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Kraj a město Plzeň musí pracovat společně

Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764

Přibližně dvě desítky společných pro−
blémů – tak by se dal ve stručnosti
charakterizovat průběh dnešního spo−
lečného jednání radních Plzeňského
kraje s radními města Plzně. Nechy−
běly mezi nimi například druhá etapa
západního okruhu, spolupráce na pro−
jektu Plzeň – Evropské hlavní město
kultury 2015, podpora technického
vzdělávání či problematika převodu
či prodeje budov v majetku města.
Zmíněné problémy představitelé kraje
a města prodiskutovali a dohodli se na
společných jednáních konkrétních čle−
nů rady k daným problémům.
Na společném jednání se v novém
složení Rady města Plzně setkali
představitelé kraje a města vůbec po−
prvé. V loňském roce se společné
jednání uskutečnilo v budově Ma−
gistrátu města Plzně, proto nyní se
role hostitele ujal Plzeňský kraj. Cílem
jednání byla vzájemná informova−
nost, ale také možnost diskuze nad
společnými tématy.
„Město Plzeň je klíčové pro rozvoj
kraje, a proto budeme ve společných

Hejtman
Vávlav Slajs

setkáváních pokračovat i do budouc−
na. Na dnešním jednání bylo otevřeno
mnoho témat a stanoveny konkrétní
termíny, kdy bychom mohli mít první
výstupy,“ uvedl hejtman Václav Šlajs.
Jeho slova podpořil primátor města
Plzně Martin Zrzavecký: „Kraj a město
musí pracovat společně, aby bylo
možné realizovat velké projekty, jako je
například západní obchvat Plzně nebo
projekt Plzeň – Evropské hlavním
město kultury 2015.“
Radní se mimo jiné zabývali přípra−
vou II. etapy západního obchvatu
Plzně. Do roku 2017 by se mělo městu

Primátor
Martin Zrzavecký

podařit vykoupit pozemky pod pláno−
vanou komunikací. Další jednání se
budou týkat financování stavby, na kte−
rém se bude podílet také Plzeňský kraj.
V souvislosti se stavbou obchvatu již
kraj a město uzavřely memorandum

o spolupráci a připravuje se také tzv.
koordinační smlouva mezi městem
Plzeň a Plzeňským krajem. Podle
odhadů by stavba západního okruhu
mohla být hotová v roce 2021.
Společným tématem byla také re−
konstrukce tramvajového tělesa na
Karlovarské ulici (od Studentské na
konečnou), kde by byla nutná fi−
nanční spoluúčast Plzeňského kraje,
a plány na opravu Pattonova mostu
v centru Plzně. Podle primátora
Zrzaveckého důležitou otázkou bude
také problematika při nakládání s by−
ty na Sylvánu. Město Plzeň má nyní
280 bytů v režimu prodeje po 20 le−
tech, požadavek je však na jejich
odprodej již po 10 letech.

Centrum pro odvykání
kouření slaví výročí
První rok své existence slaví Centrum
pro odvykání kouření POLIKLINIKY
AGEL v Plzni. Během něj se do odvy−
kacího programu přihlásilo 30 zájem−
ců, z nichž je na velmi dobré cestě
přestat kouřit úplně polovina z nich.
„Za úspěšnou léčbu je považován
rok abstinence. Vzhledem k tomu,
že klienti přicházeli do našeho
centra postupně, nelze ještě
s jistotou říci, že jsou již úplně
vyléčení, ale minimálně 14
ze zapojených už několik mě−
síců nekouří. Někteří další
kouření alespoň omezili,“
hodnotí vedoucí Centra pro
odvykání kouření Mgr. Vero−
nika Houdková.
Centrum působí ambulant−
ně při lékárně polikliniky. Má
svůj oddělený prostor, kde probíhají
konzultace. Při návštěvě je klient
změřen speciálním přístrojem, který
odhalí pravděpodobné množství vy−
kouřených cigaret v uplynulém ob−
dobí, a též se zde na základě poskyt−
nutých informací vyhodnotí míra zá−
vislosti. Po prvních konzultacích je
odborníkem stanoven osobní plán
odvykání. Toto potvrzuje i pan Pavel
Jirka z České Břízy, který se do pro−
gramu zapojil 12. března 2014
a patří k „nejnadějnějším odvyka−
čům“ – nezapálil si od 2. dubna loň−
ského roku. Kouřil přitom od roku
2005 zhruba krabičku denně.

„Zkoušel jsem přestat několikrát
sám i v jiných centrech, kde byl ale
princip odvykání jiný. Ale nepodařilo
se. Tady mi to zatím jde. Je dobré,
že mi vše vysvětlili laickým způso−
bem, aby to bylo jasné. Popsali mi
léčbu a motivují mě,“ uvedl pan
Pavel Jirka.

Centrum pro odvykání kouření
vzniklo v plzeňské POLIKLINICE AGEL
díky programu České lékárnické ko−
mory (ČLnK) s názvem „Odvykání
kouření v lékárnách“. V Plzeňském
kraji jsou včetně Mgr. Veroniky
Houdkové zatím pouze tři vyškolení
lékárníci. „Jsem rád, že se naše lékár−
na zapojila do tohoto modelu preven−
ce mezi prvními. I když tato péče
a poradenství jsou bezplatné a nejsou
hrazené ani ze systému zdravotního
pojištění, odpovídá naší snaze nabízet
ucelenou primární zdravotní péči,“
říká ředitel POLIKLINIKY AGEL Plzeň,
Mgr. Jiří Fojtík, MBA.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
SE ŘEŠÍ I V PÁTEK
Regionální hospodářská komora Pl−
zeňského kraje ve spolupráci s advo−
kátní kanceláří ŘANDA HAVEL LEGAL
uspořádala pro své členy i podnika−
telskou veřejnost pracovní snídani na
téma aktuální změny v právu veřej−
ných zakázek. Akce se zúčastnilo
přes 20 zástupců z firem z Plzeň−
ského kraje. Účastníci získali aktuální
informace o nové Směrnici EU o za−
dávání veřejných zakázek, připravo−
vané novelizaci zákona o veřejných
zakázkách a návrhu zákona o registru
smluv. Tyto změny se dotknou všech,
kdo se mohou octnout v roli zadava−
tele či uchazeče o veřejnou zakázku.
Přítomní měli na přednášející řadu
praktických otázek a kromě teoretic−
kých informací tak získali také cenné
rady týkající se jejich podnikání.
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V Plzni se školili manažeři i obchodníci
Současný trh práce klade stále vyš−
ší nároky na průběžné zvyšování
kvalifikace zaměstnanců, ale také
jejich zaměstnavatelů. Na základě
toho se Regionální hospodářská ko−
mora Plzeňského kraje rozhodla pro
realizaci projektu zaměřeného na
vzdělávání manažerů a obchodníků.
„Důležitou součástí naší činnosti je
komplexní podpora podnikatelů a je−
jich zaměstnanců v oblasti vzdělá−
vání, proto jsem velmi ráda, že jsme
tento projekt mohli realizovat a po−
moci tak firmám v Plzeňském kraji
adaptovat se na změny, které doba
přináší,“ uvádí ředitelka RHK PK
Mgr. Radka Trylčová. Celkem se do
projektu zapojilo bezmála 20 firem
z celého kraje. „Projekt se těšil vel−
kému zájmu. Celkem jsme proškolili
40 manažerů a obchodníků, kteří
mohou své zkušenosti předávat
v rámci svojí firmy, či využívat při
jednání s klienty a zákazníky. S ohle−
dem na cílové skupiny projektu

jsme si stanovili dva cíle:
naučit manažery školit své
podřízené a zlepšit doved−
nosti obchodníků v oblasti
péče o zákazníka,“ říká pro−
jektová manažerka Bc. Petra
Čížková. Účastníci projektu
mohli využít jeden ze dvou
vzdělávacích programů:
Rozvoj pracovníků jako ma−
nažerská role a Rozvoj zá−
kazníků a trhu jako doved−

nost obchodníka. Dvouletý projekt
s názvem Vzdělávání pro samostatný
rozvoj a růst konkurenceschopnosti
(reg. č. CZ.1.07/3.2.02/04.0042)
byl financovaný z ESF prostřed−
nictvím OP VK a ze státního roz−
počtu ČR. „Na tento úspěšný pro−
jekt chceme navázat dalšími aktivi−
tami a pokračovat tak v podpoře
podnikatelů v Plzeňském kraji,“ shr−
nuje ředitelka RHK PK Trylčová.

Dům digitálních dovedností slaví první narozeniny!
Zajímá vás programování a ne−
víte, jak na to? Pomoc je snad−
ná – stačí zajistit si už od břez−
na místo v některém z kurzů,
které nabízí Dům digitálních
dovedností v Plzni v Domini−
kánské ulici 9. Nabídka je víc
než pestrá a zajímavá.
Malí i velcí programátoři si mohou vy−
brat z kategorie Technično, kde si osvojí
programovací jazyk a konzolové web
aplikace, a to zejména v kurzech Pro−

gramování aplikací pro facebook nebo
Python – programovací jazyk.
Zájemci o věcnou stránku v infor−
mačních technologiích mohou naopak
vybírat z kategorie Praktično. Ty, kteří
chtějí své dovednosti prohloubit ve zna−
lostech o obsluhu počítače nebo tablet,
jistě zaujmou kurzy Počítač naplno B,
Tablety Android, Tablety iPad. Uchazeči
se zájmem o podnikání zase získají po−
znatky od zkušeného profesionála v kur−
zu E−shop aneb začni podnikat. Kapa−
cita kurzů je omezená, proto by zájemci
neměli s přihlášením příliš dlouho otálet.
kategorie praktično – E−shop aneb
začni podnikat (5.3.), Tablety An−
droid (3.3.), Přecházíme s Windows
na Apple OS X (19.3.), Tablety iPad
(3.3.), PC naplno pokročilí (25.2.),
Tablety Win8 (14.4.), Multimédia do−
ma i v kanceláři (13.3.), MS Power
Point (15.4.).
kategorie výtvarno – Vytvoř si vlastní
komiks – dospělí (11.3.), Kurz Zoner

Photo Studio 16 (26.2.), Kurz fotogra−
fie pro pokročilé (29.4.), 3D modelo−
vání Leonar3Do (20.4.), Natáčení
a úprava videa – Adobe (17.3.).
kategorie technično – Natáčení vi−
dea – (20.3.), Programování aplikací
pro Facebook (17.3.), Python – pro−
gramovací jazyk (17.3.), Progra−
mování pro Android (20.3.).

Více informací najdete na webových stránkách www.dddplzen.eu
nebo je možné se přihlásit na telefonu
378 035 534 či 378 035 536, případně e−mailu ddd@plzen.eu.
Plzeňský rozhled 3/2015
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Rektorem ZČU
Miroslav Holeček
Novým rektorem Západočeské
univerzity v Plzni byl jmenován
doc. Dr. RNDr. Miroslav Hole−
ček, dosavadní ředitel vý−
zkumného centra Nové techno−
logie. Funkce rektora se ujal

Sbírka na relaxační a masážní vanu
Ředitel střediska Diakonie Západ
Petr Neumann dnes převzal šek na
částku 21 350 Kč, který mu předal
1. náměstek primátora města Plzně
a předseda Regionálního sdružení
ODS Plzeňského kraje Martin Baxa.
Tato finanční částka je výsledkem
veřejné sbírky pro stacionář Člo−
víček, která probíhala v termínu od
18. prosince loňského roku až do
15. ledna roku letošního právě pod
záštitou Martina Baxy.
„Peníze, které se takto podařilo
vybrat, použije naše Diakonie
na zakoupení relaxační a masážní
vany pro stacionář. Není to levná
záležitost, musíme shromáždit
částku přibližně 230 tisíc korun,
zatím máme polovinu,“ prozradil
Petr Neumann, který nijak neskrý−

val radost z poskytnutého šeku.
Podle jeho slov dalším nemalým
cílem Diakonie Západ je akce na
opravu studny a vodovodního po−

trubí pro středisko v Merklíně, které
je prakticky jediným v Čechách,
kde se starají o děti postižené autis−
mem.

Centrum RICE získalo evropský patent
1. března. Po čtyřech letech tak
v čele univerzity vystřídá doc.
Ilonu Mauritzovou, která se vra−
cí na Fakultu zdravotnických
studií ZČU jako děkanka.

Park bude mít zase
Artušův stůl

Regionální inovační centrum elektro−
techniky (RICE) Fakulty elektrotech−
nické získalo pro Západočeskou uni−
verzitu v Plzni první evropský patent
s názvem „Zařízení ke kompenzaci
zemních proudů zapojené k fázovým
vodičům rozvodné soustavy“. Zaří−
zení se bude využívat v distribučních
sítích elektrické energie a přispěje
k významnému zlepšení kvality, sta−
bility, a především spolehlivosti do−
dávky elektrické energie. Protože se
zároveň podařilo uzavřít strategickou

smlouvu s významným evropským
výrobcem, mělo by toto zařízení být
v nejbližší době uvedeno na trh.
Autory patentu jsou Zdeněk Pe−
routka a Ivan Matuljak z výzkumného
centra RICE na Fakultě elektrotech−
nické ZČU. Patentované zařízení při−
chází s novým „revolučním“ řešením
kritických poruchových stavů v distri−
bučních sítích vysokého napětí.
„Pokud dojde ke vzniku tzv. zem−
ního spojení v distribuční síti, což
může být například důsledkem pádu

stromu na vedení při větrné kalami−
tě, vznikají nebezpečné stavy v celé
síti – uvedená porucha ohrožuje jak
provozovaná zařízení, tak i bez−
pečnost osob v okolí vedení. Zařízení
umožní bezpečný provoz distribuční
sítě i v tomto poruchovém stavu
bez přerušení dodávky elektrické
energie k uživatelům, a přispívá tak
podstatně ke zlepšení bezpečnosti,
stability a spolehlivosti provozova−
ných rozvodných soustav,“ vysvětlil
Zdeněk Peroutka.

Pokud zastupitelstvo schválí ná−
vrh rady města na zařazení
investiční akce do jmenovitého
seznamu nestavebních inves−
tičních akcí a s tím související
rozpočtové opatření ve výši
1,513 tisíc korun krytých Fon−
dem města Plzně pro kofinan−
cování dotovaných projektů,
bude ve zrekonstruovaném Lo−
chotínském parku stát Artušův
stůl. V jeho areálu je místo,
kde byl historicky umístěn, ale
jeho podoba se nedochovala.
Proto Správa veřejného statku
města Plzně vyhlásila v mi−
nulém roce soutěž na zpra−
cování návrhu díla Artušův stůl
v rozsahu stanoveném v sou−
těžních podmínkách s před−
pokládanou hodnotou celého
díla do dvou milionů korun.
V lednu 2015 se uskutečnilo vy−
hodnocení soutěže. Porota jako
nejvhodnější nabídku vyhodno−
tila návrh Václava Fialy.
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Na sociální služby kraj rozdělí 368 388 000 korun
Zastupitelé Plzeňského kraje schvá−
lili rozdělení dotací poskytovatelům
sociálních služeb v Plzeňském
kraji. Na oblast sociálních služeb
se rozděluje částka 368 388 tisíc
korun, která byla Plzeňskému kraji
přidělena na základě rozhodnutí
ministryně práce a sociálních věcí.
Výpočet této částky vycházel z pro−
centního poměru 4,86 % daného
v novele ZSS. Částka rozdělovaná
pro celou ČR v rámci to hoto do −
tačního programu činila 6,83 mld.
korun.

Mezi 111 žadateli byly jak nestátní
neziskové organizace, příspěvkové
organizace obcí i kraje, zdravotnická
zařízeni, obce, církevní organizace,
tak i právnické a fyzické osoby.
Celkem poskytovatelé požadovali
dotace na 247 služeb. Žádosti po−
skytovatelé podávali do 6. 11. 2014
prostřednictvím softwarové aplikace,
kterou provozuje MPSV.
„Pracovníci odboru sociálních vě−
cí posoudili formální správnost po−
daných žádostí a provedli jejich hod−
nocení a výpočet výše dotace v sou−

ladu s metodikou Plzeňského kraje,
kterou schválilo zastupitelstvo v září
2014. Veškeré návrhy pak posoudila
dotační komise jmenovaná Radou
PK složená ze zástupců Plzeňského
kraje, Výboru pro zdravotnictví a so−
ciální věci ZPK, Komise sociální
RPK, Sdružení měst a obcí Plzeň−
ského kraje a odboru sociálních vě−
cí a doporučila návrh rozdělení dota−
cí předložit ke schválení Radě
a Zastupitelstvu Plzeňského kraje,“
říká radní pro oblast sociálních
věcí Zdeněk Honz.

Na základě schválení rozdělení do−
tací zastupiteli nyní Plzeňský kraj
uzavře smlouvy se všemi příjemci
dotací tak, aby mohl do konce břez−
na 2015 vyplatit 60 % přiznané dota−
ce na účet příjemce. Dalších 40 %
bude vyplaceno do 15. 7.
„Na kraje přešlo nejen právo roz−
dělovat dotace, ale také povinnost
kontrolovat jejich využívání. Proto
Plzeňský kraj od druhého pololetí le−
tošního roku spustí systém kontrol
zaměřený na čerpání těchto dotací,“
uzavírá Zdeněk Honz.

Každé uznání potěší
Ocenění 12 občanů za jejich dlouho−
dobé zapojení do bezplatného daro−
vání krve se dnes uskutečnilo na
Krajském úřadě Plzeňského kraje.
Muži i ženy z celého kraje, kteří dnes
dorazili do Plzně, byli jenom zlom−
kem těch, kteří takto nezištně pomá−
hají nejenom našemu zdravotnictví,
ale zejména nemocným, kteří to prá−
vě potřebují.
„Lidský život je to nejcennější, co
máme, i když si toho někdy příliš ne−
vážíme. Krev je se životem stopro−
centně spojena, je to vzácná tekuti−
na, tak jako je vzácný dar těch, které
tady dnes oceňujeme. Jsou to vlast−
ně hrdinové, i když jejich hrdinství je
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neviditelné, ale o to potřebnější.
I proto si vás tolik vážíme,“ prohlásil
ještě předtím, než předal plakety
dobrovolného dárce hejtman Plzeň−
ského kraje Václav Šlajs.
Rekordman Jiří Čiháček z Klatov se
347 odběry krve a plazmy, Oldřich
Černý ze Stříbra daroval krev od „voj−
ny“ až do současnosti celkem 133x ,
přibližně stejný počet si na své konto
„připsala“ Jarmila Keslová z Bezdě−
kova u Rokycan. Výpravčí ze Sušice
Václav Pikeš, který byl na odběrech
už 330x, za všechny řekl:
„Nejde o rekordy, jde o to, aby−
chom pomohli. Nečekáme odměny,
ale každé uznání potěší!“
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Zápis do mateřinky
jen elektronicky
Přihlásit dítě do plzeňských ma−
teřských škol bude možné jen
elektronicky. Zavedení elektronické
podpory zápisů zvýší transpa−
rentnost přijímacího řízení a sníží
administrativní náročnost. Aplika−
ce umožní rodičům sledovat online
informace o průběhu přijímacího
řízení. Rodičům, kteří nemají pří−
stup k internetu nebo tiskárně, bu−
dou k dispozici kontaktní místa.
„Ředitelky vyhodnotily aplikaci
jako přínosnou. Proces zápisu se
značně urychlil a celkově systém
usnadňuje práci a zvyšuje transpa−
rentnost přijímacího řízení. Proto
letos bude možné zapsat dítě do
mateřské školy pouze elektronic−
ky,“ uvádí Eva Herinková, náměst−
kyně pro oblast školství a sociál−
ních věcí.
Rodiče si mohou přihlášku
v systému na adrese www.msza−
pis.plzen.eu doma rovnou vyplnit
a vytisknout. Než ji ale do vybrané
mateřské školy odnesou, musí si
nechat potvrdit požadované údaje
od dětského lékaře. Vyplnit a uložit
přihlášku v aplikaci mohou rodiče
od 16. do 24. března. V termínu
od 27. března do 20. dubna pak
obdrží oficiální rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dítěte. Aktuální počet
volných míst v městských ma−
teřských školách bude uveden
v systému před jeho spuštěním.

Zimní stadion
změnil svůj název
Hokejový klub HOCKEY CLUB
PLZEŇ 1929 ukončil smlouvu
s akciovou společností ČEZ, a tu−
díž bylo odstraněno označení zim−
ního stadionu ČEZ Aréna. Naproti
tomu uzavřel smlouvu na umístění
reklamy obchodního partnera BIO−
TRONIK Praha, spol. s r. o., včetně
změny názvu zimního stadionu na
Home Monitoring Aréna. S ohle−
dem na stanovení podmínek doby
umístění reklamy, která je na dobu
určitou 5 let, městská rada v Plzni
odsouhlasila podnájemní vztah
včetně změny názvu zimního sta−
dionu, a to od 1. března 2015 do
31. prosince 2020 za podmínky,
že finanční prostředky z podnájmu
budou použity na sportovní čin−
nost, zejména na výchovu mla−
dých sportovců.
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Tým z univerzity získal cenu Siemens
Tým mladých vědců z Fakulty apliko−
vaných věd Západočeské univerzity
v Plzni pod vedením Miroslava Ši−
mandla převzal v Praze jednu z hlav−
ních cen Wernera von Siemense.
V letošním roce vybírala odborná
porota ze 109 diplomových a di−
zertačních prací. Cenu v kategorii
Nejvýznamnější výsledek základního
výzkumu získal tým profesora Miro−
slava Šimandla ve složení Jindřich
Duník, Ivo Punčochář a Ondřej Stra−
ka za práci s názvem „Nové přístupy
a metody nelineárního odhadu stavu
a optimálního rozhodování v pod−
mínkách neurčitosti“.
V mnoha oblastech je důležité
umět správně předpovědět budoucí
vývoj zkoumaných systémů, jejichž

složitost, vzájemná provázanost
a množství dat nedovolují vytvořit
s pomocí stávajících matematických
nástrojů model, který by to umožňo−
val. Taková předpověď je přitom klí−
čová pro odhalování případných
chyb v systémech a pro rozhodová−
ní o dalších krocích.
„Znalost budoucího vývoje vybra−
ných veličin a výskytu chyb v systé−
mu může být životně důležitá v úlo−
hách, jakými jsou například řízení
technologických procesů, sledování
a navigace, rozpoznání obrazu, ko−
munikace, doprava nebo předpověď
počasí,“ vysvětlil Miroslav Šimandl,
jehož týmu se úspěšně daří vyvíjet
matematický aparát umožňující obec−
né řešení úloh odhadu a detekce
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s možností uplatnění v různých
oblastech. V oblasti detekce změn
představil zcela nový přístup vedoucí
k návrhu systémů generujících nejen
rozhodnutí o změně či chybě v moni−
torovaném systému, ale i vstupní sig−
nál, který zvýší množství dostupné in−
formace a tím i kvalitu rozhodování.
Profesor Šimandl se svým týmem
pracuje na této problematice již více
než deset let. Navržené přístupy
v oblasti automatického odhadování
a detekce změn v podmínkách ne−
určitosti představují přínos nejenom
v oblasti rozvoje vědní disciplíny, ale
mohou se stát i silným nástrojem
v praktických úlohách. Výsledkem
jsou pak výrazné ekonomické úspo−
ry nebo zvýšení bezpečnosti.

Plzeňský rozhled 3/2015

1 000 Kč/m2
2

119 000 Kč
2

Pozemek (953 m ),
Plzeň − Lhota

Garáž (20m ), Plzeň − Doubravka

Stavební pozemek v ulici Cedrová dle územního
plánu zahrnut v bydlením čistém, lze tedy ihned
realizovat stavbu RD. IS: el. 220/380V − ve
sloupku, vodovod a plyn v komunikaci u pozem−
ku. Velmi zajímavá nabídka.

& 734 319 301

830 000 Kč

Zděná halová garáž v DV v ulici Ke Špitálskému
lesu. Garáž je napojena na elektřinu. Vjezd do
objektu je zajištěn závorou. V areálu halových
garáží je možno využívat budovu s dvěma
místy na ruční mytí a dvě rampy na opravy
automobilů.

& 734 319 301

850 000 Kč

399 000 Kč
2

549 000 Kč

Byt 1+1 (50 m ), Měčín,
okr. Klatovy

Chata 2+kk (409 m2), Mezholezy,
okr. Domažlice

Byt v OV ve Školní ul. se nachází ve 2. patře cih−
lového domu a je po částečné rekonstrukci.
K bytu náleží dva sklepy a podíl na pozemku.
Klidné bydlení s nízkými náklady v blízkosti příro−
dy. Doporučujeme!

Zděná chata na vlastním pozemku v blízkosti
Mezholezského rybníka. Chata je částečně pod−
sklepena náleží k ní dřevěné kolny, udržovaná za−
hrada a kryté stání na automobil. Krásná, klidná
lokalita! Doporučujeme!

& 734 319 301

999 000 Kč

& 734 319 302

3 500 000 Kč

Chata 2+1/G (799 m2),
Svojkovice, okr. Rokycany

Byt 3+1/L (70 m2), Horní Bříza,
okr. Plzeň − sever

RD (1224m2), Hořehledy,
okr. Plzeň − jih

RD 4+1 (684 m2),
Plzeň − Černice

Dřevěná chata o zastavěné ploše 60m2 se na−
chází 5km od Rokycan na vlastním oploceném
pozemku 799m2. IS: ele 230/380V, vl. studna,
septik, plyn, topení: etážové plynové. Výborná
dopravní dostupnost. Doporučujeme!

Byt v OV o výměře 63m2 se nachází v Sídlištní ul.
ve 3. patře panel. domu bez výtahu a náleží mu
komora a sklepní koje. Byt je v původním udržo−
vaném stavu s betonovým jádrem. V okolí veške−
rá občanská vybavenost.

Rozestavěný jednopodlažní RD s plánovaným
obytným podkrovím a dispozicí 3+1. IS: plyno−
vá přípojka, odbočka vodovodního řadu, kanali−
zace − plánované připojení k obecní ČOV, el.
u pozemku. Vřele doporučujeme!

RD s dílnou, stodolou, zemědělským stavením
a zahradou se nachází v ul. Do Kopce. Dům po
částečné rekonstrukci. IS: vodovod + vl. studna,
kanalizace, plyn, el. 230/400V, topení: ÚP + kr−
bová kamna. Doporučujeme!

& 734 319 302

Plzeňský rozhled 3/2015

& 734 319 302

& 734 319 302
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& 734 319 301
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Pracovní nabídky
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Situace na pracovním trhu
Počet lidí bez práce se v lednu 2015 zvýšil, meziročně však klesl o více než
73 tisíc uchazečů. K 31. 1. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) celkem
556 191 uchazečů o zaměstnání. To je o 14 277 více než v prosinci loňského
roku a o 73 083 méně než v lednu 2014. Z celkového počtu lidí bez práce bylo
539 642 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměst−
nání). Podíl nezaměstnaných vzrostl na 7,7 % (prosinec 2014 – 7,5 %, leden
2014 – 8,6 %). V meziročním srovnání se zvýšil o téměř 26 tisíc počet volných
pracovních míst, meziměsíčně jich přibylo přes 3,5 tis. a zároveň klesl podíl
evidovaných absolventů. Nárůst eviduje ÚP ČR v 73 okresech, v Plzeňském
kraji se to týká Domažlic (o 7,6 %).

Plzeňský rozhled 3/2015
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Kia představí sportovní koncept SPORTSPACE
studio Kia ve Frankfurtu
Společnost Kia Motors
pod vedením Gregoryho
Europe v rámci 85. roční−
Guillauma, vedoucího návr−
ku ženevského autosalo−
háře pro Evropu. Vůz má
nu odhalí 3. března 2015
v první řadě zajistit stylovou
svůj nový pokrokový kon−
a mimořádně příjemnou
cept Kia SPORTSPACE.
přepravu čtyř cestujících; je
Návrháři koncepčního
přitom prostorný a praktic−
modelu SPORTSPACE ur−
ký, aniž by obětoval výkon,
čeného pro dálkové jízdy
Petr Špíral
ekologické parametry či
usilovali o možnost rych−
lého a hospodárného cestování hospodárnost, tedy parametry, na
v maximálním pohodlí a s minimem kterých si Kia tradičně zakládá.
Koncept SPORTSPACE hlásající
stresu, v duchu těch nejlepších tra−
dic cestovních vozů pro víkendové příslušnost ke značce podle charak−
teristické masky chladiče Kia ve sty−
putování.
SPORTSPACE zaujme jedinečným lu tygřího nosu, pečlivě promyšle−
a atraktivním ztvárněním karoserie, ných vnějších proporcí a jedno−
pod nímž se podepsalo designérské duchých čistých ploch nabídne
smělé dynamické tvary, které v běž−
ném provozu neuniknou pozornosti.
Současně nabídne i velmi pohodl−
ný interiér a praktický rozměrný za−
vazadelník.
„Rozhodli jsme se navrhnout au−
tomobil, který by představoval zcela
nový druh cestovního vozu – auto−

mobil pro aktivní uživatele, kteří po−
žadují přiměřeně velký zavazadlový
prostor pro víkendy, ale současně
nechtějí činit kompromisy co do sty−
lového putování a cestovního po−
hodlí s mírně sportovním charakte−
rem,“ vysvětluje Gregory Guillaume,
vedoucí návrhář pro Evropu.

Nejlepší řidiči jsou z obcí,
nejhorší naopak z metropolí
S největším procentem zaviněných
nehod stanuli v čele tradičního žeb−
říčku ČSOB Pojišťovny podle okresů
za uplynulý rok 2014 motoristé
z Ostravy a Prahy. Na opačném pólu
tabulky figurují řidiči z okresů Jese−
ník, Rychnov nad Kněžnou a Pelhři−
mov. Podle statistiky jsou v Plzeň−
ském kraji nejhorší řidiči v Rokyca−
nech. Vyplývá to z ČSOBP Indexu,
kterým ČSOB Pojišťovna dlouhodo−
bě sleduje, jak se liší frekvence po−
jistných událostí z povinného ručení
u řidičů osobních aut z jednotlivých
okresů republiky.
„V metropolích jako Ostrava či
Praha je mnohem větší koncentrace
vozidel. Míra rizika vzniku nehody je
tu tak mnohem větší než v městech
a oblastech s nižší hustotou silniční
sítě a počtem aut. Postavení moto−
ristů z Ostravy a Prahy coby těch,
kteří bourají nejčastěji, dlouhodobě
nikdo neohrožuje. Na opačné straně
žebříčku ČSOBP Indexu zase kralují
10
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po několik let vždy motoristé z Vy−
sočiny či východních Čech,“ uvedl
Jaroslav Král, ředitel odboru pojiště−
ní vozidel ČSOB Pojišťovny.
Hodnoty ČSOBP Indexu (viz tab.
v příloze) počítá ČSOB Pojišťovna už
od roku 2008 na základě statistik
škod z povinného ručení pro vozidla
do 3,5 tuny, a to jako podíl počtu po−
jistných událostí z povinného ručení
způsobených v daném období řidiči
z příslušného okresu a počtu vozidel
pojištěných v této době v daném
okrese. Hodnota 7,79 % pro moto−
risty z Ostravy za rok 2014 tak zna−
mená, že na každých sto pojiště−
ných aut připadlo více než 7 zavině−
ných nehod. Naproti tomu u řidičů
z okresu Jeseník, kteří jezdili v uply−
nulém roce nejbezpečněji, je riziko
zavinění nehody více než dvakrát
nižší (zhruba 3 nehody na 100 pojiš−
těných aut). Rokycanští řidiči mají
index 3, 55 a zaujali v tabulce čtvrté
nehorší místo.
Plzeňský rozhled 3/2015

Ve dnech 13.−15. 3. budou v Domažlicích dva výborní
léčitelé Gaia a Barbi z Německa
Individuální sezení s Gaiou nebo Barbi trvá cca 1 hodinu. Pokud se chcete objednat,
nebo pro více informací si můžete zavolat na tel. číslo: 604 855 050.

Léčení traumat skrze Somatické
prožívání (Gaia)

z podvědomí – toto všechno přitom ne−
ní zapotřebí. V Somatickém prožívání
není zapotřebí traumata znovu prožívat.
Je dokonce možné na nich pracovat
bez obsahu a vzpomínek na ně. Toto je
smysluplné zejména, je−li událost ještě
příliš zatěžující. Takto může být jem−
ným a pozvolným postupem opětovné
ztraumatizování prakticky vyloučeno.
Samotné trauma není nemocí, ale mů−
že způsobovat různé příznaky: např.
podrážděnost, strachy, paniku, exis−
tenční bezradnost a zoufalství, depre−
se, hluboko sahající pocity odcizení,
neschopnost vztahů, přecitlivělost, ne−
spavost, nadměrnou aktivitu, vyčer−
pání, chronické bolesti, fibromyalgii,
bolesti hlavy, potíže se zády a krkem,
problémy imunitního systému a mnoho
dalšího.

dech k uzdravení nedojde,
i to se stává.
Prošel jsem terapeutic−
kým výcvikem metody
„Somatické prožívání“
www.maitrea.cz/gaia (více o Gaiovi)
a začlenil jsem tuto formu
www.gaia−satsang.com/LECENI−TRAUMAT
práce s traumaty do svých
setkání.
V roce 1985 došlo k velkému zvratu nom workshopu, jsem
Somatické prožívání je
v mém životě. Setkal jsem se s léči− mohl tyto všechny na−
mocný nástroj k předchá−
telem z Filipín, který v té době lěčil učené techniky opustit
zení a léčení traumat.
mou partnerku. Poznal jsem, že svět a nechat vše působit
Léčení traumatu je přiro−
je jiný než jsem si do té doby mys− spontánně a přirozeně.
Gaia
zený proces a skrze vnitřní
lel.V roce 1990 jsem se dozvěděl, že Od té doby tomu, co
mám rakovinu. Šel jsem za němec− „dělám“, říkám Esenciální léčení, které uvědomění si svého těla může být uve−
kým léčitelem a díky jeho léčbě jsem k mé radosti již vyléčilo i těžké nemoci, den do pohybu. Dlouholetá psycho−
si uvědomil, že nemoci jsou způso− jako je rakovina, astma i různé psychó− terapeutická péče, opakované oddělo−
beny tím, jak k sobě přistupujeme. zy. Samozřejmě, že v některých přípa− vání vzpomínek a jejich vymazávání
V roce 1993 jsem začal docházet na
satsangy různých učitelů a začal
jsem jezdit do Indie.V roce 1996
jsem na Kanárských ostrovech pot−
kal svého učitele Isaaca Shapiro Práce se světelnou
www.wahrheitleben.com/cz
(tradice učení Ramana Mahárišiho mřížkou je mnoho−
pro vás k dispozici léčivé doposud ve svém životě nemohli nebo
a Papádžiho). V roce 1997 jsem zce− úrovňová
léčebná
nechtěli vidět či cítit. A také umožňuje
la jasně věděl, čím skutečně jsem,
energie a frekvence.
technika, kterou vy−
a jezdil jsem ještě další 4 roky
Pokud jsou v naší buněč− přijmout a vidět životní lekce snadněji.
vinul irský léčitel
s Isaacem po celém světě. S požeh−
né paměti uložené emo− Skrze aktivování prapůvodních bu−
náním Issaca jsem uskutečníl svůj Damien Wynne. Je to
cionální blokády, těžké něčných informací dojde ke zvýšení
první veřejný satsang v září 2000 ve účinná energetická
energie, strachy, deprese, vibrací, v důsledku čehož se probudí
Francii. Od té doby dostávám po− práce, která je zažívá−
manipulativní programy, naše spojení a soulad s universem.
zvání k vedení satsangů z různých na jako obsáhlý očist−
stará traumata apod., kte− Tím bude pro nás také snadnější žít
ný proces. Společně
částí světa.
ré nás blokují a zatěžují, tady a teď. Naše pravá podstata se ze−
V roce 1995 jsem se stal shiatsu tera− se spojíme přímo
mohou se tímto uvolnit ze sílí a pomůže nám uvolněně mluvit
a jednat z našeho srdce.
peutem a mistrem Reiki. Učil jsem se s našimi srdci, se ze−
systému člověka.
i různým dalším léčivým a masážním mí a božským Zdro−
Práce se světelnou mříž− Imunitní systém bude posílen a vitali−
technikám. Díky zlomovému zážitku jem. Vznikne prostor,
kou pomáhá vyčistit tato ta bude osvěžena. Objeví se radost,
Barbi
v roce 2000, který jsem zažil na jed− ve kterém tu budou
stará témata, která jste krása a volné plynutí životní energie.

Práce se světelnou mřížkou (Barbi)

Plzeňský rozhled 3/2015
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Autocentrum Šmucler aktivně pomáhá olympiádě
Už za tři měsíce se sjedou mladí
sportovci do Plzně na Olympiádu dětí
a mládeže, největší akci svého druhu,
která je ojedinělá i ve světovém měřít−
ku. Na Olympiádu se pečlivě chystají
nejen sportovci, ale i organizátoři,
kteří momentálně připravují jednotlivá
sportoviště a zázemí pro týmy. Nově
budou moci organizátoři využít auto−
mobily od Škoda Auto.
Práci organizačního výboru Olym−
piády dětí a mládeže usnadní zapůj−
čení vozů od Škoda Auto prostřed−
nictvím společnosti Autocentrum
Jan Šmucler. Pět automobilů slav−
nostně převzal náměstek hejtmana
Plzeňského kraje a zároveň předse−
da organizačního výboru olympiády
Jiří Struček. Organizátoři nyní ve
spolupráci s krajskými svazy a reno−
movanými plzeňskými kluby zajišťují
jednotlivá sportoviště na území
města Plzně, kde se budou všechny
disciplíny odehrávat.
„V této chvíli již známe přesné po−
čty závodníků, máme rozpisy jedno−
tlivých startů a utkání. V případě
špatného počasí řešíme u řady dis−
ciplín, jako je např. tenis, nohejbal

Automobily převzal náměstek hejtmana Plzeňského kraje a zároveň předseda
organizačního výboru olympiády Jiří Struček od majitele Autocentra Jana
Šmuclera (vlevo)

i „mokrou“ variantu pod střechou,“
vysvětluje Jiří Struček. Ten se netají,
že ho těší, že „se všechny závody
poprvé v historii ODM uskuteční
na jednom místě, a to v Plzni. Ta dis−
ponuje velmi kvalitními sportovními
halami a sportovišti, které jsou za−

pojeny do Olympiády, která se v Pl−
zeňském kraji koná poprvé.“
Pořadatelé kromě samotných
spor tovních disciplín pracují i na or−
ganizaci slavnostních ceremoniálů,
kromě toho zahajovacího proběhne
každý den medailový ceremoniál na

náměstí Republiky anebo v Olym−
pijském domě v Techmanii.
Pro Český olympijský výbor (dále
jen ČOV) je Olympiáda dětí a mláde−
že jednou ze stěžejních akcí, které
ČOV pořádá. První ročník proběhl už
v roce 2003, ale málokdy doznala
takových rozměrů, jako se připravuje
letos v červnu v Plzni. „Jsem rád, že
i tato akce přispívá ke sportování
mládeže v Česku,“ říká Petr Graclík,
generální sekretář Českého olympij−
ského výboru.
Hry VII. letní olympiády dětí a mlá−
deže České republiky v Plzni proběh−
nou ve dnech od 14. do 19. června
2015. Pořadatelé vypsali 18 spor−
tovních odvětví (atletika, badminton,
basketbal, beachvolejbal, cyklistika,
fotbal, goalball, házená, hokejbal,
jachting, karate, nohejbal, orientační
běh, plavání, sportovní aerobik,
sportovní střelba, tenis, triatlon)
a dvě doplňkové soutěže (psaní na
klávesnici a fotografická soutěž).
Předpokládaná účast je 2 296 spor−
tovců, 426 trenérů a 32 vedoucích
výprav, kteří se utkají celkem o více
než 150 zlatých medailí.

Škola, o kterou je stále zájem!
Ve Středním odborném učilišti elekt−
rotechnickém, Plzeň, Vejprnická 56,
se konal Den otevřených dveří.
Zájemci o studium si tady mohou
vybrat studium atraktivních technic−
kých oborů, a to jak ze čtyřletých
oborů, které jsou zakončeny maturi−
tou, tak z tříletých
oborů, které jsou za−
končeny výučním
listem. Další mož−
nou nabídkou je
denní nástavbové
studium a dálkové
nástavbové studi−
um. Odborné učeb−
ny jsou špičkově
technicky vybaveny,
a to díky různým do−
tacím a podporám
z evropských peněz.
O Den otevřených
dveří projevilo zájem
obrovské množství
žáků základních škol a jejich rodičů,
kteří se seznámili se zázemím školy,
poznali vyučující učitele. Velký zájem
a uznání mezi návštěvníky vyvolala
špičková vybavenost odborných dí−
len a učeben. Pedagogové každému
poskytovali informace o studiu
12
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v SOU elektrotechnickém Plzeň.
Mezi žáky a rodiči byl největší zájem
o studium oborů mechanik−elektro−
technik, kde škola nabízí možnost ve
3. ročníku studia složit výuční list
a ve 4. ročníku maturitní zkoušku
z informační technologie.

Žáci, kteří nejsou z Plzně a blízké−
ho okolí, mohou využít ubytování
v Domově mládeže, kde se mohou
stravovat v jídelně elektrotechnické−
ho učiliště, která je stejně tak jako
Domov mládeže v areálu elektro−
technického učiliště.
Plzeňský rozhled 3/2015

Plzeňský rozhled 3/2015
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Felicitas pomohl nemocnici v Horažďovicích
Finance pro BESIP
Členové Rady Plzeňského kraje
schválili dotaci státní příspěvkové
organizaci Centrum služeb pro sil−
niční dopravu (CSPSD) na částeč−
né krytí nákladů na zajištění čin−
ností v oblasti prevence bezpeč−
nosti provozu na pozemních komu−
nikacích (BESIP) v Plzeňském kraji
v roce 2015. Jedná se o nekomerč−
ní aktivity zaměřené z velké části na
děti, kde je prevence v oblasti
BESIP účinná. Cílem těchto aktivit je
dosáhnout trvalého snižování počtu
dopravních nehod a jejich následků.
Dotace ve výši 570 tisíc korun bude
poskytnuta po schválení Zastupi−
telstvem Plzeňského kraje.

Šek na částku 17 150 korun předala
radní pro oblast zdravotnictví Milena
Stárková řediteli Nemocnice násled−
né péče LDN Horažďovice Martinu
Grolmusovi. Částka je výtěžkem
charitativní akce „Advent dětem“,
která se uskutečnila v prosinci
v Plzeňském Parkhotelu. Nemocnice
za tuto částku nakoupila speciální
polohovací pomůcky předcházející
vzniku otlačenin.
„Akci s názvem Advent dětem po−
řádá Plzeňský kraj ve spolupráci se
sdružením Felicitas již čtvrtým ro−
kem. V předchozích letech byl z vý−
těžku akce podpořen nákup přístrojů
pro dětská oddělení Rokycanské,
Domažlické a Stodské nemocnice,“
připomněla při předávání šeku radní
Milena Stárková.
Vybrané peníze posloužily na ná−
kup speciálních polohovacích po−
můcek, které zabraňují vzniku deku−
bitů. Akce „Advent dětem“ se každo−
ročně koná v předvánočním období
a její náplň je nejen zábavná, ale prá−
vě také charitativní.
„Naším cílem je připravit zábavný
program pro celou rodinu a zároveň
pomoci tam, kde je to potřeba. Vstup−
né na akci je už tradičně 50 korun
a výtěžek směřuje vždy do některého
z krajských nemocničních zařízení,“
doplňuje Marcela Šmídová, před−
sedkyně spolku Felicitas, který spolu
s Plzeňským krajem akci pořádá.

Pro mateřská
a rodičovská centra
Krajští radní odsouhlasili vyhlášení
dotačního titulu „Programu podpo−
ry projektů mateřských a rodičov−
ských center v Plzeňském kraji
2015“ ve výši 550 tisíc korun. Fi−
nanční podpora mateřských a rodi−
čovských center v PK umožňuje
rozšíření a zkvalitnění jejich aktivit.
Příjem žádostí začne od 27. 3.
2015 a bude ukončen 9. 4. 2015.

Kraj podpoří včelařství
Členové rady schválili vyhlášení
dotačního programu „Podpora vče−
lařství (2015)“ v Plzeňském kraji na
podporu začínajících a stávajících
včelařů a realizaci ozdravných
a preventivních opatření proti zá−
važným onemocněním včelstev.
Podpora bude poskytována jako
neinvestiční finanční podpora za
účelem stabilizace a zvýšení počtu
včelstev a zkvalitnění jejich chovu,
společně se zlepšením opylovací
služby včelstev. Z rozpočtu kraje je
na tento dotační program vyčleně−
na částka do výše 2 miliony korun.
Kraj v minulých letech podpořil
včelařství celkem částkou cca 11,3
milionu korun.

Peníze na stavby
vodních děl
Ke sběru a čištění odpadních vod
a zásobování obyvatelstva pitnou
vodou, zejména pro veřejnou po−
třebu, je určen Dotační program
vodohospodářské infrastruktury
2015, který je zaměřen na podporu
výstavby vodních děl. Z rozpočtu
Plzeňského kraje je na tento dotač−
ní program vyhrazena částka do
výše 24 milionů korun. Příjem žá−
dostí o dotace bude probíhat od
26. 3. 2015 až do 13. 4. 2015.
14

Domažlice mají nového knižního průvodce
Letošní rok bude pro město Domaž−
lice v mnoha ohledech výjimečný.
Mimo jiné také proto, že letos je to
přesně 750 let od založení města.
V průběhu roku tak bude připravena
celá řada nejrůznějších kulturních
akcí, které vyvrcholí v říjnu. K jubileu
Domažlic vyšla také nová publikace
domažlického historika,
badatele a nakladatele
Zdeňka Procházky, která
mapuje historii Domažlic
i aktuální projekty.
Vydání Historicko−
turistického průvodce
městem a jeho památ−
kami finančně podpoři−
lo město Domažlice
prostřednictvím grantu
Podpora významných počinů částkou
44 tisíc korun. Vedení Domažlic publi−
kaci mimo jiné využije pro repre−
zentační účely města. Autogramiáda
a prezentace nové knihy se konala
v Chodském knihkupectví na náměstí

Míru v Domažlicích, kde
je nyní publikace také
k sehnání. Zdeněk Procházka vydal
první Historicko−turistického průvod−
ce již v roce 1993. Nyní ovšem vydání
přepracoval a rozšířil.
„Historii je věnován větší prostor,
ale v publikaci jsou i informace sou−
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visející s aktuálními projekty. Na−
příklad přestavbou městského pivo−
varu ve společensko−kulturní centrum
nebo instalací pomníku na Baldově,
který bude připomínat husitskou bitvu
u Domažlic,“ uvedl autor a dodal, že
v knize jsou k vidění i dosud nepubli−
kované fotografie.
Plzeňský rozhled 3/2015

Speciál 2015 pro prezidenta
Radní Plzeňského kraje navštívili
Plzeňský Prazdroj, aby založili várku
piva pro prezidenta Miloše Zemana.
Při jeho návštěvě ve dnech 4. až 6.
března 2015 mu bude předán sou−
dek patnáctistupňového polotmavé−
ho speciálu 2015.
Členů Rady Plzeňského kraje
Jaroslava Bauera, Ivo Grünera, Zdeň−
ky Liškové, Václava Štekla, Mileny
Stárkové a Jaroslava Šobra se ujala
osoba nejpovolanější, a to Václav
Berka z Plzeňského Prazdroje, který
přítomné zasvětil do tajemství vaření
plzeňského piva. Nejprve radní založi−
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li várku nasypáním sladu do várnic
a po vysvětlení toho, jaké suroviny se
na výrobu piva používají, jak se zpra−
covávají a jak celý proces vaření pro−
bíhá, následovalo přidávání chmele
do prezidentské várky piva.
„Na vaření prezidentského speciálu
jsme použili tři druhy sladu – český,
bavorský a karamelový a žatecký
chmel. Výsledkem bude polotmavé
patnáctistupňové pivo,“ vysvětlil
Václav Berka. Až bude speciál hotový,
bude stočen do soudku, který bude
jedním z darů pro prezidenta Miloše
Zemana na jeho návštěvě v kraji.
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Kdo maže, ten jede
Je možná fádní začínat tento článek
heslem řidičů, traktoristů, kom −
bajnérů a obsluh všemožných
strojů, zkrátka nás profesionálů,
všichni dobře víme, o co jde, co se
stane, když údržbu „odflákneme“.
Přesto našim strojům mnohdy ne−
věnujeme tu správnou péčí, snad
i s vědomím, že se nám to prostě
vymstí. Výmluva je jednoduchá:
„...Teď není čas, až zejtra...“
Ten „ČAS“ je právě nyní, na začátku

další sezony. Nejen diagnostika, ale
i stav stroje ukáží na další možná
rizika poruch, které nastanou v tu nej−
nepříznivější dobu. A sečteme−li
všechny vedlejší náklady, zjistíme, že
výdaje na opravu v sezoně se samo−
zřejmě zmnohonásobí. Vlastní nervy
raději do celkového součtu zahrnovat
nebudeme.
Podmínkou pro úspěšné odstranění
závad je včasná komunikace mezi
obsluhou a servisním týmem. Proto

Firma TRAKLIS na−
bízí těm, kteří bu−
dou od svých strojů
požadovat výkony
i v letošním roce:

Jarní kontrolu strojů
John Deere
Při předem domluvené návštěvě, pří−
mo na vaší farmě, provedeme nejen
vizuální a výrobcem předepsanou kon−
trolu pro daný stroj, ale hlavně dia−
gnostické vyčtení všech zapsaných
kódú a jejich následné vyhodnocení.
To vše za akční cenu: 600 Kč (dva me−
chanici) a dopravné 10 Kč/km.

Kontakt:
T. Pech + 420 602 160 385
L. Kadera + 420 776 267 755
nebo na servis@traklis.cz. Některé
vedlejší příznaky chování jednotlivých
funkcí pří práci stroje také mnohdy
odhalí nutnost výměny opotřebo−
vaného dílu nebo jen včasného
servisního zásahu. Neváhejte nahlásit
poruchu nebo se jen informovat o ce−
nách orig. ND. Na odstranění takto
odhalených závad Vám naše firma na−
bízí další 10% slevu. Tato nabídka platí
do konce dubna. „Mažte a komuni−
kujte včas...“
S pozdravem R. Göndör,
jednatel TRAKLIS s.r.o.

Plzeňská práva získala znovu akreditaci
Fakulta právnická Západočeské
univerzity v Plzni získala po téměř
čtyřech letech opětovně akreditaci
doktorského studijního programu
„Teoretické právní vědy“ s oborem
„Občanské právo“. Akreditační ko−
mise MŠMT projednala žádost fa−
kulty na svém prvním letošním
zasedání ve dnech 2. – 4. února
a doporučila udělit tomuto progra−
mu čtyřletou akreditaci.
16

„Z návrhu udělení akreditace
mám velikou radost. Fakulta práv−
nická dokázala získat nazpět po
akreditaci magisterského studijního
programu také doktorský studijní
program, což dokládá, že se nám
fakultu podařilo stabilizovat,“ rea−
govala rektorka Ilona Mauritzová.
„Tím se před námi otevírá nejen
možnost opětovně zahájit doktor−
ská studia, ale také znovu vykoná−

vat rigorózní řízení,“ doplnil děkan
Fakulty právnické Jan Pauly.
Akreditační komise si vymínila,
aby počet přijímaných uchazečů do
uvedeného programu nepřekročil
deklarovaný počet deseti studentů.
Požaduje rovněž, aby fakulta
předložila v únoru 2017 kontrolní
zprávu o tématech diser tačních
prací a školitelích, kteří uvedené
práce vedou.
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Omezení akreditace doktorského
studijního programu navrhla akre−
ditační komise v listopadu 2011.
Zároveň tehdy přišla s návrhem
omezit akreditaci také magisterské−
ho studijního programu, spočívající
v zákazu přijímat nové studenty do
1. ročníku. Po zlepšení situace na
fakultě byla v červnu 2013 tomuto
programu udělena akreditace na
čtyři roky do roku 2017.
Plzeňský rozhled 3/2015

Mladí technici předvedli svůj um
Hejtman Plzeňského kraje Václav
Šlajs předal ocenění nejlepším žákům
středních škol, kteří se svými prace−
mi zúčastnili 2. ročníku Technické
olympiády Plzeňského kraje. Ti zís−
kali tablety a poukázky na nákup
elektroniky v hodnotě čtyř,
dvou a jednoho tisíce korun.
„Jsem rád, že se zapojilo
tolik škol a zvýšil se počet
přihlášených žáků ve srov−
nání s loňským ročníkem.
Věřím, že prezentace vlast−
ních prací je pro žáky neoce−
nitelná zkušenost a pro vy−
sokoškolské učitele možnost
vybrat si a vytipovat své bu−
doucí studenty,“ prohlásil
Václav Šlajs. Ten si také uvě−
domuje odlišné finanční
ocenění absolventů technic−
kých a humanitních oborů
v praxi. „To by mohlo být
motivací žáků a studentů pro volbu
studia technických oborů na střed−
ních i vysokých školách.“
Největší ocenění a zároveň věc−
nou cenu v podobě tabletu od Zápa−
dočeské univerzity v Plzni si odneslo
pět týmů ze čtyř středních škol
a gymnázií. Odborné poroty takto
ocenily model a vytvoření elektrické−
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ho skateboardu, projekt souřadnico−
vého zapisovače z DVD a floppy me−
chanik, ovládání robota Mindstorms
pomocí mobilního telefonu, návrh
a realizaci prototypu elektrostatické−
ho odlučovače pevných částic z vý−

fukových plynů vznětových motorů
a vytvoření autodráhy ArtuDráha po−
mocí vývojové desky Arduino, kde
zábavnou formou soutěží člověk
s počítačem.
Žáci prezentovali své práce celý
den před odbornými porotami,
v nichž mj. zasedal náměstek hejt−
mana Plzeňského kraje pro oblasti

školství, sportu, cestovního ruchu
a projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015 Jiří Struček či
prorektor Západočeské univerzity
v Plzni Jaroslav Dokoupil, zástupci
z Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Plzeň−
ského kraje a odborníci
ze Západočeské univer−
zity v Plzni. Ta také pro
žáky vypsala jednotlivá
témata, která byla pouze
indikativní. Zájemci si
mohli navrhnout i vlastní
téma, které bylo kon−
zultováno a případně
schváleno odborným
garantem ze ZČU v Plzni.
„Práce komisí nebyla
jednoduchá. Oceňovali
jsme technické zpraco−
vání, ale i dobře před−
vedenou prezentaci jed−
notlivých týmů. Někdy bylo složité
srovnávat teoretické práce s vytvo−
řenými fyzickými či virtuálními mo−
dely. Je i otázkou, jestli pro příští
rok se nedohodneme na vynechání
oblasti teoretických prací,“ říká Jiří
Struček, který je přesvědčen, že
„úroveň letošního ročníku byla srov−
natelná s tím předcházejícím.“
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Podpoří sociální služby
Radní schválili vyhlášení dotačního
titulu „Program podpory sociálních
služeb v Plzeňském kraji 2015“.
Oblastí podpory vyhlášeného progra−
mu jsou neinvestiční finanční dotace
pro nestátní neziskové organizace
a fyzické osoby, které jsou registrova−
nými poskytovateli sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál−
ních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Termín pro podání žádosti
v rámci tohoto programu je od 27. 3.
do 8. 4. 2015. Na program je z roz−
počtu vyčleněna částka do výše
6,9 milionu korun.
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Střípky
z Plzně
Bolevák s novým
Gastro Pointem
Město uzavře se společností Bole−
vák Lake dodatek k nájemní smlou−
vě. Předmětem je umístění Gastro
Pointu, dřevěného objektu s čás−
tečně prosklenými obvodovými
stěnami, který bude využíván
k účelům celoročního „moderního“
občerstvení pro návštěvníky rekre−
ační oblasti Bolevecké rybníky.
Objekt se skládá z modulové stav−
by o výměře 90 metrů čtverečních
a terasy o výměře 125 m2. Na da−
nou oblast byl v roce 2008 zpraco−
ván dokument „Závazné prvky roz−
voje území Plzeň – Velký rybník –
celek. Pozemek na pláži Ostende je
zařazen mezi extenzivní plochy
rekreace, kde je objekt s občerstve−
ním možné umístit.

Stížností občanů
ubývá
Za rok 2014 bylo z celkového po−
čtu 52 žádostí o informaci 40 vyříze−
no (2 žádosti vyřizoval MO 9 a MO
10), 9 odloženo, 3 odmítnuty. Jed−
nalo se o poskytování údajů podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobod−
ném přístupu k informacím. Zpoplat−
něny byly 4 žádosti, u 2 požadovaná
částka nebyla ve lhůtě 60 dnů zapla−
cena, takže informace nebyly po−
skytnuty a žádosti byly odloženy.
V 1 případě byla podána stížnost na
výši požadované úhrady, která byla
postoupena Krajskému úřadu Plzeň−
ského kraje. Nadřízený orgán rozho−
dl, že požadovaná úhrada je ne−
dostatečně odůvodněná a přikázal
magistrátu, aby zjednal nápravu.
Předpis úhrady tedy byl znovu vypo−
čten podle pokynů nadřízeného
orgánu a žadatel podal opětovně
stížnost proti výši úhrady. Krajský
úřad Plzeňského kraje však této stíž−
nosti nevyhověl a potvrdil výši úhra−
dy. Poté byla úhrada zaplacena
a informace poskytnuty.
V ústřední evidenci stížností, peti−
cí a podnětů bylo v roce 2014 vede−
no celkem 79 (94) podání, z toho 40
(49) stížností, 16 (10) peticí a 23
(35) podnětů. Čísla v závorkách
udávají počty podání v roce 2013.
Do kompetence magistrátu ne−
spadalo šest podání, tato byla po−
stoupena k vyřízení věcně přísluš−
ným orgánům. Důvodnými byly vy−
hodnoceny tři stížnosti, částečně
důvodnými bylo vyhodnoceno šest
stížností. U všech těchto stížností
byla přijata opatření k nápravě.
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Regionální hospodářská komora Plzeňského
kraje pomáhá podnikatelkám
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje uspořádala dne 11.
2. 2015 workshop pro podnikatelky.
Akce se uskutečnila v rámci projektu
Asistenční centrum pro podporu
podnikání žen v Plzeňském kraji,
které Regionální komora PK založila
na základě průzkumů prokazujících,
že v oblasti podnikání je několika−
násobně více mužů než žen. „Tento
nevyvážený stav se pokoušíme změ−
nit a dokázat, že ženy mohou být
v oblasti podnikání minimálně stejně
úspěšné jako muži,“ říká ředitelka
Regionální komory Trylčová.
V rámci projektu mohou ženy uva−
žující o podnikání a začínající podni−
katelky bezplatně využívat indivi −
duálních a právních konzultací
a účastnit se speciálních vzděláva−
cích akcí. Celkem služeb Asistenč−
ního centra dosud využilo 150 žen
uvažujících o podnikání a 45 podni−
katelek (stav k 31. 1. 2015). Ženy
zde získaly odborné znalosti a do−
vednosti potřebné ke vstupu do pod−
nikání, naučily se také lépe organizo−
vat čas a slaďovat osobní život
s podnikáním. Přes 12 % žen, které
uvažovaly o podnikání, zahájilo
podnikatelskou činnost během pro−
jektu a další je budou následovat
po jeho skončení. O užitečnosti pro−
jektu svědčí také to, že se účastnice
projektu pravidelně objevují na před−
ních místech soutěží pro začínající
podnikatele, např. Rozjezdy roku.

„Projekt potvrdil, že největšími
překážkami pro zahájení podnikání
jsou pro ženy nedostatek financí
a strach z neúspěchu“ říká manažer
projektu Marcel Gondorčín. Součástí
workshopu byly proto také přednášky
zaměřené na možnosti financování
podnikání a vystoupení úspěšných
podnikatelek, které se s účastnicemi
podělily o své příběhy a daly jim kon−
krétní tipy pro začátek podnikání.

byly velkým přínosem. Ještě více ale
ocenily možnost navzájem se potká−
vat, inspirovat a podporovat v odhod−
lání pustit se do nesnadné cesty pod−
nikání. „Právě v tomto vidím zásadní
roli Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje. Kromě poraden−
ství a vzdělávání se zaměřujeme ta−
ké na pořádání kontaktních setkání
a zprostředkování kontaktů. Chceme
být místem, kde podnikatelé a pod−

„Podnikání může být pro řadu žen
možností, jak dosáhnout seberealiza−
ce a nezávislosti. Rizika je možné mi−
nimalizovat precizní přípravou a zpra−
cováním kvalitního podnikatelského
plánu, který pomůže při rozhodování,
zda a za jakých podmínek začít pod−
nikat,“ shrnuje Marcel Gondorčín.
Účastnice workshopu se shodly, že
konzultace a vzdělávací aktivity pro ně

nikatelky z celého kraje najdou vše,
co pro úspěšné podnikání potřebu−
jí,“ říká Trylčová.
Projekt Asistenční centrum pro
podporu podnikání žen v Plzeňském
kraji (reg. č.:1.04/3.4.04/76.00017)
byl financován z Evropského sociální−
ho fondu prostřednictvím operačního
programu Lidské zdroje a zaměstna−
nost a ze státního rozpočtu ČR

Abychom si dobře souSedili
Až 100 tisíc korun mohou díky gran−
tu získat projekty, které mají plány na
zlepšení sousedských vztahů. Do na−
plnění svých cílů by měly co nejin−
tenzivněji vtáhnout místní občany
a vzbudit v nich zájem o rozvoj dob−
rého sousedství.
Do Regionálního fondu rozvoje
Poštovní spořitelny mohou své pro−
jekty hlásit nevládní neziskové organi−
zace (spolky, obecně prospěšné or−
ganizace, ústavy, nadace, nadační
fondy, účelová zařízení církví), přís−
pěvkové organizace i obce. „Maxi−
mální výše jednoho grantu je 100 tisíc
korun,“ uvedla za organizátory Linda
Kaucká. Hlavním tématem tohoto roč−
níku je opět rozvoj sousedských vzta−

hů. Regionální fond rozvoje s podtitu−
lem „souSedíme si“ podpoří projekty
zaměřené na rozvíjení činorodých
a soběstačných sousedských komu−
nit, do jejichž života se může zapojit
každý, kdo má zájem a dobré nápady.
K vyhlášení letošního ročníku dojde
4. března 2015, přičemž uzávěrka
žádostí proběhne 15. dubna 2015.
V loňském roce se z Plzeňského
kraje přihlásilo do Regionálního fon−
du rozvoje Poštovní spořitelny cel−
kem 15 projektů a z toho 4 byly
úspěšné. Rozdělena mezi ně byla
částka 333 380 korun. Jedním z pro−
jektů, které se dočkaly podpory, je
také obec Díly na Domažlicku a jejich
sousedský mikropivovar a pec na

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

chleba. Místní spolek Rodiče za hřiš−
tě si dal za cíl vytvořit atraktivní mís−
to, které by posloužilo k setkávání
občanů z obce Díly. Projekt by měl
sloužit k vytvoření podnětného pro−
středí, ve kterém mohou vznikat no−
vá spontánní sousedská setkání
a upevňovat se ta stávající.
„Tento dotační program pomáhá
vykrýt segment trhu, který nedoká−
žou pokrýt ani evropské, státní či
krajské dotace. Je spousta subjektů,
které nedokáží splnit tvrdé podmínky
těchto dotací. Když jsem se podíval
na úspěšné projekty z minulých let,
tak z nich řadu osobně znám,“ dopl−
nil zajímavé informace náměstek
primátora Plzně Ing. Petr Náhlík.
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