6. 4. 2015

4
Ročník: 15

2015

„Plzeňané na své osvoboditele nezapomněli,“
říká 1. náměstek primátora Martin Baxa
k letošním Slavnostem svobody
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„Slavnosti svobody“, kdy s ne−
skrývaným dojetím a úctou jsou
vítáni ti, kteří na svých bedrech
přinesli Plzni svobodu. Je obdi−
vuhodné, že po tak dlouhé době
Plzeňané na své osvoboditele
nezapomněli,
nezapomínají
a jsem přesvědčen, že nikdy ne−
zapomenou.
Bude tomu tak i letos, kdy
oslavíme toto jubilejní výročí
a v roce, ve kterém se stala Plzeň

Evropským hlavním městem kul−
tury. Dva podstatné důvody pro
to, aby letošní „Slavnosti svobo−
dy“ se staly opravdu velkolepou
oslavou času osvobození, osla−
vou svobody, oslavou válečných
veteránů, oslavou života i kultury.
Tradiční shromáždění u památ−
níků a pietních míst, jež se váží
k osvobození, odhalení památní−
ku generála Pattona pod Velkým
... pokračování na straně 2

s

ž 70 let uplynulo od osvo−
bození Plzně z dusivého
sevření nacistické okupa−
ce, před 70 lety byla jako jediné
velké české město Plzeň osvobo−
zena americkou armádou a jejími
spojenci. Od nezapomenutelné−
ho roku 1990 slavíme za přiroze−
ného a nelíčeného zájmu a na−
dšení Plzeňanů každým rokem
výročí příchodu svobody. Jsou
to skutečné slavnosti, jsou to

s

„Plzeňané nezapomněli,“
... dokončení ze strany 1

divadlem, Konvoj svobody jedou−
cí po Klatovské třídě až na ná−
městí Republiky, inscenace příjez−
du americké armády do Plzně
a náletu na koterovské nádraží
v roce 1945, vskutku bohatý kul−
turní program na odehrávající se
denně převážně na centrálním
náměstí, vystoupení legendární
americké kapely Lynyrd Skynyrd
na Ploché dráze na Borských po−
lích…nu, takto bych mohl pokra−
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čovat ještě dlouho, je pro vás na−
chystán skutečně nabitý program.
A tak, jako Plzeňané nezapomínají
na své osvoboditele, nezapomí−
nají oni na nás a opět se těchto
slavností osobně zúčastní.
Přijďte si užít květnové dny,
doufejme, že prosluněné, roz−
kvetlé a voňavé, přijďte si při−
pomenout tu podmanivou a na−
dějnou atmosféru časů před
70 lety, přijďte si ochutnat svo−
bodnou Plzeň.

Plzeňský rozhled 4/2015

Loňská celoměstská kampaň s názvem „Řešení existuje.“ byla cílená na zjevné bezdomovectví a vznikla ve spolupráci města
(Odboru sociálních služeb MMP) a Městské charity Plzeň. Autorem velkoplošných plakátů byl fotograf Jaroslav Hausner.

Skryté bezdomovectví je reálnou hrozbou
Přesně po roce, kdy město veřejně
představilo výstupy studie „Fenomén
bezdomovectví“, zaměřené na zmapo−
vání aktuální situace osob bez domova
žijících v Plzni, přichází s výsledky
výzkumu návazné studie s názvem
„Latentní bezdomovectví“. Provedení
obou analýz inicioval a koordinoval
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně, který se problematice
osob přímo ohrožených sociálním vy−
loučením a lidem bez domova inten−
zivně a dlouhodobě věnuje.
Cílem studie, jejímž řešitelem je
tým Západočeské univerzity v Plzni –
Fakulty filozofické, katedry sociologie,
bylo zmapovat situaci osob žijících na
plzeňských ubytovnách – skladbu
obyvatel, jejich původ, míru neza−
městnanosti, formy obživy, dluhy, po−
čet nezletilých dětí apod. Studie na−
vazuje na výzkumný projekt (totož−
ného řešitelského týmu) nazvaný
„Fenomén bezdomovectví“, jenž pro
město na přelomu roku 2013/2014
mapoval aktuální situaci v oblasti tzv.
zjevného bezdomovectví.

„Zatímco výzkumnou linií loňské
studie byla forma nejvíce viditelná,
takzvané zjevné bezdomovectví, tedy
zmapování životních potřeb osob po−
měrně snadno rozpoznatelných, které
potkáváme běžně na ulici, v té návaz−
né se výzkumný tým zaměřil na mno−
hem rozsáhlejší skupinu, u nichž je
bezdomovectví velmi reálnou hrozbou,
a tou je kategorie osob žijících na pl−
zeňských ubytovnách. Tito lidé budou
nalézat cestu ke stálému bydlení velmi
obtížně. Zoufale zde chybí právní rá−
mec bytové politiky ve vztahu k vylou−
čeným skupinám. Bez odpovídající
podpory státu a legislativního zakotve−
ní se města prostě neobejdou,“ upřes−
ňuje Mgr. Alena Hynková, MBA, ve−
doucí magistrátního odboru sociálních
služeb, který studii ZČU zadal.
Garantem obou studií byl vedoucí
zmíněné katedry sociologie doc.
PhDr. Jan Váně, Ph.D., který k aktuální
analýze dodává: „Sběr dat zaměřený
na latentní bezdomovectví byl prove−
den ve dnech 1. až 3. 12. 2014 a byl
realizován v plzeňských ubytovnách.

Celkově bylo lokalizováno 78 ubyto−
ven. Postupně ze seznamu 8 ubytoven
vypadlo, protože během půlroku před−
příprav výzkumu byly uzavřeny. Cel−
kem odpovědělo 718 osob starších
15 let. Z celkového počtu dotázaných
(718) tvoří muži 59,7 % a ženy 40,3 %.
Naším záměrem bylo získat relevantní
data o skupině, která představuje tzv.
šedou a těžko zachytitelnou zónu lidí,
u níž vzniká oprávněná obava, že se z ro−
viny latentního bezdomovectví posune
do roviny bezdomovectví zjevného.“
„Změna Zákona o pomoci v hmot−
né nouzi, představuje nejen pro měs−
to Plzeň, ale pro všechny větší obce,
jisté nebezpečí – upravuje nejčastěji
zneužívanou sociální dávku, jíž je do−
platek na bydlení. Reálně tak hrozí,
že s poklesem příjmů provozovatelů
některých ubytoven dojde k jejich
uzavření a tím naroste skupina osob,
které nebudou mít kam jít a skončí na
ulici – a na to žádné z měst není při−
praveno,“ konstatuje Mgr. Karolína
Vodičková, MBA, analytik sociálního
odboru a koordinátorka studie.

Rezortní náměstkyně pro oblast
sociálních věcí Bc. Eva Herinková
přibližuje zásadní výstupy studie:
„Můžeme sledovat zajímavý jev – bě−
hem 6 měsíců přišlo na ubytovny
42,4 % ze všech dotazovaných. Nej−
větší skupinu na ubytovnách tvoří
cizinci – 40,5 % uvedlo, že pochází ze
zahraničí. Poměrně závažným zjiště−
ním je i fakt, že 22,1 % dotázaných
nemělo nikdy v životě stálé bydlení.
Potřebovali jsme data, která jsou pod−
statou pro nastavení efektivních slu−
žeb. Život na ubytovně, absence dlou−
hodobějšího zaměstnání, existence
výhradně ze sociálních dávek a velmi
často s dluhovou smyčkou na krku
není z dlouhodobého hlediska únos−
ná. Děsivé je přitom zjištění, kolika
z dotazovaných tento způsob živoření
vyhovuje. Co je však ještě mnohem
tragičtější, kolik dětí sdílí s rodiči toto
nehostinné prostředí – studie zazna−
menala 218 dětí mladších 15 let, které
žijí v podmínkách nejistého bydlení
a tento model si nesou dále do vlast−
ního života.“

Veškeré koncepční dokumenty k tématu, včetně obou zmiňovaných studií, jsou ke stažení na webu Odboru sociálních služeb MMP:
http://socialnisluzby.plzen.eu/oblasti−sluzeb/socialne−vylouceni−a−cizinci/
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Střípky
z Plzně

Nepusťte si hackera do své sítě

Centrum robotiky
v Cukrovarské ulici
Jedna z hal v bývalé vozovně
městských dopravních podniků
v Cukrovarské ulici v Plzni se
změní v centrum robotiky. Po
menších úpravách v ní vzniknou
prostory pro volnočasové kroužky
a aktivity dětí. Počítá s tím projekt
Správy informačních technologií
města Plzně (SIT), která nyní
získala industriální objekt do vý−
půjčky. Cílem centra je podpořit
a rozvíjet technické a přírodověd−
né znalosti dětí, a to zejména
v oblastech konstrukce, strojíren−
ství, elektrotechnika, robotika,
informační technologie. Lektoři se
budou současně snažit podchytit
talenty z řad dětí a jim se individu−
álně věnovat.
„Centrum bychom chtěli spustit
od ledna 2016, nabídneme kolem
20 atraktivních kroužků a aktivit
pro veřejnost,“ uvedl ředitel SIT
Luděk Šantora.
V kurzech se děti seznámí se
základy robotiky, k dispozici bu−
dou mít například 3D tiskárny, na
nichž si vytisknou kus stroje,
v dílnách si pak vyrobí například
podvozek ze dřeva, na nějž na−
montují řídicí jednotky, pomocí
jednoduchého programování zač−
nou stroj ovládat. Kroužky budou
zaměřeny i na tzv. drony. „Děti si
s nimi zalétají, poznají, jak jsou
konstruovány, samy si zkusí nau−
čit stroj rozpoznávat překážky
a podobně,“ uvedl Luděk Šantora.
Součástí haly jsou i montážní
šachty, jednu z nich plánuje SIT
zaplnit vodou, účastníci kurzů si
díky tomu otestují fungování
robotů pod vodou. Prostranství
před halou poslouží letecké škole.
Plánuje se také užší spolupráce
s Masarykovou základní školou,
jež se chce začít profilovat jako
technická a prostory haly i lektory
bude využívat v dopoledních ho−
dinách.
Výpůjčku bývalé opravny auto−
busů odsouhlasili radní města na
dobu neurčitou. SIT počítá pouze
s menšími úpravami objektu, ty
se budou týkat výměny elektro−
instalace, zajištění topení, a pře−
pažení části haly stěnou tak, aby
vznikla učebna a dílny. Přesné
náklady vyčíslí projektová doku−
mentace, jež se nyní zpracovává,
předpokládají se kolem jednoho
milionu korun.
4

Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje ve spolupráci
s pražskou společností UNICORN
Systems a. s. uspořádala pro své čle−
ny a podnikatelskou veřejnost odbor−
ný workshop na téma Jak si (ne)pus−
tit hackera do sítě. Zajímavé akce na
velmi aktuální téma se zúčastnilo
20 zástupců firem z celého kraje.

Účastníci se dozvěděli přímo od
architekta bezpečnostního řešení
Jiřího Kohouta, jak včasně a řízeně
odhalit zranitelnost různých částí in−
formačních systémů a sítí. Získali od−
borné informace o nástrojích pro mi−
nimalizaci hrozeb, jako jsou například
penetrační testy či slepé zprávy.
Stěžejním bodem workshopu byla

ukázka reálného útoku na webový
server, a to nejen DoS útok, ale také
kompletní průnik do systému vedoucí
k jeho plnému ovládnutí. Dostatek
prostoru se našel také pro příklady
z praxe a diskusi ke konkrétním dota−
zům přítomných, většinou IT specia−
listů. Některé přímé dotazy se týkaly
také legislativní stránky věci.

Město hledá pořadatele festivalu Finále Plzeň
Město Plzeň začalo hledat pořadatele
festivalu Finále Plzeň pro následující
čtyři roky, tedy pro období 2016 až
2019, zájemci mohou podávat žá−
dosti do 18. května 2015. Cílem je
inovace stávajícího filmového festiva−
lu, navázání na jeho hlavní ideu neboli
prezentaci české filmové tvorby
a zvýšení prestiže festivalu na kulturní
mapě ČR. Město počítá s poskytnu−
tím maximální výše podpory tři milio−

ny korun na každý rok.
Vybírat nejlepší nabídku
uchazečů o dotaci bude
speciální devítičlenná ko−
mise, v níž zasednou nejen
zástupci města, ale i Mi−
nisterstva kultury ČR,
Státního fondu kinemato−
grafie a další odborníci.
Filmový festival Finále Plzeň je od
roku 1968 jednou z nejvýznamnějších
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kulturních akcí v Plzni i Pl−
zeňském kraji. Letos se
uskuteční už 28. ročník této
soutěžní a bilanční přehlídky
českých celovečerních hra−
ných filmů a soutěžní pře−
hlídky dokumentů. Pořa−
datelem akce byla dosud
společnost Dominik cent−
rum, jež v roce 2011 získala čtyřletou
podporu města.
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Na opravu kostela
v Malesicích
téměř čtvrt milionu
Rada města Plzně odsouhlasila
poskytnutí dotace 240.000 korun
na opravy kostela sv. Jiří v Plzni −
Malesicích. Vlastníkem památky
je Římskokatolická farnost Plzeň−
západ, která se snaží postupně
kostel opravovat, a to i díky pod−
poře města Plzně. Peníze by far−
nost využila konkrétně na posled−
ní etapu oprav vnějších omítek
lodi památky, konečné slovo při
schválení podpory budou mít
ještě zastupitelé.
Kostel sv. Jiří v Plzni−Malesicích
je architektonicky poměrně cen−
ným. Původně je gotickou stav−
bou, z tohoto období pochází
presbytář včetně jeho křížové
klenby. V období renesance pak
byla přistavěna atypická mo−
hutná hranolová věž, kterou lze
označit za unikátní. Loď kostela
byla do dnešní podoby rozšířena
v 19. století, z této doby také po−
chází krov nad lodí. Nad presby−
tářem se dodnes dochoval ještě
krov pozdně barokní.
Památkově chráněný objekt je
v posledních letech postupně
obnovován, provedena již byla
například oprava krovu nad lodí
i věží, náročným restaurováním
prošla sgrafitová výzdoba věže.
S opravami omítek lodi kostela
začala farnost v roce 2013, dů−
vodem byl jejich špatný tech−
nický stav, odlupovaly se a opa−
dávaly ve velkých kusech. Po−
slední oprava omítek totiž pro−
běhla v roce 1947.
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Na Slovanech jsou praktické
podzemní kontejnery
Podzemní kontejnery představují
praktické a elegantní řešení třídění
odpadu. Jsou výhodné nejen po
estetické stránce, ale mají také
spoustu dalších předností. I proto se
MO Plzeň 2 – Slovany rozhodl, že
pro své občany několik podzemních
kontejnerů pořídí. Jejich umístění se
nakonec uskutečnilo ve dvou loka−
litách: na Jiráskově náměstí a Miku−
lášském náměstí. Proč právě pod−
zemní kontejnery?
„Podzemní kontejnery jsou vý−
hodné především v tom, že jsou ne−
náročné na prostor a zbytečně neru−
ší vzhled okolního prostředí. Hodí se
proto k využití v historických cent−
rech, stejně jako v městských par−
cích nebo na sídlištích,“ uvedl sta−
rosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing.
Lumír Aschenbrenner. K důležitým
vlastnostem patří také požární bez−
pečnost a zamezení zpětnému vybí−
rání odpadu. Slovany jsou první čás−
tí Plzně, kde se tyto podzemní kon−
tejnery nacházejí.
Druhý městský obvod podal žá−
dost o dotaci z Operačního progra−
mu životního prostředí (prioritní osa
4. – Zkvalitnění nakládání s odpady

a odstraňování starých ekologických
zátěží). Získaná dotace činila 90 %
z uznatelných nákladů projektu.
Smlouva s realizační firmou byla po−
depsána v závěru roku 2014 a sa−
motná výstavba začala v druhé polo−
vině února 2015, kdy již bylo jasné,

Stavební firma pracovala kvalitně
a profesionálně. Stavba pokračovala
velice rychle a již po měsíci byla re−
alizace stavby kontejnerů v obou
lokalitách kompletně dokončená,“
objasňuje průběh stavby místosta−
rosta MO Slovany Roman Andrlík.

že klimatické podmínky nebudou ne−
příznivé, a to s ohledem na nutnost
stálejších teplot při provádění beto−
nářských prací.
„I když je lokalita Mikulášského
náměstí velmi frekventovaná a v těs−
né blízkosti tramvaje, nebyly zazna−
menány žádné problémy či stížnosti.

Celkové náklady stavby podzem−
ních kontejnerů včetně zákonem sta−
novených dozorů, projektové a inže−
nýrské činnosti činily 1.988.833,− Kč.
Celková cena stavby se vyšplhala na
1.734.293,−Kč, jednoho stání vyšlo
na 867.147,− Kč. Přiznaná dotace
byla ve výši 1.649.796,80,−Kč.

Dohoda o spolupráci se společností EKO−KOM
Rada PK schválila uzavření Dohody
o realizaci projektu Intenzifikace
systému separovaného sběru vytří−
děných složek komunálního odpadu
v obcích Plzeňského kraje v roce
2015 se společností EKO−KOM,
a.s. Zmíněný projekt má zlepšit
efektivitu nakládání s komunálními
a obalovými odpady na území kraje.
Nedílnou součástí projektu je zlep−

šit informovanost občanů a zvýšení
jejich aktivní účasti na třídění odpa−
dů. Dohoda o spolupráci obsahuje
například následující aktivity: po−
skytnutí sběrných nádob obcím
(min. 130 ks nádob dle systému od−
padového hospodářství vybraných
obcí), vybavení školských zařízení
sběrnými nádobami na vytříděné
složky odpadů (umístění v budo−
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vách škol), odborné semináře pro
zástupce samospráv a státní správy
se zaměřením na řešení problemati−
ky v oblasti odpadového hospodář−
ství, zajištění soutěže měst a obcí
PK v třídění odpadů s názvem „My
už třídit umíme“ a další aktivity.
Plzeňský kraj se bude v roce 2015
podílet na realizaci projektu částkou
740 tisíc korun.
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799 000 Kč

999 000 Kč

1 299 000 Kč

Pozemek (953 m ),
Plzeň − Lhota

RD 7+1 (400 m ),
Okrouhlé Hradiště, okres Tachov

RD (1 224 m ), Hořehledy,
okr. Plzeň − jih

Chata 3+1/G (611 m2), Jezerce,
okr. Tachov

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.

Objekt bývalé základní školy, nyní RD nedaleko
Konstantinových Lázní. Dům se nachází v průbě−
hu rekonstrukce. Na pozemku dále stojí prostor−
ná stodola a garáž. Velmi vhodné ke klidnému
bydlení či rekreaci. Doporučujeme!

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!

Krásná zděná chata na vl. pozemku u obce
Stříbro o zastavěné ploše 53 m2, 35 km od Plzně.
IS: vl. studna, el. 220/380V, septik, topení − lokál−
ní el., krbová kamna. Chata vzdálena 100 m od
řeky Mže, klidná lokalita.

2

2

& 734 319 301

1 299 000 Kč

& 734 319 301

2 899 000 Kč

2

& 734 319 302

3 500 000 Kč

& 734 319 301

7 999 000 Kč

Chata 2+1/G (379 m2), Chotíkov,
okr. Plzeň − sever

RD (456 m2), Chotiná,
okr. Plzeň − sever

RD 4+1 (684 m ),
Plzeň − Černice

Zemědělská usedlost (1 766 m2),
Plzeň − Litice

Zděná chata s balkonem a garáží na vl. oploce−
ném pozemku o zastavěné ploše 26 m2. IS:
voda − vl. vrt, el. 220/380 V, jímka, topení: lokální
elektrické, možno lokální TP. Krásná, klidná loka−
lita. Vřele doporučujeme!

RD 12 km od Plzně, nedaleko Hromnic. 1 NP:
3 x pokoj, garáž, prádelna, 2 NP: kuchyně, jídel−
na, 3 x pokoj, koupelna, balkon. Na pozemku díl−
na, kryté posezení. IS: el. 220/380V, vl. studna,
ČOV, topení plyn + lokální TP.

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 +
krbová kamna. Doporučujeme!

Zemědělská usedlost která se sestává ze dvou
rodinných domů stojících na vl. pozemku, kde se
dále nachází garáže, dílna, hosp. stavení a altán
s krbem. Nemovitost vhodná pro klidné bydlení
s možností podnikání.

& 734 319 302
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Pracovní nabídky

8

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 4/2015

Plzeňský rozhled 4/2015

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

9

Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Na jitrnici do autosalonu Porsche Plzeň
podobných akcí u nás přibývat,“
sdělil Bohumil Šrámek, ředitel
Porsche Plzeň.
Zabijačka začala v sobotu od
9 hodin a trvala až do čtvrté odpo−
lední. Hosté se těšili z ukázky řeznic−
ké práce jako tradičního lidového
řemesla. Přímo na místě si mohli
vyzkoušet třeba i špejlování jitrnic.
Připraveny samozřejmě byly všech−
ny obvyklé zabijačkové pochutiny.
Chybět nemohly jitrnice, jelita, ovar,
guláš, tlačenka nebo i chodské kolá−
če. Součástí hodů byli také styloví
hudebníci – harmonikáři a dudáci.
Autosalon Porsche připravil pro
návštěvníky i symbolické ceny, vy−
tvořil příjemnou a pro zabijačku
typickou pohodovou atmosféru,
a tak není divu, že si sem Plzeňané
přišli zpestřit část svého víkendu.
Fotografie jsou toho důkazem.

Jitrnice, jelita, tlačenka, guláš –
výjimečné zabijačkové pochu−
tiny, které by jen málokdo oče−
kával na autosalonu. A přece!
Zabijačkový víkend se konal
v Porsche Plzeň a letos si navíc
každý mohl vybrat, zda tradiční
zabijačku navštíví v pobočce
na Borských polích nebo na
Lochotíně.
„V loňském roce jsme velkolepou
zabijačku uspořádali pro naše za−
městnance a partnery. A jelikož se
setkala s mimořádným ohlasem,
rozhodli jsme se připravit ji také pro
širokou veřejnost a vybudovat z ní
tradici, která jde ruku v ruce s naší
myšlenkou – být více otevřeni a pří−
stupni Plzeňanům. Chceme, aby
autosalon jednoduše žil a byl více
společenským centrem. I proto bude

10
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Nové trolejbusy zamíří do Itálie
Společnost Škoda Electric je velmi
aktivní v evropském projektu ZeEUS.
Jedná se o projekt, který se věnuje
využití elektromobility v oblasti veřej−
né dopravy. Plzeňská Škodovka spolu
s firmou Solaris dodá ještě v letošním
roce dva trolejbusy s pomocným ba−
teriovým pohonem do metropole ital−
ského ostrova Sardinie Cagliari.
„Místní dopravní podnik si objed−
nal dva dvanáctimetrové nízkopo−
dlažní trolejbusy s pomocným beze−

12

misním bateriovým pohonem, aby
mohly obsloužit i část trati bez trole−
jového vedení. Vozidla budou jezdit
na lince, která spojuje město s po−
břežím. V Cagliari v současnosti
slouží devět tramvají Elektra ze
Škody Transpor tation a šestnáct tro−
lejbusů ze Škody Electric. Místní do−
pravní podnik dosáhl obnovy více
než poloviny svého vozového par−
ku,“ říká obchodní manažer Škody
Electric Pavel Kuch.

O místo v projektu ZeEUS, který
zastřešuje testování ekologických
vozidel v rámci reálného provozu ve
vybraných evropských městech, se
ucházelo celkem 41 evropských měst.
Volba padla na Barcelonu, Londýn,
Stockholm, Glasgow, Münster, Bonn,
Cagliari a také Plzeň, kde v rámci pro−
jektu jezdí také škodovácké elektrobu−
sy. Projektu se účastní přes 40 part−
nerských organizací z okruhu provo−
zovatelů MHD, výrobců a dodavatelů
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energie, výzkumných organizací či
univerzit a samozřejmě výrobců tech−
nologií spojených s elektromobilitou
po celé Evropě.
„V podstatě se jedná o detailní otes−
tování reálného provozu elektrobusů
případně obdobných vozidel jako jsou
hybridbusy a trolejbusy s pomocným
bateriovým pohonem. S tím je rovněž
spojen sběr provozních dat a klíčových
parametrů. Na základě jejich vyhodno−
cení budou doporučena řešení v oblasti
elektromobility pro veřejnou dopravu.
Důležitým cílem je stanovit další strate−
gii pro podporu Evropské unie v této
oblasti,“ dodává Pavel Kuch.
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Ženou regionu za Plzeňský kraj je
Jana Flanderová
Téměř dvaasedmdesátiletá Jana
Flanderová z Plzně je již osmnáct let
členkou dámského klubu Lions Club
Plzeň Bohemia. Za dobu svého pů−
sobení v klubu prošla všemi funkce−
mi včetně té nejvyšší. Lionské hnutí
podporuje slabozraké, nevidomé i ji−
nak handicapované občany. Před
čtyřmi lety představil klub plzeňské
veřejnosti projekt Lví očko, jehož ná−
plní je screening zraku dětí předškol−
ního věku.
„Zdarma měříme dětem v mateř−
ských školkách zrak speciální video−
kamerou, kterou jsme pořídili s fi−
nanční podporou Plzeňského kraje.
Pokud jsou jakékoli vady zraku za−
chyceny včas, lze je v pětadevade−
sáti procentech odstranit. Obvodní
lékaři vady v tak nízkém věku u dětí
nepoznají a odborná vyšetření jsou
zpoplatněná, takže se jim řada rodi−
čů vyhýbá. Naším cílem je zařadit
prohlídky zraku do běžné prevence,“
přiblížila Jana Flanderová.
Plzeňský rozhled 4/2015

Ta je garantem projektu a úspěšně
koordinovala náročnou činnost jede−
náctičlenného týmu, jenž měřil zrak
dětem nejen v Plzni, ale i na mnoha
místech celého plzeňského regionu.
V loňském roce členové zdarma
změřili zrak téměř čtyřem tisícovkám
dětí v jednasedmdesáti školkách.
Pozitivní nález zjistili u 18 procent.
Jana Flanderová je aktivní i ve všech
dalších činnostech, které dámský
klub zajišťuje. Za rozvoj hnutí již ob−
držela řadu ocenění.
„Vítězství v soutěži si velmi vážím.
Mile mě překvapila již samotná no−
minace. Všem, co mě podporovali,
moc děkuji. Ocenění je pro mě důka−
zem, že má práce má skutečně smy−
sl. I nadále udělám vše pro to, aby
děti v předškolním věku měly mož−
nost podstoupit zdarma vyšetření
zraku,“ uzavřela vítězka soutěže.
Prestižní ocenění Žena regionu
v letošním šestém ročníku v Plzni ví−
tězce předávala senátorka Dagmar

Jana Flanderová se senátorkou Dagmar Terelmešovou

Terelmešová: „Je pro mě ctí zapojit
se do veřejně prospěšné soutěže
Žena regionu a pomoci tak vyjádřit
uznání ženám, které dokáží svým
aktivním přístupem pomáhat a moti−
vovat ostatní. V Plzeňském kraji žije
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nepochybně mnoho mimořádných
žen, které zaslouží uznání. Jednou
z nich je i Jana Flanderová, které si
za její práci velmi vážím. Věřím, že jí
ocenění pomůže v další nezištné
práci,“ uvedla senátorka.
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Střípky
z Plzně
Plzeň má novou
pamětní knihu
Město Plzeň začalo používat novou
pamětní knihu, do níž se zapisují
nejvýznamnější návštěvy i držitelé
městských ocenění. Na zakázku
vyrobená kniha s koženou vazbou
a 250 listy ručně zhotoveného pa−
píru barvy slonové kosti nahradila
předchozí, již Plzeň měla od roku
1994. První záznamy v nové knize,
která uchová pro příští generace
část historie města, se vztahují
k lednovému zahájení projektu
Plzeň – Evropské hlavní město kul−
tury 2015 a k březnové návštěvě
prezidenta Miloše Zemana.

Plzeňské Finále − oslava českého filmu
V plzeňské Měšťanské
besedě proběhne od
26. dubna do 2. května
2015 už 28. ročník fil−
mového festivalu Finále
Plzeň. O hlavní cenu Zla−
tého ledňáčka se v letoš−
ním ročníku budou tra−
dičně ucházet české
a slovenské hrané, do−
kumentární a televizní fil−
my, které vznikly od dub−
na 2014 do dubna 2015. Zatím je do
soutěžních klání přihlášeno 27 hra−
ných a animovaných filmů, 86 do−
kumentů a 65 televizních projektů.
Novinkou letošního ročníku je rozdě−
lení soutěže českých a slovenských
televizních formátů do kategorií cyk−
lická a necyklická tvorba. Loňské dě−
lení do kategorií dramatická a kome−
diální tvorba se totiž ukázalo jako pří−
liš vázané na konkrétní žánr a volbu
porot do značné míry limitovalo.
Výjimečnou součástí letošního
ročníku festivalu Finále Plzeň je jeho

zapojení do projektu
Plzeň − Evropské hlavní
město kultury 2015.
Zahájení letošního festi−
valu se tak ponese ve
znamení plzeňského
rodáka Jiřího Trnky.
Z iniciativy organizátorů
a za významné finanční
podpory projektu Plzeň
2015 byla zahájena di−
gitalizace Trnkových
Starých pověstí českých. Plně zres−
taurovaná verze zahájí letošní festi−
val Finále Plzeň v sobotu 26. dubna.
Bohatá nabídka festivalu je tradič−
ně koncipována tak, aby zaujala co
nejširší veřejnost: Sekce ZOOM se
letos zaměří na Francii, jejíž kinema−
tografie bude rovněž součástí tradič−
ní Dlouhé noci krátkých filmů. Letos
znovu budou moci návštěvníci festi−
valu sledovat také České stopy
v mezinárodních koprodukcích.
Zajímavostí bude i zvláštní sekce
věnovaná prof. Jiřímu Svobodovi,

o němž vznikne z pera Ivany a Jana
Lukešových kniha, jejíž křest pro−
běhne právě na festivalu Finále
Plzeň.
„Diváci se mohou i letos těšit na
besedy, autorská čtení a další dopro−
vodný program, který budeme po−
stupně prozrazovat. Letošní promí−
tání proběhne kromě budovy
Měšťanské besedy také v unikátních
prostorách Loosových interiérů
v Bendově ulici v Plzni a v ZACH´s
Pubu,“ doplňuje k programu Eva
Veruňková Košařová.
Důležitou a podstatnou součástí
festivalu, kterou využívají a oceňují
zejména profesionálové z Čech a za−
hraničí, jsou setkání na Industry
Days, což je platforma festivalu, kte−
rá přináší podněty a kontakty pro fil−
mové profesionály. V roce 2014 bylo
celkově na festivalu uvedeno téměř
180 filmů, které zhlédlo více než
10.800 diváků. Více informací na
www.festivalfinale.cz a www.face−
book.com/finaleplzen.

Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
„Do naší pamětní knihy se zapi−
sují významné české i zahraniční
osobnosti, jako jsou státní činite−
lé, diplomaté, osobnosti kulturní−
ho života a další, ale také občané,
kteří obdrželi ocenění města,“
uvedla vedoucí oddělení protoko−
lu kanceláře primátora Jana
Švábková. Podle ní jde v průměru
o jeden zápis za dva měsíce.
Plzeň si nechala novou pamětní
knihu vyrobit v papírenské manu−
faktuře ve Velkých Losinách už
před třemi lety, poté čekala, až se
předchozí zaplní. V ní je prvním
záznamem zápis účastníků akce
Den PEN klubu z roku 1994, mezi
nimiž byl Václav Havel, Pavel
Tigrid, Jiří Stránský, Tom Stoppard
a další. Naopak posledním signu−
jícím je z loňského listopadu před−
seda Poslanecké sněmovny Par−
lamentu ČR Jan Hamáček.
Přebal nové knihy tvoří vazba
zhotovená z přírodní hověziny,
uprostřed čelní desky je vsazen
kovový reliéf, otisk historické pe−
četě města Plzně, rohy zdobí mo−
saz. Oba porevoluční svazky se
navzájem podobají, nový má však
o 100 listů více. V Archivu města
Plzně jsou uloženy tři podobné
knihy, které mapují návštěvy z let
1950 až 1955, 1960 až 1965
a 1965 až 1990.
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V rámci projektu „Tisíc stromků pro
Plzeňský kraj“ pro roky 2014/2015
schválila Rada PK věcný dar 23 ob−
cím z okresu Rokycany. Jedná se
o 527 ks ovocných stromků původ−
ních krajových odrůd určených pro
jarní výsadbu včetně pomocného
výsadbového materiálu. Projekt
„Tisíc stromků pro Plzeňský kraj“

slouží k podpoře obnovy nebo vý−
sadby ovocných sadů, doprovodné
zeleně místních a účelových komu−
nikací a další liniové zeleně nebo vý−
sadby veřejné zeleně v zastavěném
území obce s cílem obnovy pů−
vodních krajových odrůd jabloní
a hrušní. Projekt je určen pro obce
z okresu Rokycany (jarní výsadba)
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a Plzeň−jih (podzimní výsadba). Pro
oba okresy se jedná celkem o 1 427
stromků (900 stromků pro okres
Plzeň−jih bude poskytnuto na pod−
zim k podzimní výsadbě). Průměrná
cena jednoho stromku je 400 korun
včetně pomocného výsadbového
materiálu a dopravy do distribuční−
ho místa.
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Kampani H2Óda na Radost stačil jeden rok
Pomyslná studna radosti v Domově
Radost v Merklíně na Plzeňsku, kde
Diakonie Západ pečuje o 30 lidí pře−
vážně s nízkofunkčním autismem,
se naplnila díky netradiční veřejné
sbírce s názvem H2Óda na Radost.
Ta přinesla za jeden rok svého trvání
částku 720 142 Kč na obnovu jedi−
ného vodního zdroje, který byl nená−
vratně poškozen povodněmi v roce
2013, a od té doby omezuje fungo−
vání a zásadně ohrožuje existenci
tohoto unikátního zařízení. Kvalitní
pitná voda poteče v Domově Radost
už do konce roku 2015!
Získané finanční prostředky již po−
mohly realizovat první fázi obnovy
vodního zdroje pro Domov Radost.
Proveden byl hydrogeologický prů−
zkum a na počátku října
minulého roku pak no−
vý vrt nedaleko zaříze−
ní. Tentokrát však na
místě, které nemohou
ohrozit povodně. Vrt do
hloubky zhruba 50 m
se sice v prvních dnech
čerpacích zkoušek jevil
jako málo vydatný, ale
nakonec se i on rozhodl
Plzeňský rozhled 4/2015

Domovu Radost pomoci a je
schopný dodat potřebných
4 až 5 kubíků vody denně.
Nově objevená voda byla ta−
ké podrobena důkladnému
rozboru. Ačkoli obsahuje ví−
ce železa a manganu, není
to nic, na co by v Merklíně
nebyli zvyklí. Tento nedosta−
tek napraví úpravna vody, se
kterou se při obnově počítá.
V těchto dnech probíhají
práce na projektu, díky ně−
muž se z vrtu stane regulér−
ní studna. Projekt také vyřeší
přivedení vody do objektu,
které si vyžádá i podkopání
silnice mezi Merklínem
a Staňkovem, stejně tak

novou úpravnu vody a čističku
odpadních vod. Veškeré práce
by měly být hotové do konce
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

tohoto roku a všechny finanční pro−
středky, s výjimkou 30 000 Kč od
Plzeňského kraje, které realizaci
umožní, pocházejí z darů od veřej−
nosti, občanských sdružení, firem
a Nadace Vigo Foundation.
Fundraisingová kampaň H2Óda
na Radost odstartovala přesně před
rokem na světový den vody, který
připadá na 22. březen, a to prodejem
džbánků kohoutkové vody ve třech
vybraných restauracích Café Res−
taurant Kačaba, Čajovna – kavárna
Seraf a Il Mio Caffé. Ty zhruba měsíc
vybíraly do speciálních kasiček
a své výlohy a stoly ozdobily nově
vznikajícími materiály kampaně
H2Óda na Radost.
Od 3. května roku 2014 se díky
prodeji balených vod Estian u tema−
ticky polepeného stánku a v tričkách
s logem kampaně dostávat do po−
vědomí lidí zejména v Plzni. Velký
zlom však znamenalo zářijové spuš−
tění netradičních internetových strá−
nek www.h2odanaradost.cz, které
umožnily přispívat lidem z celé
České republiky a jednoduchým,
stejně tak vtipným, způsobem „vola−
ly o pomoc“.
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Peníze na památky
Na svém 51. zasedání schválili rad−
ní poskytnutí účelových neinves−
tičních dotací v rámci programů
„Zachování a obnova kulturních pa−
mátek Plzeňského kraje“ a „Obnova
historického stavebního fondu v pa−
mátkových rezervacích a zónách
a staveb drobné architektury na
území Plzeňského kraje“. Na pro−
gram podporující zachování a ob−
novu památek je rozdělena částka
4 miliony korun a na program na
podporu obnovy historického sta−
vebního fondu částka 800 tisíc ko−
run. Rada schválila poskytnutí dota−
cí celkem v obou programech po−
skytnutí dotace 33 žadatelům.
Zastupitelé budou na svém zasedá−
ní schvalovat dalších 33 žádostí.

Jaro v Alpinu 2015
Alpinum klub Plzeň oznamuje zá−
jemcům o skalničky, keře, konife−
ry, trpasličí jehličnany, rododend−
rony a vřesovištní rostliny, že po−
řádá v zahradě Gymnázia na
Mikulášském náměstí tradiční vý−
stavu „JARO V ALPINU 2015“,
spojenou s prodejem výše uvede−
ných druhů rostlin.

ZAT držitelem mezinárodního ocenění
„Top Rating“

Už potřetí za sebou obdržela mezi−
národně uznávané ocenění Top
Rating, které každoročně vydává
prestižní mezinárodní ratingová agen−
tura Dun & Bradstreet, společnost
ZAT a.s., sídlí sice v Příbrami, ale
v Plzni má vlastní vývoj, projekci, vý−
robu, instalaci i servis elektronických
zařízení, řídicích systémů a jejich
komponent. Je také výrobcem zdra−
votnických přístrojů.
V současné době splňují přísná
kritéria pro získání certifikátu pouze
1,14 procenta českých firem. Pro zís−
kání certifikátu Top Rating musí firma
udržet hodnocení rizikového faktoru
D&B Ratingu na nejvyšší možné hod−
notě 1 po dobu minimálně 12 měsíců.
Mezinárodní ocenění upozorňuje na
výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost
společnosti. Pro zahraniční partnery
je garancí stability a možnosti nabíd−
nout firmě nadstandardní podmínky
u mezinárodních zakázek či kontraktů,
u nichž je důvěryhodnost klíčovým
faktorem spolupráce.
„Ocenění Top Rating dokládá pří−
slušnost ZAT do elitní skupiny čes−
kých firem, zvyšuje naši prestiž a po−
tvrzuje stabilitu, důvěryhodnost a mi−
nimální úroveň rizika pro obchodová−
ní s naší společností na světových
trzích,“ říká Vladislava Česáková,
členka představenstva ZAT a.s.

Společnost ZAT dodává systémy
řízení průmyslových procesů a tech−
nologií do 50 zemí na pěti kontinen−
tech. Růst poptávky po know−how

ností ZAT tyto atributy stoprocentně
splňuje,“ konstatuje Karel Bureš,
generální ředitel ČEB.
Podle Ivo Tichého, člena předsta−
venstva ZAT, dokládá kvalitu firmy
a jejich řídicích systémů také pro−
dloužení standardní záruky u hard−
ware vlastních procesních stanic

Ivo Tichý a Vladislava Česáková

ZAT ve světě dokládá i zájem České
exportní banky financovat tyto pro−
jekty. Začátkem února se na spolu−
práci dohodli zástupci obou spo−
lečností. „Zaměřujeme se na export−
ní projekty s vyšší přidanou hodno−
tou a výrazným podílem moderních
technologií. Spolupráce se společ−

SandRA Z200 a Z210 ze dvou na
10 let. SandRA je čtvrtou vývojovou
generací řídicích systémů ZAT. Od
uvedení na trh v roce 2011 byl
systém nasazen v českých i zahra−
ničních klasických a jaderných elekt−
rárnách, v teplárnách i jiných tech−
nologických provozech.

Borská i Belánka se dočkají rekonstrukce

Výstava bude otevřena od 6. 5.
do 15. 5. v době od 9.00 do 19.00
hod. Dne 16. 5. bude vstup zdar−
ma a uskuteční se jen prodej od
9.00 do 12.00 hod. Během výstavy
proběhne i soutěž návštěvníků
s možností výhry hodnotných rost−
lin. Součástí výstavy bude i expozi−
ce zajímavých rostlin a sukulentů,
osázené alpinum a umělecké
předměty z keramiky a kameniny.
Zájemci, kteří se chtějí tomuto
koníčku věnovat, získat zkušenosti
a odborné znalosti, se mohou pří−
mo na místě přihlásit do klubu.
Přivítáme nejen odborníky, ale
i prosté milovníky okrasných rost−
lin. Proto srdečně zveme všechny,
kteří propadli kouzlu alpinkaření
a okrasného zahradnictví.
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Křižovatka Belánka a Borská ulice
právě zažívají čilý stavební ruch, při−
čemž práce budou prováděny v úse−
ku od křižovatky ulic Klatovská x Bor−
ská po křižovatku Borská x Němej−
cova a Chelčického. V současnosti je
na programu první etapa, ta potrvá do
15. dubna 2015 a veškeré práce se
budou provádět za úplného provozu,
pouze na chodnících a za vybloková−
ní parkovacích stání.
V dalších etapách už budou práce
prováděny za úplného uzavření

Borské ulice v úseku od Klatovské
po křižovatku s Němejcovou ulicí pro
běžný provoz od 16. dubna do kon−
ce prázdnin. MHD bude v tomto ter−
mínu projíždět stavbou popřípadě
po objízdných trasách. Provoz by
měl být obnoven 24. srpna 2015.
Stavba bude dál pokračovat mimo
vozovku, kdy se budou dodělávat
chodníky a parkoviště do konce
listopadu 2015.
„Chtěli bychom občany požádat
o trpělivost, zvlášť při uzavření Borské
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ulice. Nejedná se totiž o investiční
akci obvodu. Investorem rekonstruk−
ce je Odbor investic Magistrátu města
Plzně,“ doplňuje starosta centrálního
obvodu Radislav Neubauer.
V průběhu stavební akce bude
pracováno také na přeložce vodo−
vodu, dešťové kanalizaci, obnově
odlehčovací stoky, přeložkách ka−
belu VN a NN, přeložce kabelovodu
ČTc, přeložce plynovodu STL, trakč−
ním vedení MHD a na konstrukci ko−
munikace a chodníků.
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Západočeská univerzita dokončila projekt CTPVV
Na konci loňského roku dokončila
Západočeská univerzita v Plzni reali−
zaci projektu „Centrum technického
a přírodovědného vzdělávání a vý−
zkumu“ (CTPVV), díky němuž byl
v univerzitním areálu na Borech po−
staven a vybaven nový objekt pro vý−
uku zabezpečovanou katedrami
Fakulty aplikovaných věd ZČU. Ta se
zaměřuje na výchovu studentů v obo−
rech, jako je informatika, kybernetika,
matematika, mechanika, fyzika či
geomatika, uplatnitelných v průmys−
lových subjektech, výzkumných pra−
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covištích, orgánech státní správy či
ve veřejných institucích.
Celkové náklady projektu CTPVV
dosáhly výše 533 milionů korun, z to−
ho dotace z OP VaVpI činila 377 milio−
nů korun. Nový objekt CTPVV má cel−
kovou plochu přibližně 10 tisíc m2,
která zahrnuje nové učebny, studovny
a zasedací místnosti pro zhruba 1800
studentů magisterských studijních
programů a 220 doktorských studij−
ních programů. V rámci společných
prostor sdílených s centrem NTIS
jsou pro výuku k dispozici také dva

přednáškové sály s kapacitou 130
a 247 osob. „Věříme, že díky nové
infrastruktuře a ještě těsnějšímu pro−
pojení výuky a vědy se naše fakulta
posune významně dál, obzvláště ve
srovnání se zahraničními pracovišti
obdobného zaměření,“ shrnul význam
děkan Miroslav Lávička.
Nový objekt CTPVV je propojen
s budovou výzkumného centra „NTIS
– Nové technologie pro informační
společnost“, jež představuje nové
výzkumné pracoviště Fakulty apliko−
vaných věd, vybudované rovněž za
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podpory OP VaVpI a zprovozněné za−
čátkem letošního roku. Propojení no−
vě vybudované výzkumné a vývojové
infrastruktury umožní fakultě úspěš−
ně rozvíjet své hlavní činnosti: vzdě−
lávání, výzkum a vývoj s přímým do−
padem na kvalitu absolventů a jejich
lepší připravenost pro praxi. Vybu−
dování nových prostor vybavených
moderními učebnami, laboratořemi
a přístroji zajistí fakultě významné
postavení mezi podobně oborově za−
měřenými univerzitními pracovišti
v ČR i v zahraničí.
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Prazdroj se zapojil
do zpětného odběru baterií
Nádoby na použité baterie se objevi−
ly hned na několika místech v areálu
Plzeňského Prazdroje v Plzni. Nej−
větší pivovarnická skupina v zemi se
v rámci svého programu Prosperita
zapojila do kolektivního systému
zpětného odběru použitých baterií
a akumulátorů ECOBAT. V ČR každo−
ročně narůstá objem použitých bate−
rií, které se vrací k recyklaci. Za loň−
ský rok se jen v Plzeňském kraji po−
dařilo takto vybrat téměř 45 tun ba−
terií. Ty by jinak skončily ve spalov−
nách či na skládkách.
„Sběrné boxy slouží primárně pro
zaměstnance a návštěvníky areálu
pivovaru a sídla společnosti v Praze.
Mezi naše pracovníky jsme navíc
postupně rozdali několik set men−
ších krabiček s nápaditým desig−
nem, do kterých mohou odkládat
použité baterie v domácnostech mi−
mo dosah dětí,“ říká Drahomíra
Mandíková, členka představenstva
Plzeňského Prazdroje a ředitelka
firemních vztahů a komunikace.
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Podle aktuálních údajů nezisko−
vé společnosti ECOBAT se loni
v České republice podařilo zpětně
odebrat 1 097 tun vysloužilých ba−
terií a akumulátorů, což činí při −
bližně 32 procent všech baterií, kte−
ré se dostaly na trh. V Plzeňském
kraji loni lidé a firmy odevzdali té−
měř 45 tun baterií, když v roce
2013 to bylo 39,5 tuny. Na západě
Čech také roste počet míst, kde lze
použité baterie odložit. Loni jich
bylo již přes tisíc. „Nejjednodušší je
vybité baterie odnést do prodejny,
které v rámci svého sortimentu
prodá vají přenosné baterie,“ vy−
světluje Petr Kratochvíl, jednatel
společnosti ECOBAT. „Tyto prodej−
ny jsou ze zákona povinny baterie
bezplatně přijmout, a to bez ohledu
na jejich značku, velikost či množ−
ství.“ Baterie nepatří na skládky ani
do spaloven, protože se z nich mo−
hou uvolňovat škodlivé látky zne−
čišťující ovzduší, půdu, spodní i po−
vrchové vody.
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Správci rybníků vyzývají veřejnost:
Nekrmte labutě!

Správci soustavy boleveckých rybní−
ků se potýkají s neukázněnými náv−
štěvníky. Přestože je lokalita u Velkého
boleveckého rybníka osazena tabule−
mi se zákazem krmit vodní ptáky, lidé
je nerespektují a nosí sem až desítky
kilogramů starého pečiva denně. Díky
tomu hrozí, že se labutě na rybníce
zdrží do jara, čímž se zásadně zvýší
riziko cerkáriové dermatitidy, která do−
káže znepříjemnit letní koupání.
„´Krmiči´ si bohužel neuvědomují,
že rohlíky, chleba a knedlíky nejsou
přirozenou potravou labutí. Ty se živí
vodní vegetací a nepohrdnou ani
drobnými vodními živočichy. Obojím
získávají potřebné minerály, vitamíny
a další biologicky aktivní látky. Pečivo,
které nesvědčí trávicímu traktu labutí,
znamená jen prázdné kalorie, bez vý−
živové hodnoty,“ vysvětluje Richard
Havelka, vedoucí úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství Správy veřej−
ného statku města Plzně.
Labutě nevhodnou potravou ztrá−
cejí, i když to na první pohled není pa−
trné, kondici a snadno se stávají obětí
nemocí nebo parazitů. Každoročně
jsou zaznamenány úhyny labutí právě
vlivem zcela nepatřičné stravy. Krme−
ní labutí neprospívá ani kvalitě vody.
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„Z donesených metráků pečiva se
do vody uvolňují živiny, a to ať už ho la−
butě zkonzumovaly, čímž se do vody
dostávají labutími exkrementy, nebo ni−
koli. To zase zbytky hnijí na dně. A prá−
vě dostupnost živin, respektive fosforu
brzy na jaře podporuje růst vláknitých
řas, které vytvoří zelené a velmi těžko
odstranitelné baldachýny vznášející se
na vodě a podél břehů,“ upozorňuje
hydrobiolog Jindřich Duras.
Podle něj má krmení labutí ještě
jeden aspekt. Pokud v něm lidé bu−
dou pokračovat, pravděpodobně se
labutě na rybníce zdrží. Zvyšuje se

tím riziko z pohledu cerkáriové der−
matitidy, která lidem znechutí kou−
pání i v tak hodnotné lokalitě, jakou
Velký bolevecký rybník je.
„Když se voda oteplí, začnou se
aktivovat vodní plži, ze kterých se
uvolní přezimující cerkárie, a napad−
nou labutě. V nich se z cerkárií sta−
nou dospělé motolice. Rychle a ma−
sivně produkují vajíčka, z nichž se
okamžitě líhnou larvičky, které napa−
dají vodní plže. Labutě odletí, ale na−
kažení plži zůstanou a cerkárie se
z nich mohou uvolňovat celou kou−
pací sezonu,“ dodává Duras.
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Záplava zbytků pečiva láká k Vel−
kému boleveckému rybníku i labutě
z okolí, zejména z jejich zimoviště na
Berounce u sv. Jiří, kde je již několik
let během zimního období odborně
přikrmují pracovníci záchranné stani−
ce živočichů. Počet labutí na rybníku
silně vzrůstá. Často přesahuje sto
kusů, což znamená neúměrné zatě−
žování rybníka výkaly, tedy živinami,
které ohrožují vývoj jakosti vody.
Krmení vodních ptáků pečivem, které
při slunečném počasí dosahuje
množství 100 až 200 kilogramů, se
podle Richarda Havelky stalo jakousi
vášní až posedlostí odolávající racio−
nálním argumentům.
„Výstražné tabule a informační
panely jako by se pro ´krmiče´ staly
neviditelnými. Navíc na člověka, jenž
jim chce nežádoucí krmení rozmluvit,
dokáží být nevybíravě hrubí,“ sděluje
Richard Havelka a upozorňuje, že
jakékoliv znečišťování povrchových
vod cizími látkami je možné posu−
zovat jako překračování zákona
o vodách.
Správci boleveckých rybníků vy−
zývají veřejnost, aby labutě a kachny
s ohledem na negativa, která tím
způsobují, nekrmila.
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