a umělecký vedou−
cí folklorního souboru Úsměv pan
Zdeněk Bláha. Zastupitelstvo města
Horní Bříza tento krok schválilo už
v prosinci loňského roku, a to za je−
ho významný přínos v oblasti kultury
a folkloru a za propagaci města
v rámci ČR i zahraničí.
„Pan Bláha je nejen pro mě, ale
pro celou Horní Břízu velmi význam−
nou osobností a jsem rád, že zastu−
pitelé jednohlasně ocenili a zvolili pa−
na Bláhu historicky prvním čestným
občanem,“ řekl nejmladší zastupitel
města Ladislav Čech, který předložil
návrh za SNK Město lidem.
Zdeněk Bláha je v hudební branži
skutečným pojmem. Děkovat za to
může i svému otci, který rozhodl, že
se syn bude učit hrát na housle.
Přesto, že vystudoval obchodní
školu a začal pracovat jako úředník,
ve svém rodišti vedl instrumentální
a taneční skupinu. Výrazný vliv na
jeho budoucnost mělo seznámení
s dnes významným hudebním skla−
datelem Zdeňkem Lukášem, který se
stal nejen jeho přítelem, ale zároveň
učitelem. Bláhův vztah k folkloru už
byl v polovině 50. let tak známý, že
v roce 1955 získal místo hudebního
redaktora pro folklor v tehdejším

Krajském studiu Československého
rozhlasu v Plzni. Už jako redaktor
začal na Chodsko téměř pravidel−
ně zajíždět a zajímat se hlouběji
o tamní lidovou kulturu. Podílel se
například na vzniku dnes již legen−

dární Konrádyho dudácké muziky,
s níž podle potřeby také vystupoval
jako hráč na dudy, na kontrabas ne−
bo jako zpěvák, ale spolupracoval
rovněž s tehdy populárním pě−
veckým Chodským triem a dalšími

národopisnými soubory, zejména
v Mrákově a Postřekově.
Na pražské konzervatoři vystudoval
Z. Bláha v letech 1960−1964 hru na
dudy u Alberta Peka, ale amatérsky se
o ni zajímal ještě před přijetím funkce
redaktora plzeňského rozhlasu.
Ve hře dosáhl značné dokonalosti
a v dalších letech se pro něj stal
lidový nástroj spojovacím můst−
kem jak pro práci folklorně redak−
torskou, tak také pro činnost sbě−
ratelskou. Hru na dudy mohl vy−
užít i při vedení souboru Úsměv
v Horní Bříze. Jeho znamenitá
technika mu v roce 1976 pomoh−
la k získání mistrovského titulu na
mistrovství dudáků ve Francii,
jehož se zúčastnilo 45 hráčů
z nejrůznějších států Evropy.
V roce 1958 se zasloužil také
o vznik souboru Úsměv v Horní
Bříze, který se brzy zařadil k nej−
lepším v republice. Již v roce
1961 hostoval poprvé v zahrani−
čí a od té doby procestoval té−
měř celou Evropu a k tomu bý−
valou sovětskou Asii. Pro vysí−
lání tehdejšího Krajského studia
Plzeňského rozhlasu vymyslel a za−
čal realizovat pořad s názvem Hrají
a zpívají Plzeňáci, který se záhy stal
velice oblíbeným nejen v Čechách,
ale i v zahraničí.

Rok studentů Plzeňska ve Francii
Zástupci partnerského regionu
Franche−Comté podepsali s hejtma−
nem Plzeňského kraje Václavem
Šlajsem a náměstkem pro oblast
školství Jiřím Stručkem deklaraci
o spolupráci. Důležitým bodem dekla−
race je projekt Rok ve Francii, na
němž se Plzeňský kraj podílí již třetím
rokem. V rámci projektu studují vy−
braní studenti středních škol z Plzeň−
ského kraje celý školní rok v regionu
Franche−Comté.
„Pozitivní ohlas projektu přispěl
k rozšíření aktivit. Zapojili jsme do něj
i průmyslové školy. Nyní se chceme
soustředit i na vzdělávání pedagogů,“
konstatoval náměstek hejtmana Jiří
Struček. „V případě našeho partner−
ství s Franche−Comté se ukázalo, že
spolupráce může fungovat i bez po−
depsané deklarace,“ poznamenal.
Spolupráce Plzeňského kraje a regio−
nu Franche−Comté má totiž své koře−
ny již v roce 2008.

„Naše školy navštívilo již více než
dvacet českých studentů a stejně
jako jim také našim studentům přiná−
ší tato zkušenost cenné poznatky.
Totéž se dá říci o činnosti dvou čes−
kých pedagogů, kteří byli v našich
školách na stáži,“ uvedl Jean
François Chanet, ředitel školského
úřadu v Besançonu.
Připomněl také, že právě nyní díky
spolupráci Pedagogické fakulty uni−
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verzity v Besançonu a Fakulty filozo−
fické Západočeské univerzity čeká
dvanáct studentů čtyřtýdenní praxe
ve Franche−Comté.
„Plzeňský kraj se mi velice líbí
a rozhodně se chci sem vrátit. Je vel−
mi podobný našemu regionu,“ uvedla
viceprezidentka pro oblast školství re−
gionu Franche−Comté Sylvie Laroche
s tím, že spolupráce obou regionů při−
náší slibné výsledky.
Plzeňský rozhled 1-2/2015

Česko−bavorské dopravní propojení
Přestavba a výstavba železničního
koridoru Michov/ Norimberk –
Schwandorf – Furt im Wald – Plzeň
– Praha a propojení spolkových sil−
nic B85 a B20 směrem na ČR 1/26

Domažlice/ Plzeň jako 3−4proudové
– to jsou dva klíčové projekty, které
umožní další růst hospodářské
spolupráce. Na tom se na společné
konferenci ve Folmavě shodli zá−
stupci české a německé strany, kteří
jednali o návrhu Rezoluce k do−

Plzeňský rozhled 1-2/2015

pravnímu propojení česko−bavor−
ského prostoru.
„Domníváme se, že je nutné koor−
dinovat postup v záležitostech do−
pravní infrastruktury, a proto jsme

vyvolali setkání na toto téma.
Spolupráce mezi Bavorskem a Pl−
zeňským krajem a v této souvislosti
také mezi Německem a Českou re−
publikou se může dále prohlubovat
v případě, že bude mít k dispozici
kvalitní dopravní infrastrukturu,“

uvedl při jednání náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro oblast dopravy
Jaroslav Bauer.
Pro obě země je stejně důležitý
rozvoj vzájemných hospodářských
vztahů, což dokazují slova zástupce
německé hospodářské komory (IHK
Regensburg) Richarda Brunnera:
„Ekonomické propojení našich zemí
je velmi intenzivní, ekonomickým
prioritám by měla odpovídat také
nabídka dopravní infrastruktury.“
Česká republika je na čtvrté pozi−
ci mezi hospodářskými partnery
Bavorska. Bavorsko naopak je pro
Českou republiku jednou ze tří zemí,
se kterou má nejintenzivnější
obchodní styk.
Význam dopravního propojení
mezi oběma zeměmi podpořil ve
svém vystoupení také předseda
zemského sněmu Horní Falce Franz
Löffler a na konferenci se obrátil pří−
mo na zástupce bavorského státního
ministerstva pro výstavbu a dopra−
vu. „Na ministerstvu požaduji, aby
tam nebyla zavedena pouze jedna
nebo druhá trasa, ale aby byly do
plánu investic zařazeny trasy obě,“
zdůraznil ve své řeči Franz Löffler
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POZVÁNKA
Pravidelné posezení s českou
muzikou a populárními hosty

BEZE SPĚCHU
s Josefem Pospíšilem
bude v únoru věnováno
malé jihočeské dechovce
Doubravance z Jámy.
Autor a moderátor pořadu
Josef Pospíšil vás zve
do sálu plzeňského Pekla
ve čtvrtek 26. února 2015.
Začíná se v 17.00 hodin.
Jste srdečně zváni.
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Rokycanské ochránce podpořila
Super ZOO
Dotaz čtenáře J.K. z Plzně:
S manželkou uvažujeme o roz−
vodu, víme, že podle dříve
platné právní úpravy byla mož−
nost rozvodu dohodou, zajíma−
lo by mě, jak je to nyní podle
nového občanského zákoníku?

Odpověï advokáta:
Možnost, aby soud manželství
rozvedl a nezjišťoval přitom příči−
ny rozvratu manželství, uprave−
ná dříve § 24 písm. a) zákona
o rodině zůstává zachována i dle
nové právní úpravy provedené
v Občanském zákoníku č. 89/
2012 Sb., konkrétně pak v § 757.
Toto zákonné ustanovení pak
konkretizuje podmínky, za kte−
rých tak soud postupovat může,
přičemž zejména je třeba sou−
hlasu obou manželů, manželství
pak musí existovat po dobu mi−
nimálně jednoho roku, přičemž
po dobu šesti měsíců spolu
manželé nežijí, tj. netvoří man−
želské či rodinné společenství.
Dalšími podmínkami je soudní
úprava poměrů nezl. dítěte (po−
kud ovšem nenabylo plné své−
právnosti) a musí zde, stejně ja−
ko v předchozí právní úpravě,
existovat dohoda manželů na
úpravě majetkových poměrů,
bydlení a případného výživného
pro dobu po rozvodu, přičemž
dohoda musí být písemná
a podpisy musí být ověřené.
Jen pro úplnost, k té poznám−
ce o svéprávnosti dítěte, tak své−
právnost lze nabýt i před dovrše−
ním osmnáctého roku věku, a to
dvojím způsobem. Buď přizná−
ním svéprávnosti soudním roz−
hodnutím, pokud má nezletilý
alespoň šestnáct let a je osvěd−
čena jeho schopnost se živit
a obstarat si své záležitosti, a zá−
konný zástupce s tím souhlasí,
svéprávnost však lze nabýt
i uzavřením manželství před
dovršením věku osmnácti let.
Uzavření sňatku povolí ve výji−
mečných případech nezletilému
soud, vždy však musí dovršit
alespoň šestnáct let věku.
JUDr. Václav Korecký

Rokycanští ochránci přírody slavnost−
ně převzali výsledek sbírky, kterou pro
rokycanskou záchrannou stanici živo−
čichů uspořádala v době od 17. listo−
padu do 31. prosince loňského roku
plzeňská pobočka SUPER ZOO. Jed−
nalo se o nákup krmiv a chovatelských
potřeb pro zvířata žijící v záchranném
centru, přičemž výsledek je ohromují−
cí. Lidé svým nákupem podpořili roky−
canskou stanici neuvěřitelnou částkou
ve výši 8.478,− Kč.
„Moc si vážíme nejen aktivního pří−
stupu kupujících, ale i zaměstnanců pl−
zeňské pobočky Super ZOO, která sídlí

u Tesca na Rokycanské třídě. Vzhle−
dem k tomu, že ne všechny potřeby
využijeme pro volně žijící živočichy

v našem centru, poputuje část sbírky
i tam, kde ji využijí lépe,“ uvedl Pavel
Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.

Poděkování za reprezentaci

daile nouzi. „Vzpomínám si, že v žá−
kovské kategorii jsem získal šest
medailí z mistrovství České republi−
ky a stejný počet medailí mám
i v té seniorské,“ dodává Šefl, který
v současné době studuje a trénuje
v Praze.
Při setkání padla také zmínka
o podmínkách pro rozvoj plaveckého
sportu v regionu. „Obecně by se da−
lo říci, že plzeňský plavecký klub je
třetí nejlepší v republice. Děláme
všechno pro to, abychom vytvořili
dobré podmínky pro výchovu, ale ta−
ké udržení vrcholových plavců,“
uvedl Tomáš Kotora a zároveň dodal,
že velký podíl na tom má spolupráce
se Sportovním gymnáziem Plzeň.

Stalo se již tradicí, že hejtman Pl−
zeňského kraje Václav Šlajs přijímá
úspěšné sportovce regionu, kam
bezpochyby patří i plzeňský rodák –
plavec Jan Šefl (24 let), úspěšný re−
kordman, který drží český rekord
na 200 metrů na dlouhém bazénu
z roku 2009.
„Rekord z roku 2009 se mi zatím
nepodařilo překonat, ale stále na
tom pracuji,“ říká s úsměvem pla−
vec. Svoje plavecké začátky má
spojené s bazénem na Slovanech.
Úspěchy sbíral už v žákovských ka−
tegoriích a ani nyní nemá o zlaté me−

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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