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zání spolupráce. Snahou je pod−
pora regionálních firem plzeňské−
ho regionu v jejich snaze získat
mezinárodní kontakty, podpořit
jejich export do Vietnamu a rozvi−
nout užší kontakty s vietnamskou
stranou i v oblasti cestovního ru−
chu, vzdělávání, kultury, energeti−
ky, investic a průmyslu.
O rozvoji ekonomické spolu−
práce, investičních příležitostech
a možnostech projektu pro roz−
voj vzdělávání jednali s primáto−
rem Ho Či Minova Města (dříve
Saigon) panem Le Hoang Quan.
Při této návštěvě došlo také
k setkání bývalých vietnamských
studentů Západočeské univerzity

s jejich tehdejšími profesory, kte−
ří byli členy delegace.
V pondělí 20. dubna 2015 při−
jal členy delegace guvernér part−

nerské provincie Zhejiang pan
Li Qiang. „Společně jsme pro−
jednávali výsledky dosavadní
... pokračování na straně 2
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Navázat či potvrdit spolu−
práci s regiony a podpořit
podnikatelské záměry firem
bylo cílem 22 členů delegace
zástupců Plzeňského kraje,
Asociace hospodářských ko−
mor Jihozápad, města Plzně,
Západočeské univerzity v Plz−
ni a také ředitelů velkých
firem v kraji při jejich cestě
do Vietnamu a Číny.
První zastávkou na pracovní
cestě bylo vietnamské město
Can Tho, kde hejtman Václav
Šlajs a předseda národního vý−
boru města pan Le Hung Dung
podepsali memorandum o navá−

Doosan Škoda Power
nabírá nové zakázky
Plzeňský výrobce turbín Doosan
Škoda Power dosáhl v roce 2014 tr−
žeb v hodnotě 9,1 miliardy korun,
což představuje meziroční nárůst
o 300 milionů korun. Společnost vy−
užila v loňském roce své výrobní
kapacity na 100 % a získala nové
zakázky za 4,6 miliardy korun.
V letošním roce by
měl objem nových
zakázek přesá−
hnout 8 miliard
korun, tržby by
měly přesáhnout
7 miliard. Celkové
investice jsou plá−
novány na částku
660 milionů ko−
run. Klíčovým re−
gionem s hlediska
obchodu je v sou−
časnosti Latinská
Amerika s celko−
vou instalovanou
kapacitou 2,5 GW. Vedle své tradiční
produkce slaví Doosan Škoda Power
úspěchy i v segmentu solárních
elektráren.
I v roce 2014 udržela Doosan
Škoda Power 100% využití svých
výrobních kapacit. Pokračovala i ve
významných investicích do výzkumu
a vývoje. „V součtu za roky 2013
a 2014 přesáhly investice do oblasti
R&D půl miliardy korun (512 milio−
nů). Naším cílem je držet naši tech−
nologii na nejvyšší možné úrovni
a jsme hrdí na to, že je Plzeň glo−
bálním výzkumným centrem pro
parní turbíny v rámci celé skupiny

Doosan,“ uvedl Jiří Šmondrk, gene−
rální ředitel společnosti Doosan
Škoda Power. Ještě více, 645 milio−
nů korun, investovala společnost do
strojů, budov a IT.
Významným teritoriem v oblasti
nových zakázek je pro Doosan
Škoda Power Latinská Amerika. Jen
v letech 2012 až
2015 dosáhl cel−
kový objem dodá−
vek 7 miliard ko−
run. Po úspěšné
participaci Doo−
san Škoda Power
na stavbě elekt−
rárny v austral−
ském Jemalongu
v rámci projektu
Vast Solar rozšíři−
la společnost své
aktivity i do odvět−
ví solární energie.
Momentálně se
podílí na dvou projektech elektráren
tzv. věžového typu v chilské poušti
Atacama.
Jedná se o systém Tower and
Storage, kdy sluneční paprsky jsou
reflektovány množstvím obřích zr−
cadel na sluneční kolektor, který se
nachází na vrcholu vysoké věže.
Energie je uchovávána v roztavené
soli až po dobu osmnácti hodin
a může být kdykoliv uvolněna ve
formě páry. Parní turbína Škoda
pak přemění páru v elektrickou ener−
gii. Výhodou tohoto systému je
možnost flexibilních dodávek ener−
gie, ve dne i v noci.
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spolupráce, protože provincie
Zhejiang je naší partnerskou
provincií. Řeč byla také o otev−
ření nové kanceláře pro podpo−
ru rozvoje dalších aktivit, zejmé−
na v oblasti podnikání,“ uvedl
hejtman Václav Šlajs.
To se stalo skutkem hned ná−
sledujícího dne, kdy byla v čín−
ském městě Hangzhou, hlav−
ním městě provincie Zhejiang,
slavnostně otevřena společná
kancelář na podporu podnikání
a kontaktů mezi Plzeňským kra−
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jem a čínskou provincií Zhe −
jiang. Při otevření kanceláře by−
la také dojednána oboustranná
výměna zaměstnanců kancelá−
ře na pracovní stáže. Ve stejný
den se také uskutečnila návště−
va Technické univerzity ve měs−
tě Zhejiang. Zástupce Západo−
české univerzity Josef Basl při
té příležitosti jednal s profeso−
rem Songliang, který stojí v čele
tamní univerzity. Dojednány by−
ly možnosti výměnných pobytů
studentů při stážích na jednotli−
vých univerzitách.
Plzeňský rozhled 5/2015

RENOMIA na nové adrese
Zeptali jsme se ředitelky pobočky Plzeň Zdeňky Kováříkové:
w Mohla byste představit společ−
nost RENOMIA?
RENOMIA je rodinnou firmou,
jsme přední českou pojišťovací mak−
léřskou společností, která byla zalo−
žena v roce 1993 a za více než 20 let
svého působení dosáhla vedoucího
postavení na pojišťovacím trhu.
Poskytujeme komplexní služby v ob−
lasti pojištění a risk managementu
nejen v Plzni, ale i v rámci celé Čes−
ké republiky, Slovenské republiky,
Maďarska a Bulharska. Rozhodují−
cím faktorem při naší práci je plné
hájení zájmu našeho klienta, jedná−
me vždy v jeho prospěch.
w V Plzni je společnost již 13 let,
jak se za tuto dobu změnila?
V Plzni jsme začínali v roce 2002
v jedné kanceláři v Prešovské ulici,
postupně jsme zde obsadili většinu
druhého patra. Vzhledem k rozvoji
pobočky a k tomu, že chceme vytvá−
řet příjemné prostředí pro naše kole−
gy a naše klienty, jsme se rozhodli
k přestěhování do budovy HAM−
BURK, kde se podařilo kompletně
rekonstruovat celé jedno podlaží.
Nová pobočka je velmi zdařilá – jde
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o světlé moderně vybavené prostory
v centru Plzně. Věřím, že jsme zde
vytvořili příjemné prostředí pro naši
práci. Nedá mi nevzpomenout si i na
mé začátky spoluprá−
ce s RENOMIA, které
se datují na počátek
roku 2003, tenkrát
jsem začínala v oddě−
lení správy pojištění.
RENOMIA byla pro
mne již tehdy výjimeč−
ná svojí jasně defino−
vanou filozofií a pří−
stupem ke klientům.
w Růst firmy zname−
nal pro Vaši společ−
nost i stěhování se do nových pro−
stor. Co tím vzkazujete současným
i budoucím klientům?
Jsme společností s jasně defino−
vanými hodnotami a poselstvím, na−
še motto je „Sloužíme lidem a fir−
mám a přispíváme k lepšímu živo−
tu“. Z toho se odvíjejí i naše hodnoty.
Za klíčové považujeme dobré vztahy,
a to jak interně v rámci společnosti,
tak s našimi klienty a obchodními
partnery. Jsme spolehliví a odpo−

vědní při poskytování na−
šich služeb. Plánujeme
se nejen v letošním roce
ale i v dalších letech dále

rozvíjet. A co je nejdůležitější – naši
práci děláme rádi. Baví nás. Stě−
hování je pro naše klienty signálem,
že pokračujeme v naší úspěšné
práci, rozvíjíme se a děláme pro ně
to nejlepší.
w Ve Vašich řadách pracují makléři
s dlouholetými zkušenostmi, co
by měli vědět ti, kteří by se chtěli
zapojit do Vašeho kolektivu?
Ano, máte pravdu. V Plzni je tým
zkušených kolegyň a kolegů, kteří
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s námi dlouhodobě spolupracují.
Díky tomu, že se nám daří růst
a máme zájem poskytovat vysoce
kvalitní služby našim klientům,
hledáme posily do našeho týmu.
V současné době jsou otevřeny
3 nové pracovní pozice, jedna
v obchodním oddělení a 2 ve
správě pojištění. Hledáme nové
členy týmu, kteří jsou pečliví, spo−
lehliví, mají zájem se průběžně vzdě−
lávat, rádi hledají nejlepší řešení a vní−
mají svoji práci jako službu.
w Co byste si přála do příštího
období?
I do budoucna dělat naši práci co
nejlépe, s láskou, chutí a nadšením.
Moci pomáhat našim klientům při ře−
šení nenadálých událostí tak, aby
byli spokojeni. A samozřejmě konti−
nuální růst a spokojený tým kolegyň
a kolegů.
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Hry VII. letní olympiády
červnu 2015 se na sportoviš−
tích v Plzni uskuteční Hry VII.
letní olympiády dětí a mládeže
České republiky, jejichž pořadate−
lem je Plzeňský kraj. Projekt Čes−
kého olympijského výboru se koná
od roku 2003 pravidelně každý rok,
přičemž se střídají hry letní a hry
zimní olympiády. V soutěžích se
představují nominovaní sportovci
14 krajských výprav v žákovských
a dorosteneckých kategoriích ve
věku od 8 do 18 let. Na další po−
drobnosti této velké sportovní udá−
losti jsme se zeptali Jiřího Stručka,
náměstka hejtmana pro oblast
školství, sportu, cestovního ruchu
a projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015.

V

w Pane náměstku, kolik účastníků
letních olympijských her přijede do
Plzně a jsme na ně dostatečně při−
praveni?
Hry VII. letní olympiády dětí a mlá−
deže České republiky v Plzni potrvají
od 14. do 19. června 2015. Předpo−
kládaná účast je téměř 3.000 spor−
tovců a trenérů, kteří se utkají celkem
o více než 150 zlatých medailí. Po−
řadateli jednotlivých sportů jsou ve−
směs krajské sportovní svazy, orga−
nizačně soutěže zajišťují renomované
plzeňské kluby. Krajské výpravy přije−
dou do Olympijského domu (Tech−
mania Science Center) v neděli 14.
června 2015, slavnostní zahájení
a zapálení olympijského ohně se
uskuteční týž den večer v ČEZ Aréně.

Hejtman
Plzeňského kraje
Václav Šlajs:
Pro Plzeňský kraj je pořádání
her významná událost. Z naše−
ho regionu vzešlo mnoho slav−
ných sportovců jako střelkyně
Kateřina Emmons, hokejista
Martin Straka, cyklista Zdeněk
Štybar, fotbalista Petr Čech
nebo házenkář Filip Jícha.
Můžeme se pochlubit také
úspěšnými týmy v hokeji, fot−
bale či házené. Uvědomujeme
si, jak je důležité vést mladé
lidi ke sportování, proto Plzeň−
ský kraj dlouhodobě podporuje
sportovní aktivity mládeže.
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w Hry by měly mít čtyři soutěžní dny
a 18 sportovních odvětví, najdeme
v Plzni takové prostory a zázemí?
Soutěžit se bude v 18 sportovních
odvětvích (atletika, badminton, bas−
ketbal, beachvolejbal, cyklistika,
fotbal, goalball, házená, hokejbal,
jachting, karate, nohejbal, orientační
běh, plavání, sportovní aerobik,
střelba, tenis, triatlon) a dvou doplň−
kových soutěžích (psaní na kláves−
nici a fotografická soutěž). Každý
soutěžní den od pondělí do čtvrtka
bude zakončen na náměstí Republi−
ky nebo v Olympijském domě meda−
ilovým ceremoniálem a doprovod−
ným kulturním programem.
V Plzni máme velmi dobré podmín−
ky pro sportovní aktivity, máme dosta−
tečné množství kvalitních sportovišť,
proto jsme také zařadili tento bohatý
sportovní program. Dokonce mohu ří−
ci, že jsme připraveni i na určité krizo−
vé situace – máme náhradní varianty
pro případ deštivého počasí, kdy mů−
žeme přesunout např. tenisový či no−
hejbalový turnaj do hal, aniž by byl
zkrácen hrací program, fotbalový tur−
naj umíme odehrát na hřištích s umě−
lou trávou. Plzeň je tedy na tuto akci
připravena a vybavena, a to nejen po
stránce sportovní, ale i po stránce
ubytování, stravování a dopravy.
w Kraj se na tuto událost pečlivě
připravoval, a to včetně loga
a maskota…
Jako každá opravdová olympiáda
mají i Hry VII. letní olympiády dětí
a mládeže svoje logo a maskota, které
ry VII. letní olympiády dětí a mlá−
deže České republiky v Plzni potr−
vají od 14. do 19. června 2015, bu−
dou mít čtyři soutěžní dny. Pořadatelé
vypsali 18 sportovních odvětví (atleti−
ka, badminton, basketbal, beachvo−
lejbal, cyklistika, fotbal, goalball, há−
zená, hokejbal, jachting, karate, no−
hejbal, orientační běh, plavání, spor−
tovní aerobik, střelba, tenis, triatlon)
a dvě doplňkové soutěže (psaní na
klávesnici a fotografická soutěž).
Předpokládaná účast je téměř 3.000
sportovců a trenérů, kteří se utkají
celkem o více než 150 zlatých me−
dailí. Pořadateli jednotlivých sportů
jsou vesměs krajské sportovní svazy,
organizačně soutěže zajišťují reno−
mované plzeňské kluby.
Krajské výpravy přijedou do
Olympijského domu (Techmania
Science Center) v neděli 14. června
2015, slavnostní zahájení a zapálení

H

Sutnara ZČU v Plzni. Proto právě tento
grafický návrh bude doprovázet
olympiádu dětí a mládeže v kraji.
w Víme už, jaké talenty Plzeňského
kraje se představí v některých
sportovních disciplínách a kde by−
chom mohli počítat s medailemi?
Nerad hovořím o konkrétních jmé−
nech a očekávaných úspěších.
Máme tradičně úspěšné kolektivní
sporty – házenou, hokejbal, plavci
vždy přivezli z olympiády mnoho me−
dailí, úspěšní jsou tradičně cyklisté,

tenisté, naděje si děláme ve sportovní
střelbě a orientačním běhu, na po−
slední olympiádě příjemně překvapili
atleti. Ale vím, jaký je sport – výsled−
ky mnohdy mohou velmi překvapit,
a to obojím způsobem. Přál bych si,
aby nám sportovci našeho kraje při−
pravili jen ta příjemná překvapení.
w Jedná se už o sedmé hry dětí
a mládeže, chystá kraj nějakou no−
vinku, s níž by chtěl překvapit?
V poslední době se velmi zdoko−
nalil informační systém olympiád.
Český olympijský výbor vytvořil no−
vý informační systém – jsou připra−
veny nové w−stránky olympiády,
současně byl vytvořen nový akredi−
tační systém, který je propojen s vý−
sledkovým servisem. Díky němu je
zde každý účastník olympiády trvale
zaregistrován, bude sloužit jako ja−
kási databáze účastníků. My, jako
pořadatelé, pracujeme první s tímto
systémem a svým způsobem jej tes−
tujeme. Chystáme také větší rozsah
on−line přenosů – celkem 14 sportů
z 18 bude přenášeno on−line na
internet. Originalitou, která bude mít
v historii olympiád premiéru, je apli−
kace do mobilního telefonu – infor−
mační a navigační systém, který dá
všem účastníkům informace o spor−
tovištích, ubytování, stravování, ce−
remoniálech, jízdních řádech MHD
a o nejkratším či nejrychlejším způ−
sobu přepravy. Tuto aplikaci vytvořili
žáci Střední školy informatiky a fi−
nančních služeb Plzeň a je napros−
tou novinkou.

olympijského ohně se uskuteční týž
den večer v ČEZ Aréně. Každý sou−
těžní den od pondělí do čtvrtka bude
zakončen na náměstí Republiky ne−
bo v Olympijském domě medailo−
vým ceremoniálem a doprovodným
kulturním programem.
Olympiáda dětí a mládeže České
republiky (ODM) je republiková sou−

těž krajských reprezentací v kategorii
mladších a starších žáků a žákyň.
Svým charakterem navozuje atmo−
sféru opravdových olympijských
her. Mladí sportovci tak nejsou
ochuzeni o zapálení olympijského
ohně, slavnostní ceremoniály, slože−
ní olympijské přísahy nebo soužití
v olympijské vesnici.

vzešlo ze soutěže děl studentů střed−
ních škol a ZČU. Z celkem 136 přihlá−
šených výtvorů se organizačnímu
výboru nejvíce líbil návrh Petry Do−
rotíkové, studentky 2. ročníku magis−
terského studia oboru grafický design
na Fakultě designu a umění Ladislava

Náměstek hejtmana Jiří Struček
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dětí a mládeže ČR 2015 v Plzni
lympijským domem při Olym−
piádě dětí a mládeže 2015
bude vědecko−technické cent−
rum Techmania, kam bude moci
každý sportovec přijít na návště−
vu v rámci své akreditace. Bude
se zde konat také jeden medai−
lový ceremoniál a soutěž ve
sportovním aerobiku.
Na Olympiádě dětí a mládeže bu−
de mezi osmnácti sporty také orien−
tační běh. Pro závodníky jsou připra−
veny hned tři olympijské závody, kte−
ré se budou netradičně odehrávat na
třech odlišných místech po Plzni.
Je to poměrně náročný sport na
prostor, takže každá ze tří plánova−
ných disciplín bude na jiném místě.
Krátká trať se bude odehrávat v lese
za plzeňskou Košutkou, štafety dvo−
jic v Borském parku s centrem v are−
álu Slavie a sprint bude situován do
sídliště Skvrňany a nového atletické−
ho stadionu.
Olympijská medailistka a vítězka
dvou Grand Slamů ve čtyřhře Andrea

O
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Hlaváčková patří k nejlepším čes−
kým tenistkám. Plzeňská rodačka
přijala nabídku a stala se jedním
z ambasadorů letošní olympiády.
„Měla jsem to štěstí, že jsem se
v roce 2012 mohla zúčastnit
v Londýně opravdové olympiády.

Poznala jsem tak pocit reprezentovat
a startovat na opravdu velké spor−
tovní akci. Pro mladé sportovce je
setkání typu Letní olympiády dětí
a mládeže velkou motivací, aby se
mohli do budoucna chtít stejně jako
já podívat na velkou olympiádu.
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Pokud červnová olympiáda objeví
nové vrcholové sportovce – třeba
právě z Plzně, nebo odkudkoliv
z České republiky, je to veliké plus.
Svým patronstvím LODM chci pod−
pořit mladé sportovce a pozvat další
děti k vrcholovému sportu.“
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Střípky
z Plzně
Plzeň chce
obnovit nábytek
od Loose
Město Plzeň podá žádost o dota−
ci na Ministerstvo kultury ČR,
chce získat půl milionu korun na
obnovu vestavěných historic−
kých skříní navržených Adolfem
Loosem. Skříně vyrobené podle
předlohy světoznámého archi−
tekta jsou součástí objektu v ulici
Plachého 6, který je nemovitou
kulturní památkou. Pokud radni−
ce na nábytek, s nímž se musí
zacházet jako s uměleckým dí−
lem, dotaci získá, zakázku zreali−
zuje, v opačném případě nikoliv.
„Budeme žádat z programu
Podpora obnovy kulturních pa−
mátek. Pro Plzeň je v něm na
tento rok rozepsána celková
částka 880 tisíc korun. Cena díla
je zhruba půl milionu korun, ná−
klady nad rámec dotace ve výši
minimálně 125 tisíc korun je
město připraveno pokrýt ze
svých zdrojů,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
Vestavěný nábytek v ložnici se
skládá ze sady šatních skříní, se−
kretáře a dřevěných obkladů
stěn. Bytový odbor magistrátu
nechal loni vyhotovit nabídku na
obnovu dřevěných dílců, opravy
zámků a doplnění replik kování
spolu s výrobou původní tkaniny
(tapety) a její instalace. Jako
zhotovitel byla vybrána společ−
nost Hachy−art, ta se osvědčila
při restaurování skříní na adrese
Bendova 10, tedy v dalším
z Loosových interiérů realizova−
ných v Plzni. Pracovník provádě−
jící obnovu je držitelem potřebné
licence ministerstva kultury na
provádění těchto prací.
Byt v objektu v Plachého 6 byl
vůbec prvním Loosovým interié−
rem realizovaným v Plzni, navrhl
jej v roce 1907 pro manžele
Martu a Willyho Hirschovi. Tento
interiér již zanikl, ale ve stejném
domě se ve 2. patře dodnes za−
chovaly fragmenty apartmánu,
který navrhl v roce 1927 Adolf
Loos pro jejich syna Richarda.
Jde o ložnici s vestavěnými skří−
němi. Tento Loosův interiér je
v současné době veřejnosti pří−
stupný pouze při zvláštních příle−
žitostech.
6

Peníze z unie přispěly k modernizaci škol
Školy v Plzeňském a Jihočeském
kraji by bez finanční podpory Evrop−
ské unie nebyly zdaleka tak moderní
a neměly tolik míst pro své žáky
a studenty. Díky Regionálnímu ope−
račnímu programu (ROP) NUTS II
Jihozápad bylo v uplynulých osmi
letech podpořeno 201 projektů zá−
kladního, středního a vyššího odbor−
ného školství na jihozápadě Čech.
Dosud proplaceno přitom bylo 881
milionů korun. Podle představitelů
ROP NUTS II Jihozápad je právě
školství jednou z oblastí, která fi−
nanční pomoc nejen z evropských
fondů potřebuje nejvíce.
„Jednu z posledních výzev z Re−
gionálního operačního programu
Jihozápad, v pořadí 34. výzvu na
rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného škol−
ství jsme uzavřeli vloni a přijali jsme
do ní 119 žádostí o dotace. Na pod−
poru škol v Plzeňském a Jihočes−
kém kraji bylo v tomto případě vy−

členěno více než 242 milionů korun.
O tyto finanční prostředky mohly žá−
dat kraje, obce a jimi zřizované ško−
ly, dále pak církevní školy, soukromé
školy, školská zařízení a školské
právnické osoby podle zákona
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělává−
ní,“ uvedla ředitelka Úřadu Regio−
nální rady regionu soudržnosti
Jihozápad Mgr. Michaela Šímová.
Díky podpoře z ROP Jihozápad
došlo k rozšíření kapacit školských
zařízení, které je důležité zejména
ve spádových oblastech – tedy ve
školách na okrajích měst. Dotace
z ROP Jihozápad do školství v prů−
běhu celého implementačního obdo−
bí 2007–2013 byly vyčleněny na−
příklad na pořízení a modernizaci vy−
bavení škol a školských zařízení ve−
doucí k vyšší efektivitě výuky. Z fi−
nancí Unie tak mohly být moderni−
zovány třídy, jazykové a další jinak
specializované učebny, dílny, dále
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mohly být například zakoupeny nové
počítače, vybaveny a postaveny tě−
locvičny či hřiště apod. Dotace po−
mohly stovkám základních, střed−
ních i vyšších odborných škol.
„Z 34. výzvy lze jmenovat na−
příklad projekty Modernizace a pro−
pojení výuky CNC programování,
automatizace a robotiky na SPŠ
strojní a stavební Tábor, Vybavení
pro potřeby výuky v ZŠ Klatovy,
Modernizace vybavení Sportovního
gymnázia v Plzni a mnohé další,“
uvedl předseda Regionální rady regi−
onu soudržnosti Jihozápad a ná−
městek hejtmana Plzeňského kraje
Ivo Grüner.
Aktuální stav školských objektů
a jejich vybavenost neodpovídá v ně−
kterých případech požadavkům na
kvalitní vzdělávání. Proto je nutná
obnova objektů škol a školských zaří−
zení, ale také zkvalitnění vybavení pro
vzdělávání. Regionální operační pro−
gram Jihozápad tomu napomohl.
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170 000 Kč

379 000 Kč

2

2

799 000 Kč

1 199 000 Kč

Chata 2+1 (50 m ), Štěnovický
Borek, okr. Plzeň – město

Chata 2+1 (44 m ),
Vranov, okr. Tachov

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

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

Dřevěná chata s kamennými základy se nachází
10 m od místního potoka. IS. el. 220 V. Chata
stojí na pozemku jiného majitele s ročním po−
platkem. Přístup přímo k chatě automobilem.
Doporučujeme!

Zděná chata se nachází na pozemku Lesů ČR
s ročním poplatkem 782,− Kč nedaleko Stříbra.
Chata je částečně podsklepena a je vzdálena
300 metrů od řeky Mže. Nenachází se v povod−
ňové zóně. Krásná, klidná lokalita.

RD na vl. pozemku nedaleko Konstantinových
Lázní po částečné rekonstrukci. Dům dále dispo−
nuje tělocvičnou, půdními prostory a je z polovi−
ny podsklepen. Na pozemku stojí prostorná sto−
dola a garáž. Nutno vidět!

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.

& 734 319 301

2 270 000 Kč
4+1/L (92 m2), Plzeň−Bolevec
Byt v OV v ulici Tachovská se nachází ve
2. patře panel. domu po revitalizaci a náleží
mu sklep. Byt je po rekonstrukci, zděné
jádro a plastová okna. Zajímavá nabídka ke
klidnému bydlení v blízkosti Boleveckých lesů
a rybníků.

& 734 319 302
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& 734 319 301

2 599 000 Kč

2

& 734 319 301

3 500 000 Kč

& 734 319 301

7 999 000 Kč

RD 3+kk (304 m2),
Blatnice, Plzeň – sever

RD 4+1 (684 m2),
Plzeň – Černice

Zemědělská usedlost (1 766 m2),
Plzeň – Litice

RD o zastavěné ploše 80 m2. IS: el. 220/380V,
obecní vodovod a kanalizace, topení−ÚP + lokál−
ní TP. Dům prošel v roce 2000 kompletní rekon−
strukcí. U domu se nachází terasa a zděné kolny.
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. 230/400 V, topení: ÚP + kr−
bová 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

& 734 319 301
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& 734 319 301
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Přednosta kliniky miluje svou
profesi a štafetový běh
w Vaše klinika je praco−
vištěm, kam se dostávají
pacienti v kritickém ohro−
žení života, po haváriích
apod. Z ilmů laická veřej−
nost zná klasický nemoc−
niční frmol při záchraně
lidského života. Kolik má
vaše klinika zaměstnanců
a jak vlastně probíhá
Důsledkem jsou
organizace práce?
možnosti opero−
Máme na klinice celkem
vat dnes nemoc−
téměř 50 lékařů, 90 sester,
Přednosta kliniky
né podstatně star−
a dále 25 sanitářů a sa−
ší, nemocnější, MUDr. Richard Pradl, Ph.D. nitárek, administrativních
zvládnout závažnější stavy apod. pracovníků – to je celkem více než
Ekonomické možnosti pak rovněž 165 zaměstnanců. To je srovnatelné
posunují dále hranice a možnosti s „podnikem střední velikosti“.
oboru. Ale největším kapitálem špič− Počtem lékařů jsme největším pra−
kového pracoviště je erudovaný covištěm ve FN a svým významem
a motivovaný personál, který tvoří jsme klíčovým pracovištěm pro
dokonalý spolupracující tým.
mnoho dalších oborů. Naše orga−

Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
FN Plzeň v těchto měsících prochází rozsáhlou re−
konstrukcí. Vše je jinak, na jiném místě, na jiném
patře, ale stále přicházejí vážně nemocní pacienti,
kteří mají život na vlásku a zdravotníci dělají vše
pro jeho záchranu. Od 1. ledna 2015 má tato klinika
nového přednostu – MUDr. Richarda Pradla, Ph.D.,
milovníka lékařské profese a štafetového běhu.
w Pane přednosto, co vás vedlo
k výběru profese lékaře a proč jste
si vybral právě váš anesteziologic−
ko−resuscitační obor?
Ve výběru profese mne asi nejvíce
ovlivnili rodiče, oba lékaři, kteří mi ale
spíše ukazovali negativa této volby –
obtížnost studia a nutnosti celoživot−
ního vzdělávání. U své sestry jsem to
pak měl možnost vidět v praxi. Volba
oboru pak byla dána především vol−
ným místem, ale této volby jsem ni−
kdy nelitoval, našel jsem v něm vel−
kou výzvu a oboru zůstal věrný.
w Jaké byly vaše lékařské začátky?
Asi jako u každého absolventa vy−
soké školy – po studiu si člověk
myslí, že něco zvládl, ale praxe uká−
zala, že je třeba ještě spoustu další−
ho studia ke zvládnutí oboru.
w Asi to nebude jednoduché, ale
zkuste, prosím, popsat cestu, kte−
rou ušel váš obor, např. od doby,
kdy jste začínal, až dosud.
Náš obor – anesteziologie i inten−
zívní medicína – je výrazně závislý
na lécích a technice na podporu zá−
kladních životních funkcí a podpoře
či náhradě jednotlivých orgánů.
Především technika zaznamenala
obrovský vývoj a výrazným způso−
bem posunula možnosti medicíny.

Štafetový běh 4 x 400 m v září 2014, memorial primáře MUDr. Karla Svobody.
Tohoto závodu se každoročně účastní zaměstnanci FN Plzeň a přednosta
Richard Pradl je jeho hlavním organizátorem.

nizace práce se tak výrazně přenáší
i na ostatní obory – celkově, ale
i v péči o jednotlivé nemocné.
w A závěrem otázka z přihrádky
Kdyby… Kdybyste měl tu moc, co
byste změnil, zásadního, na našem
zdravotnictví?
Přestože má naše zdravotnictví
obecně velmi dobrou úroveň, tak je
určitým společenským hromosvo−
dem a terčem řady kritik. Doba nás
postupně svazuje větší a větší admi−
nistrativních zátěží. Množí se počty
stížností často motivované ekono−
mickým prospěchem a nově přijíma−
né zákony tuto situaci neusnadňují.
Mění se postupně vztah mezi lékařem
a nemocným – lékař se dnes nejen
snaží nemocnému pomoci od jeho
potíží, ale současně si postupně více
hlídá, aby se nedostal do problémů.
Pro lékaře by mělo být podstatné ně−
které problémy vidět očima nemoc−
ného a vidět i důvody některých stíž−
ností nebo nespokojenosti. Z pochy−
bení lékaře je zpravidla vymezena
osobní odpovědnost a společnost je
v tomto velmi kritická, obdobná
osobní odpovědnost ale zdaleka ne−
ní pravidlem např. v politice nebo
v ostatních profesích. V různých an−
ketách je lékařské povolání bráno ja−
ko společensky jedno z nejprestižněj−
ších, v každodenní praxi často pochy−
bujeme, zda tomu tak skutečně je.
Politická garnitura většiny předcho−
zích vlád hřešila na to, že zdravot−
nictví relativně velmi dobře funguje
a problémy pojmenované Českou lé−
kařskou komorou bagatelizovala
a neměla chuť je řešit – ve prospěch
nemocných, zdravotnického perso−
nálu, ani v respektu k legislativě
Evropské unie. Toto jsou pojmenova−
né jen některé problémy, se kterými
se denně setkáváme. Na řešení všech
těchto problémů bych musel mít moc
téměř absolutní a samozřejmě to není
věc moci jedné osoby.

Jedničkou je podle novinářů
Pilsner Urquell
V novinářské anketě Naše pivo 2015,
pořádané Českým svazem pivovarů
a sladoven, zvítězil v popularitě plzeň−
ský ležák Pilsner Urquell. Ankety,
v níž novináři vybírají nejpopulárnější
české pivo, se letos zúčastnilo 235
novinářů ze všech druhů médií a na−
příč celou Českou republikou.
Ankety Naše pivo 2015 se zúčast−
nilo celkem 235 novinářů, 68 % re−
spondentů byli muži, 32 % ženy.
8
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Každý třetí
respondent
pracuje v on−
line médiích,
24 % píše pro
odborné tituly
a 20 % oslo−
vených pracuje v denících. Další
podrobné informace k anketě zveřej−
nil Český Svaz Pivovarů a Sladoven
na svých stránkách.
Plzeňský rozhled 5/2015

Muzeum na demarkační linii v Ro−
kycanech provází návštěvníka
obdobím let 1918 – 1945 v Česko−
slovensku, a to v osmi multimediál−
ních výstavních sálech, které jsou
vybaveny nejen trojrozměrnými
exponáty, ale také diorámy vč.
funkčního modelu mobilizačního
vlaku. Ve vnějších expozicích pak
návštěvník zhlédne více než 150 ks
vojenské techniky (většinou v plně
pojízdném stavu) ze které řadu

Plzeňský rozhled 5/2015

exponátů proslavilo natáčení filmů
jako např. Kolja, Obecná škola,
Tobruk, Lidice atd. Součástí vněj−
ších expozic je také Naučná stezka
čs. opevnění a „Železné opony“
vč. vybudovaného systému pod−
zemních chodeb.
V rámci oslav osvobození je mož−
né vystavované exponáty vidět v po−
hybu při dynamických ukázkách.
V letošním roce budou „Květnové
oslavy“ uspořádány ve spolupráci
s městem Rokycany ve dnech
8. a 9. května 2015. Dvoudenní
program začne u pomníku na de−

markační linii v pátek 8. května
v 9.00 hodin, kde mimo položení
květin a věnců dojde k symbolické−
mu podání ruky zástupců vítězných
mocností II. světové války, kteří přije−
dou v historických vozech od Ro−
kycan a od Borku jako tehdy, v květ−
nu 1945. Pro návštěvníky je připra−
vena na náměstí historická rekon−
strukce zatčení K.H. Franka v Roky−
canech, a to včetně dobové vojenské
techniky a průletu repliky stíhačky
Jak−3 nad náměstím. Celý program
doprovodí hudba „Pětatřicátníků“
V Muzeu na demarkační linii pak
budou oslavy pokračovat 9. 5. 2015.
Připraven je (za cenu běžného
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vstupného) osmihodinový program
pro dospělé i dětské návštěvníky.
Součástí mj. bude bojová ukázka
„Květen 1945“, defilé vojenské
techniky, ukázka součinnosti těžké
vojenské techniky a ukázka výcviku
psů Policie ČR. Samozřejmostí jsou
volné prohlídky všech vnitřních
i vnějších expozic muzea. Pro zá−
jemce je připravena i komentovaná
prohlídka s průvodcem.
Novinkou letošních oslav bude
komentovaná přehlídka vojenských
uniforem od roku 1914 do součas−
nosti, jízdy vojenské techniky při
nočním osvětlení, ukázka profesio−
nálních hasičů, výstava k 70. výročí
osvobození a pro dětské návštěvníky
interaktivní soutěž „Odhal tajemství
vojenského kufříku.“ Dvoudenní
oslavy osvobození pak budou
ukončeny vystoupením hudební
kapely a slavnostním ohňostrojem.

9

Pracovní nabídky

10
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

„Trojka“ zprostředkuje likvidaci starého auta zdarma
Problém odstavených vozidel je
snad ve všech plzeňských měst−
ských obvodech, ne všechna auta,
která jsou odstavena, však lze pova−
žovat za vraky. Lze tedy nějakým
způsobem rozlišit vrak a dlouhodobě
odstavené vozidlo? A co s tím může
úřad vůbec dělat?
„Zákon hovoří zcela jasně – za
vrak lze považovat vozidlo, které je
trvale technicky nezpůsobilé k pro−
vozu a není opatřeno státní poznáva−
cí značkou nebo je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu,“
říká David Procházka, místostarosta
Městského obvodu Plzeň 3.
V případě dlouhodobě odstave−
ných vozidel s registrační značkou
zjišťuje Úřad městského obvodu
Plzeň 3, zda má vlastník vozidla
uzavřené platné pojištění za škody
způsobené provozem vozidla.

12

Pokud je zjištěno, že vozidlo není
pojištěné, zasílá úřad oznámení
Odboru správních činností Magi−
strátu města Plzně k zahájení správ−
ního řízení dle zákona č. 168/1999
Sb., o pojištění odpovědnosti z pro−
vozu vozidla, ve znění pozdějších
předpisů.
Pak jsou zde případy, kdy majitel
po sejmutí poznávací značky od −
staví vozidlo a z vnějšího pohledu
není jakkoliv zjevné, že by bylo vý−
razně poškozeno či technicky ne−
způsobilé. Zde je možné připustit
zřejmý úmysl majitele vozidlo ne−
používat a zbavit se jej, ale stále to
neznamená, že jde o vozidlo trvale
technicky nezpůsobilé k provozu
na pozemních komunikacích.
Pokud je registrační značka na vo−
zidlo znovu připevněna, stává se
opět technicky způsobilým k provo−

zu, kdy předchozí nezpůsobilost tak
byla pouze přechodná a navíc pou−
ze „právní“. Podobně odstavené vo−
zidlo s registrační značkou, jakkoli
zapadané listím a s prošlou tech−
nickou kontrolou stále ještě nemusí
být „trvale“ technicky nezpůsobilé
k provozu, neboť nános špíny lze
odstranit a technickou kontrolu ob−
novit. To znamená, že nezpůsobi−
lost by byla opět pouze přechodná.
Absolvuje−li vozidlo technickou
kontrolu a kontrolu emisí, může se
opět stát technicky („právně“)
způsobilým k provozu na pozem−
ních komunikacích.
Odstavená nepoužívaná vozidla
jsou celoměstský problém a občané
správně poukazují na to, že blokují
parkovací plochy, kterých je zejmé−
na v sídlištích nedostatek. Zde ale
narážíme na samotnou podstatu
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problému. Úřad městského obvodu
Plzeň 3 může postupovat jen a pou−
ze podle platné legislativy a nemá
právo nařizovat vlastníku vozidla,
aby auto používal nebo ho odstavil
mimo veřejnou plochu.
„Městský obvod Plzeň 3 ve snaze
vyjít vstříc svým občanům a také ve
snaze řešit tuto situaci, zavádí od
1. května tohoto roku novou službu,
kdy se majitel starého auta, který se
ho chce zbavit, může obrátit na Úřad
městského obvodu Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7, 9, 3015 83 Plzeň,
Odbor dopravy a životního prostředí,
který mu zprostředkuje odvoz a likvi−
daci vozidla, a to zcela zdarma,“
informuje David Procházka.
Další informace o této službě je
možné získat na telefonním čísle
378036523 nebo e−mailové adrese:
slajsovap@plzen.eu.
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Stavba roku Plzeňského kraje
zná své nominanty

do jiných kategorií, než byly pů−
vodně přihlášeny z důvodu jejich ře−
šení či využití, které lépe odpovídalo
nové kategorii.

Do veřejné soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje za rok 2014 se při−
hlásilo celkem třicet devět staveb.
Odborná porota nominovala do dal−
šího klání 22 z nich. Jsou mezi nimi
rozhledny, biomedicínské centrum,
synagoga, ale i městský okruh, pavi−
lon skla či úpravy náměstí.
„V soutěži za rok 2012 se utkalo
19 staveb z 33 přihlášených, za rok

2013 jich bylo nominováno 17 z 28
přihlášených. Letos je to 22 staveb,
o jejichž umístění rozhodne porota
složená z odborníků z plzeňského re−
gionu i mimoplzeňských,“ vypočítal
Ing. Miloslav Zeman z Okresní hospo−
dářské komory Plzeňsko, která je od−
borným garantem veřejné soutěže.
Porota v minulém týdnu navštívila
vybrané stavby a některé zahrnula

Soutěž Stavba roku
Plzeňského kraje 2014:
• Novostavby budov – nominováno
7 staveb
• Rekonstrukce budov – nomino−
vány 4 stavby
• Stavby pro bydlení – nebyla udě−
lena nominace
• Dopravní a inženýrské stavby –
nominovány 3 stavby
• Sportovní a volnočasové stavby –
nominovány 6 staveb
• Veřejná prostranství (parky, ná−
městí atp.) – nominovány 2 stavby

Cena veřejnosti
Letos potřetí má možnost i široká ve−
řejnost zvolit svého favorita. Vybrat si
z nominovaných stavbu a hlasovat
je možné na www.stavbarokuPK.cz.
Cenu veřejnosti obdrží z rukou zá−
stupce spol. Česká spořitelna a.s.
přihlašovatel vítězné stavby na
slavnostním vyhlášení soutěže dne
27. května v Měšťanské besedě.
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Výzva
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966 až 1968, ozvěte
se. Připravujeme setkání, které
se uskuteční v sobotu 23. května
2015 v Chotěšově u Plzně v Res−
tauraci Pod Klášterem.

Telefon:

604 692 023
739 690 532
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V dětské skupině budou i batolata
Kancelář
mezinárodních
vztahů
Společnou Kancelář meziná−
rodních vztahů se rozhodly zalo−
žit Plzeňský kraj, město Plzeň,
Asociace hospodářských komor
a Západočeská univerzita. Dnes
o tomto záměru informovali zá−
stupci všech subjektů. Kancelář
bude mít sídlo na náměstí Re−
publiky v Plzni, konkrétně v do−
mě, kde dříve sídlila Plzeňská
banka. Její provoz bude hrazen
následovně – platy pro dva stálé
zaměstnance půjdou z rozpočtu
kraje, nájem za kanceláře na svá
bedra vezme město, vybavení
zajistí hospodářská komora
a univerzita bude provozovat
informační portál.
„S jejím otevřením počítáme už
na počátku května, budeme tak
první v České republice, kteří se
do takového projektu pustili.
Obdobu plzeňské kanceláře plá−
nujeme uvést do provozu také
v našem partnerském městě
Hangzhou v Číně. Mluvit o tom
budeme už při naší společné
cestě do Číny a Vietnamu příští
týden,“ uvedl hejtman kraje
Václav Šlajs.

Naučná stezka
„Sklářství v okolí
Lesné“

Nabídnout službu péče
ně mohou být
o dítě v dětské skupině
umístěny děti už od
chce nově 87. mateřská
jednoho roku vě−
škola v Komenského uli−
ku,“ uvedla ná−
ci v Plzni. Zařízení tím re−
městkyně primáto−
aguje na demografický
ra Eva Herinková.
vývoj a velký zájem rodi−
Rozšířit škálu slu−
čů o umístění dětí mlad−
žeb péče o před−
ších tří let. Prostřednic−
školní děti a zvýšit
tvím městského obvodu
místní i cenovou
Plzeň 1 proto školka po−
dostupnost služeb
žádala o změnu své zři−
péče o děti od jed−
Náměstkyně primátora
zovací listiny, zastupitel−
noho roku umožňu−
Eva Herinková
stvo ji schválilo.
je nová právní úpra−
„Jde o první z našich zařízení, kte− va. Dětská skupina představuje alter−
ré k tomu přistupuje. V dětské skupi− nativní a poměrně rychle realizovatel−

ný způsob řešení poptávky rodičů po
umístění těch nejmenších, když do
mateřských škol mohou být přijímány
děti zpravidla až od tří let věku.
„Ve prospěch zřízení dětské sku−
piny vyznívají především nižší ná−
klady na její vznik,“ doplnila Eva
Herinková.
Činnost dětské skupiny při 87.
mateřské škole v Plzni bude od ma−
teřské školy oddělena po stránce
organizační, pedagogické a finanční,
pro poskytování péče o dítě v dětské
skupině musí ještě školka získat
oprávnění od Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR.

Škoda Electric dodá do Plzně nové trolejbusy
Jedná se o dodávku až 30 ks dva−
náctimetrových nízkopodlažních tro−
lejbusů bez pomocného pohonu
a trolejbusy s pomocným baterio−
vým nebo dieselovým pohonem.
Škoda Electric vyrobí a dodá v listo−
padu letošního roku první čtyři nové
trolejbusy za 40 milionů korun, cel−
ková hodnota kontraktu potom pře−
vyšuje 340 milionů Kč.
„V Plzni se mohou cestující těšit
na oblíbené trolejbusy Škoda 26 Tr.
Komfort zajišťuje plná nízkopodlaž−
nost vozidel a širší uličky mezi se−
dadly. Snazší nástup a výstup pasa−
žérů je usnadněn pomocí tzv. knee−
lingu, kdy se trolejbus nakloní až

k hraně chodníku. Pohodlí při jízdě
zlepšuje také výkonný systém vy−
tápění a přehledný informační
systém. Samozřejmě nechybí ani

vyklápěcí plošina pro vozíčkáře,“
říká obchodní manažer Škody
Electric Radek Kapr.

České moderní trolejbusy zamíří
v letošním roce také do zahraničí, ať
už se jedná o slovenskou Bratislavu,
kde bude jezdit 120 nových vozů ne−
bo o dodávky elektrový−
zbrojí pro až 108 trolej−
busů do maďarského
hlavního města Buda−
pešti a 49 trolejbusů do
italského města Bolog−
na. Škoda Electric se
bude také významným
způsobem podílet na
výrobě dvaceti pěti no−
vých vozidel pro mexické město
Guadalajara a zmodernizuje 32 klou−
bových trolejbusů v Bostonu v USA.

V sobotu 18. dubna se uskuteč−
nilo slavnostní otevření zrekon−
struované naučné stezky pojed−
návající o sklářství a přírodě
místního regionu v okolí Lesné
u Staré Knížecí Huti na Tachov−
sku. Na připravené vycházce po
trase stezky je například náv−
štěvníkům představena technic−
ká památka „Arnoštova leštír−
na“, pravděpodobně jediný za−
chovalý stroj na leštění skla
v Čechách, který se dočkal za−
střešení proti nepřízni počasí.
Předpokládaná délka této nauč−
né stezky je cca 4 hodiny.
Na zrekonstruování naučné
stezky „Sklářství v okolí Lesné“
a zastřešení leštírenského stro−
je se podílely Lesy ČR, s. p.,
a Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR, Regionální praco−
viště Správa CHKO Český les.
14
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Střípky
z Plzně
Memorandum
o podpoře sportu
v Plzni
Město Plzeň chystá memoran−
dum, díky němuž by šly peníze
od tří velkých plzeňských spor−
tovních klubů na rozvoj a výcho−
vu talentovaných dětí, mládeže
a handicapovaných sportovců.
Konkrétně by se v prohlášení
zavázaly kluby FC Viktoria
Plzeň, HC Plzeň 1929 a Házená
Plzeň k tomu, že by do městské
kasy odváděly jedno procento
(FC Viktoria Plzeň a HC Plzeň
1929) a tři procenta (Házená
Plzeň) z přestupní ceny svých
hráčů. Město by bylo povinno
získané prostředky využít na
podporu sportu, a to výhradně
pro individuální sporty a handi−
capované spor tovce a jejich
akce. Přijetí memoranda dnes
odsouhlasili radní, schválit jej
musí ještě zastupitelé v květnu.
Pokud návrh projde, podpis se
uskuteční 15. května.
„Osobně toto memorandum
beru jako velký průlom, zároveň
ukazuje respekt těchto klubů vů−
či městu, uvědomují si, že se je
město snaží maximálně pod−
porovat,“ uvedl radní pro oblast
podnikání a spor tu Michal
Dvořák, jenž inicioval a realizuje
vznik memoranda.
Podle ekonomického náměst−
ka primátora Pavla Kotase pří−
prava tohoto materiálu vede
i k úpravě statutu Fondu rezerv
a rozvoje města Plzně, upravit je
nutné i pravomoci Rady města
Plzně. „Peníze od klubů totiž pů−
jdou do Fondu rezerv a rozvoje
a budou zdrojem Rezervy na
podporu sportu. Tento princip je
zvolen s ohledem na skuteč−
nost, že z pohledu memoranda
je možný časový nesoulad mezi
rokem přijetí prostředků a jejich
použití až v následujícím roce,“
vysvětlil Pavel Kotas. O uvolňo−
vání peněz z rezervy budou roz−
hodovat radní, a to na základě
návrhů na konkrétní využití,
v případě překročení částky
50 tisíc korun budou mít koneč−
né slovo zastupitelé.
16

Šikovné ručičky Plzeňského kraje
Přesto, že teplo a sluníčko na sebe
nechalo čekat prakticky až do poled−
ních hodin, netrpěliví návštěvníci se
nemohli dočkat, až se otevře brána
nádvoří krajského úřadu. Tady se to−
tiž dnes odehrávala prezentace žáků
18 středních škol Plzeňského kraje
s názvem „Ručičky kraje“, která mě−
la přilákat především jejich možné
budoucí studenty.
A že bylo co ukazovat a na co
se koukat. Šikovní studenti střed−

ních škol a odbor−
ných učilišť před−
vedli ukázky své
práce a dokázali tak,
že jejich ručičky
patří opravdu k těm
šikovným. Prezen−
tační stánky střed−
ních škol tak přilá−
kaly nejenom žáky
základních škol, ale
i veřejnost. Návštěv−
níci měli možnost seznámit se také
s novými technologiemi a ukázkami
profesionálního nářadí.
„Náš kraj je tradičně spojen se
strojírenstvím a výrobou. Skuteč−
nost ale ukazuje, že na trhu je stále
nedostatek šikovných techniků
a pracovníků ve strojírenství. Jsem
proto rád, že zde mohou žáci pre−
zentovat to, co se naučili a ukázat
těm, kteří se o svém studiu teprve
rozhodují, že technické a přírodo−
vědné obory jsou zajímavé a stojí
za to je studovat,“ uvedl při zaháje−
ní hejtman Václav Šlajs.

Apetit Festival se do Plzně vrací jako FRESH
Přejete si pokrm z krajty královské,
krokodýla, žáby, případně chcete
ochutnat maso ze zebry? Pokud ano,
tak máte jedinečnou příležitost na le−
tošním už 5. ročníku oblíbeného kuli−
nářského festivalu FRESH v Plzni,
který nabídne možnost ochutnat
skvělou gastronomii nejenom ze zá−
padočeského regionu. V metropoli
Plzeňského kraje se tato velká kuli−
nářská show odehraje od pátku 22.
do neděle 24. května 2015, hlavní
program se uskuteční u OC Plzeň
Plaza. Pořadatelé očekávají až 45 ti−
síc návštěvníků, což by se při dobrém
počasí v průběhu třídenního hodování
mohlo podařit. FRESH Festival letos
slibuje jedinečné gastronomické zá−
žitky a také celou řadu osobností
spojených se špičkovým jídlem.
„Přijd'te se podívat na skvělé ku−
chařské show. Na hlavním pódiu své
uměn! ukáže 'zlý šéf´ Zdeněk
Pohlreich, slovenský kuchařský mág
Marcel Ihnačák nebo Jiří Štift, vyhlá−
šený šéfkuchař známý z televizní
soutěže MasterChef,” upozorňuje na
osobnosti pořadatel festivalu Petr
Jirásek. Tím výčet známých tváří ne−
končí. Své kuchařské umění ukáží

také Ivan Vodochodský, Gondíci,
Riccardo Lucque, Karolína z pořadu
TV Prima a avantgardní kuchař Petr
Koukolfček představí molekulární
kuchyni a extrémní catering.
Tradiční součástí festivalu je sou−
těž o Západočeskou restauraci roku,
které se již tradičně účastní TOP re−
staurace západočeského regionu se
svým soutěžním degustačním menu.
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Soutěže o pivo FRESH Festivalu se
zúčastní dvě desítky pivovarů a mini−
pivovarů. Chuťové buňky milovníků
vína zase uspokojí desítka vinařství.
Zajímavým zpestřením jistě bude
i známá kulinářská bloggerka Veroni−
ka KOKO Kokešová, kterou mnozí
znají z jejího pořadu Menu domů. Ta
ve spolupráci s restaurací Tamarind
Tree představí svoje chilli menu.

Plzeňský rozhled 5/2015

Plzeňský rozhled 5/2015

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

17

Silnice se v Plzeňském kraji modernizují
V letošním roce bude Správou
a údržbou silnic Plzeňského kraje
realizováno za pomoci finanční dota−
ce z Regionálního operačního pro−
gramu NUTS II Jihozápad 15 inves−
tičních staveb v objemu zhruba
445 miliónů korun a ze Státního fon−
du dopravní infrastruktury v hodnotě
přibližně 415 miliónu korun, což by
umožnilo realizaci dalších 30 staveb.
Dále bude SÚSPK realizovat v letoš−
ním roce ještě 21 staveb z finanč−
ních prostředků Plzeňského kraje
v celkové hodnotě 140 miliónů ko−
run. Realizace všech staveb bude
probíhat v průběhu stavební sezóny
na území celého Plzeňského kraje
a bude rekonstruováno a opraveno
celkem cca 200 km silnic, 11 most−
ních objektů a 4 opěrných zdí.
I když 1 miliarda korun na opravy
a rekonstrukce silnic je relativně vy−
soká částka, deficit dlouhodobého
podfinancování silnic II. a III. tříd
vedl SÚSPK k tomu, že přistoupila
k celkem logickému a jedinému
možnému řešení, jak otočit negativ−
ně rostoucí trend destrukcí vozovek
a mostů, a to efektivním využitím
know−how stávajících pracovníků,
strojního, materiálového vybavení,
zpracováním vyfrézovaného odpad−
ního materiálu a hledáním nových
technologií na souvislou údržbu
vozovek a mostů. Cílem je dosažení

takového stavu vozovek a mostů,
kdy souvislá a běžná údržba bude
plnit charakter preventivní a ne jen
oprav jejich havarijních stavů. V prv−
ní řadě bylo provedeno vyhodnocení
nákladů na opravy silnic a mostů
a byly odstraněny neefektivní čin−
nosti režijní a dodavatelské.
V oblasti letní údržby začala
SÚSPK výrazně zvyšovat výkony
technologických oprav na prodlou−
žení životnosti povrchů komunikací,
jako odvodňování, čištění krajnic,
sanace, recyklace odfrézované ži−
vičné směsi, celoplošné nátěry
z asfaltové emulze, mikrokoberce,
zalévání trhlin a pracovních spár.
V rámci pořizování nových inves−
tičních prostředků a za přispění fondu
BESIP bude zakoupen stroj na vodo−
rovné dopravní značení a tím by se
měla výrazně zvýšit bezpečnost
silničního provozu na silnicích II.
a III. tříd v Plzeňském kraji. Výhledově
počítá organizace doplnit strojový
park o malý finišer na pokládku živič−
né směsi. Tak by se ještě více zkva−
litnilo a zrychlilo provádění velkoploš−
ných vysprávek a vyrovnávek krajů

Generální ředitel SÚSPK
Bc. Pavel Panuška

komunikací, které se v současné do−
bě realizují pomocí roztíracích lišt.
Největším problémem silnic III. tříd
v Plzeňském kraji je jejich únosnost.
K poruchám zvláště v posledních le−
tech dochází vlivem enormního zatě−
žování velkoobjemovou přepravou
a zvýšenou kamionovou dopravou
i na silnicích těchto nižších tříd.
V kombinaci s nevhodným podložím
a skladbou konstrukčních vrstev ve
většině případů dojde k plošným de−
formacím ve stopách vozidel a při

okrajích. Takovou třešničkou na dortu
by bylo uskutečnění investičního zá−
měru zajišťovat opravy takto poško−
zených lokálních míst vozovek vlastní
kapacitou – studenou recyklací na
místě. Tento postup umožňuje oka−
mžité využití vyfrézovaného materiálu
při opravě silnic. Na stavbu se při
recyklaci nedováží nová asfaltová
směs, dopravní uzavírky se zkracují
na minimum, snižuje se množství od−
padů a objem těžké stavební dopravy,
čímž je šetrnější k životnímu prostředí
a snižuje náklady. Za hodinu je zaří−
zení schopno opravit až 150 metrů
vozovky v šířce 3,5 m, za den pak
jeden a půl kilometru komunikace.
Velice důležitou činností je údržba
a opravy mostů. SÚSPK zřídila něko−
lik mostních čet, odborně způso−
bilých provádět práce, kterými se
mosty udržují v řádném technickém
a pojízdném stavu.
Závěrem lze konstatovat: „Celkem
by mělo dojít v roce 2015 na území
Plzeňského kraje k rekonstrukci či
celoplošné opravě 500 km silnic,
z toho je 320 km opravených komu−
nikací vlastními pracovníky a stroji,
bez finančního navýšení provozního
příspěvku. Nastavené cíle organiza−
ce nejsou nesplnitelné, což potvrzují
výsledky v roce 2014, kdy bylo pro−
vedeno 200 km souvislých oprav
povrchů.“

Myslivci pomáhají zemědělcům
Jaro – jedno z nejkrásnějších ob−
dobí roku je pro myslivce obdo−
bím zrodu nového života, konání
mysliveckých schůzí nebo prak−
tické pomoci přírodě. Sází se
stromky či keře, opravují se mysli−
vecká zařízení, hnízdní budky ne−
bo se organizují akce na pomoc
obcím, lesákům či zemědělcům.
Nejinak je tomu i v Honebním
společenstvu Litohlavy – Klabava
na Rokycansku.
„Místní myslivci se pustili již
po několikáté do sběru kamene
na pozemcích, kde hospodaří
Osecká zemědělská a obchodní
společnost, a.s., z Oseku u Roky−
can. Zde totiž právo myslivosti
vykonávají členové zdejšího ho−
nebního společenstva. Sběr ka−
mene není nikterak snadnou zále−
18

žitostí, nicméně se s ní myslivci
popasovali velice statečně a se−
brali několik valníků kamene, kte−

rý by v budoucnu komplikoval
sklizeň zemědělských plodin,“
sdělil jeden z nich – Pavel Moulis.
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Litohlavští myslivci však nepo−
máhají jen zemědělcům sběrem
kamene, lesákům při výsadbě
stromků, ale i obci Litohlavy od−
straňováním černých skládek v je−
jím katastru. Díky nepořádným li−
dem, kteří přírodu znečišťují, se
bohužel některé malebné kousky
lesa, pole či louky stávají černými
skládkami, které hyzdí okolní kraji−
nu. Navíc jsou nebezpečím i pro
nezkušené právě rodící se tvo−
rečky, které mají za úkol zachovat
přírodní pestrost i pro další gene−
race. Mezi lidi, kteří si nutnost
čisté přírody velice dobře uvědo−
mují, jsou právě myslivci. Každo−
ročně tak na Rokycansku na jaře
uklízí několik stovek myslivců,
kteří působí v různých myslivec−
kých spolcích.
Plzeňský rozhled 5/2015
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XIX. ročník Evropského festivalu duchovní

hudby Šumava−Bayerischer Wald 2015
ukazuje na barokní hudební a kulturní tradice plzeňského regionu
Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ se
za téměř dvě desítky let svého
trvání stal mezi kulturní veřej−
ností v plzeňském kraji a zejmé−
na v řadách milovníků sboro−
vého zpěvu důležitým pojmem.
Přestože zejména v posledních
letech se tento festival těší ros−
toucímu zájmu jednotlivých loka−
lit i sborových těles v sousedním
Bavorsku, plzeňský region a jiho−
západní Čechy stále zůstávají
hlavním východiskem tohoto roz−
sáhlého festivalového projektu,
probíhajícího od počátku května
až do prvních červnových dní.
Stejně jako každým rokem, i letos
pořadatelé festivalu zvou od 8. květ−
na do 7. června 2015 do česko−ba−
vorského pohraničí na vystoupení
více než dvě desítky sborových těles
zejména z českých zemí a ze sou−
sedního Bavorska.
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Letošní ročník festivalu je zaměřen ze−
jména na připomenutí významného
330. jubilea klatovského mariánského
zázraku (1685), který významným
způsobem ovlivnil kulturu i ekonomiku
tohoto pohraničního regionu konce
17. a celého 18. století.

Jedním z vrcholů festivalu bezpochyby
bude vystoupení komorního ansámblu
Consortio Melcelii s mariánskými neš−
porami od barokního skladatele Jiřího
Melcelia (1624−1693), současníka kla−
tovského zázraku, jež budou provede−
ny 9. května právě před klatovským
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zázračným obrazem. Festival pak
zakončí předpremiéra Oratoria
k Panně Marii Klatovské od plzeň−
ského skladatele Pavla Samiece
(1984), který si již stačil získat svě−
tové renomé. Skladba vznikla na
popud organizátora festivalu spolku
Kolegium pro duchovní hudbu.
Samiecova hudba v sobě kombi−
nuje různé stylové vrstvy od moder−
ní hudební řeči přes soudobou re−
flexi barokních hudebních stylů
a kompozičních postupů. Před−
premiéra soudobého oratoria se
v podání Kolegia pro duchovní hud−
bu a komorního orchestru Con−
sortium musicum uskuteční v ne−
děli 7. června od 16 hod. v kostele
sv. Jana Nepomuckého na Chodském
náměstí v Plzni.
Bližší informace o festivalu včetně
aktuálního programu naleznete na
internetových stránkách festivalu:
www.fdh.sumavanet.cz.
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Tomáš Vlasák je v Plzni!
Sportovním manažerem plzeňských
hokejistů se od 1. května stal Tomáš
Vlasák, prohlásil generální manažer
plzeňských hokejistů Mar tin Straka.
Naplnila se tak gentlemanská doho−
da, kterou spolu oba aktéři uzavřeli
před loňskou sezónou.
„S Tomášem jsem působil sedm
let a velice si vážím toho, že slib,
který jsme si dali, byl naplněn. Ta−
ková osobnost je i pro klub strašně
důležitá. Nebude to mít jednoduché.
Vím, co první sezóna obnáší,“ pro−
hlásil Straka.
Ačkoli to vypadalo, že Vlasák váhá,
kde dál zakotví, už v lednu měl více
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méně jasno. „Po skončení hokejové
kariéry jsem chtěl zůstat v aktivní sfé−
ře. Nebude to jednoduché než se roz−
koukám. Je tam hodně papírování,
chvilku to zabere, ale vrhnu se do
toho po hlavě. Chtěl bych, aby byl pl−
zeňský hokej na nejvyšších příč−
kách,“ podotkl Vlasák, který přiznal,
že dostal nabídku na post v manage−
mentu Slavie.
Vlasák zastane v Plzni funkci spor−
tovního manažera. Jak sám přiznal, le−
tos už je sice z 90 procent tým připra−
vený, a tak tento rok má spíše na pří−
pravu. Na povel bude mít vhodné dopl−
ňování hráčů do A−týmu.
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Cenu hejtmana za záchranu života
Rokycanští
ochranáři mění
podobu

V loňském roce ocenil hejtman
Plzeňského kraje celkem pět odváž−
livců, kteří někomu zachránili život,
předloni to byli čtyři hrdinové.
Naproti tomu letos do konce února

došly pouze dvě nominace, které
mohli obyvatelé Plzeňského kraje
posílat poštou nebo elektronicky.
A tak dnes na Krajském úřadě
Plzeňského kraje hejtman Václav

Rokycanští ochránci přírody pro−
vozující záchrannou stanici živo−
čichů a akreditované ekocent−
rum určené nejen dospělým,
ale především dětem, mění od
dubna letošního roku svá loga.
Hlavním logem organizace půso−
bící v oblasti ochrany přírody na

Rokycansku od roku 1982 je lo−
go s textem záchranná stanice
živočichů a vyobrazeným portré−
tem raroha velkého. Tohoto so−
kolovitého dravce rokycanští
ochránci přírody nejen úspěšně
odchovávají, ale v minulosti se
i podíleli na jeho vypouštění
v severních Čechách, konkrétně
v Ústí nad Labem. Druhým lo−
gem, které zřejmě bude využí−
váno méně, je logo s textem
centrum ekologické výchovy. To
zobrazuje nejen moudrost a akti−

vity spojené s lidmi, ale přede−
vším sounáležitost k městu, kte−
ré je dlouhodobě podporuje.
„Všechna dosud používaná lo−
ga zůstávají v platnosti, ale sa−
mozřejmě bude lepší začít po−
zvolna používat loga nová.
Kromě této změny připravují ro−
kycanští ochránci přírody i aktu−
alizaci webových stránek a no−
vou kolekci triček a polokošil,“
dodal Pavel Moulis, předseda ZO
ČSOP Rokycany.
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Šlajs předal cenu a poděkování
dvojici, která prokázala nevšední
hrdinství.
Jsou jimi Václav Houlík z Oselců
a teprve devítiletý Tobiáš Bebr
z Kralovic, kteří převzali Cenu hejt−
mana za záchranu života za rok
2014 – bronzovou pamětní medaili
a šek v hodnotě 10 tisíc korun.
Tehdy osmiletý Tobiáš Bebr zachrá−
nil během letních prázdnin u babičky
v Kolešově pětiletého topícího se
chlapce za cenu ohrožení vlastního
života. Václav Houlík zachránil vloni
v lednu život 65letému muži, který
se v noci topil v ledovém rybníku
v obci Klášter u Nepomuka.
„Jsem rád, že v dnešním lhostej−
ném světě se najdou lidé, kteří nevá−
hají a za cenu vlastního ohrožení do−
kážou přispět k záchraně člověka.
O to víc mi letos těší, že jedním
z oceněných je devítiletý chlapec,“
uvedl hejtman Václav Šlajs.

Plzeňští studenti dají technickým
památkám fasádu z vlnité lepenky
Významné české technické památky
a stavby postaví studenti v 9. roční−
ku celostátní soutěže Stavby z vlnité
lepenky. Letos se přihlásilo rekord−
ních 26 středních stavebních škol ze
všech krajů České republiky, mezi
nimi i Střední průmyslová škola sta−
vební Plzeň. Studenti budou vyrábět
modely z vlnité lepenky a autoři těch
nejlepších si rozdělí ceny ve výši
40 tis. korun. Cílem projektu je pou−
kázat na všestranné využití vlnité le−
penky a zejména pak na její ekolo−
gické přednosti.
„Popularita technických památek
a staveb stále roste. Lidé rádi nav−
štěvují různé přehrady, vodárny, větr−
né mlýny nebo vysoké pece a hutě,“
vysvětluje volbu tématu „Technický
div České republiky“ v letošním roč−
níku zástupce Svazu výrobců vlni−
tých lepenek Pavel Sobol a dodává:
„Studenti se sami rozhodnou, jakou
současnou či již neexistující technic−
kou stavbu považují za nejvýznam−
nější. Pro každého to může být něco
jiného.“
Modely musí být sestaveny vý−
hradně z vlnité lepenky a s maximál−
ní podstavou 1 x 1,5 m. Přestože
dostatečné množství výřezů lepenky

obdrželi soutěžící zdarma od pořa−
datele, mohou využít i krabice, které
mají doma či ve škole. Cílem projek−
tu je totiž ukázat, že karton jako oba−
lový materiál má širokou škálu vy−
užití a jeho používání je velmi šetrné
k životnímu prostředí. Vlnitá lepenka
je stoprocentně recyklovatelná.
Studenty ještě čekají do 22. květ−
na týdny intenzivní práce, která začí−
ná již u samotného návrhu. Ze zú−
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častněných škol pak vybere odborná
porota 6 staveb z vlnité lepenky, kte−
ré v červnu postoupí do závěrečné−
ho finále. Školy obvykle připravují
svá interní kola soutěže a do výroby
modelu zapojí několik skupin stu−
dentů. V letošním roce mohou popr−
vé přihlásit do soutěže dvě stavby
a zvýšit tak svou šanci na úspěch.
Za nejlepší model získá vítězná škola
cenu v hodnotě 20 000 Kč.
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Do sportu a tělovýchovy přes devět milionů
Dotaci 9,2 milionu korun rozdělí letos
Plzeň do oblasti sportu a tělovýchovy
včetně podpory handicapovaných
sportovců. První část sumy, a to
zhruba 2,8 milionu korun pro 108
subjektů, dnes projednali a odsouhla−
sili radní. O schválení peněz dalším
50 sportovním subjektům musí ještě
rozhodnout květnové zastupitelstvo,
mezi ně by mělo být rozděleno téměř
6,4 milionu korun.
„Celkem jsme přijali 180 žádostí,
všemi se zabývala Komise pro sport
a mládež Rady města Plzně, ta nako−
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nec doporučila částku rozdělit mezi
159 žadatelů,“ uvedl radní pro oblast
podnikání a sportu Michal Dvořák.
Doplnil, že 20 ze všech přijatých žá−
dostí bylo vyřazeno, neboť byly pře−
vážně mimoplzeňské nebo nesplňo−
valy podmínky vyhlášeného grantu,
jedna žádost byla duplicitní.
Městské peníze podpoří kompletní
spektrum sportovců, a to nejen větší
subjekty, jimiž jsou například tělový−
chovné jednoty Sokol působící na
území Plzně, ale i menší žadatele,
jako jsou kluby sdružující karatisty,

jachtaře, otužilce, boxery atd. Vůbec
nejvyšší podporu, jež ale musí ještě
projít zastupitelstvem, by mělo ob−
držet pět největších sportovních sub−
jektů působících na území Plzně,
tedy Atletický klub Škoda Plzeň, SSK
Talent 90, TJ Lokomotiva Plzeň,
Victoria Plzeň – fotbal, Hockey Club
Plzeň 1929. Jim byla přidělena zá−
kladní částka dotace ve výši 380 tisíc
korun, k tomu navíc kluby dostanou
ještě dotace na takzvané „céčkové“
akce, tedy pořádání turnajů a soutěží
pro mládež a děti.
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Neinvestiční dotace z rozpočtu
Odboru školství, mládeže a tělový−
chovy Magistrátu města Plzně jsou
pro sportovní kluby, tělovýchovy
a další subjekty jedinou systémovou
možností, jak si sáhnout na městské
peníze, další jim pak nabízejí jednotli−
vé obvody. Novou formou příjmu,
kterou město použije na podporu
individuálního sportu a handicapova−
ných sportovců, bude memorandum
o podpoře sportu ve městě Plzni,
jehož slavnostní podpis se uskuteční
15. května.
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Světově uznávaný filipínský léčitel PHILIP MALICDAN
opět v České republice !
LÉČENÍ je pouze na objednání! POČET MÍST JE OMEZEN, PROTO SE
V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM OBJEDNEJTE NA níže uvedených tel. číslech.

Už několikrát jste se měli mnozí z vás čest
i štěstí potkat s filipínským léčitelem
Philipem Malicdanem u nás v ČR. Philip
navštívil Prahu a Domažlice, kde nemoc−
ným předvedl své brilantní techniky přírod−
ního léčení a ohromil nejen svým hluboce
lidským přístupem, ale hlavně svými téměř
až zázračnými léčitelskými schopnostmi.
Protože velký počet z vás mělo zájem se
s Philipem znovu setkat a opakovaně využít
jeho vzácného daru, podařilo se nám zajis−
tit jeho další návštěvu v ČR. Nově bude lé−
čení mimojiné i v Plzni. Léčení probíhá na Philip Malicdan
všech úrovních, na fyzickém těle i na du−
chu, trvá cca 10 min., a je bezbolestné. Philip pracuje výhradně s energiemi,
které nejen cítí, ale dokáže i pozitivně ovládat. Ve stavu rozšířeného vědomí,
přes své ruce, vidí a cítí všechny negativní energie a bloky nacházející se v těle
člověka, které zapříčiňují nemoci. Můžete přijít skutečně s jakýmkoliv zdravot−
ním problémem jak na fyzickém těle, tak na duchu, respektive na psychické
úrovni. Protože, jak všichni víme, téměř 100% chorob má svůj původ právě
v psychice člověka. Zajímavou novinkou je, že Philip na svém turné po republi−
ce bude nejen léčit, ale případně také žehnat těm, kteří si o jeho duchovní pod−
poru požádají.

Rozhovor s Philipem
Malicdanem
Pro ty, kteří se chtějí dozvědět
o Philipovi Malicdanovi více, přináší−
me opětovně krátký rozhovor s ním,
kde se dozvíte podstatné i rozhodující
okamžiky z jeho bohatého života.
Přijďte se přesvědčit sami. I zázraky
se dějí.
Philip je pro svou zázračnou léčivou
energii po celém světě známou osob−
ností. Philipovi je 78 let. Narodil se
v Bonstocku, v horské provincii na
ostrově Lusonu, na Filipínách. Je léči−
telem a osobním přítelem mnoha zná−
mých osobností po celém světě,
včetně hollywoodských hvězd.

Mohl byste nám říci něco o sobě
a o tom, jak jste obdržel dar léčení?
Pocházím z léčitelské rodiny. Moji
prarodiče z obou stran byli také léči−
teli. Dar léčení ke mně přišel ve chví−
li, kdy jsem po 18 denní intenzivní
meditaci v meditační jeskyni, kde
jsem nic nejedl, jenom pil, vyšel ven
na světlo. Tam na mě čekala matka
a strýcové spolu s mnoha dalšími
lidmi. To byla moje první zkušenost
s léčením lidí – pacienti na mě čekali
před jeskyní a já jsem začal léčit. Po
této zkušenosti jsem začal léčit po
celých Filipínách a už další rok mě
pozvali do SAN Franciska, Singa−
puru, Kuala Lumpuru a Německa.
Cestoval a léčil jsem také v Jižní

Místo konání:

DOMAŽLICE: 22. 5. – 24. 5. 2015 (pátek až neděle)
kontakt: 776 300 045
PLZEŇ: 26. 5. 2015 (úterý) – kontakt: 728 333 566
VOLEJTE PROSÍM OD 10.00 hod.
Americe, v Austrálii, v Dánsku a prů−
běžně jsem se vracel do USA.
Procestoval jsem Čínu a celý africký
kontinent. V roce 1987 jsem založil
a zaregistroval církev, kterou jsem na−
zval „Multi−faith Church of Christ“.
Funguje jako nezisková organizace,
jejímž prostřednictvím jsem mohl
cestovat a léčit po celém světě.
Pravidelně léčím v centru Maharišiho
nadace v Iowě, kde probíhá výuka
transcendentální meditace (TM).
Prostřednictvím těchto studentů
transcendentální meditace jsem se
stal známým mezi příznivci tohoto
hnutí i na jiných místech Evropy
a otevřelo mi to dveře k léčení těchto
lidí také v Londýně a dalších evrop−
ských městech.
Jak probíhá léčení?
Jak léčím? Nejprve diagnostikuji pro−
střednictvím dotyku svých rukou.
Podívám se na pacienta, pak se ho
dotknu a cítím jeho energie a jejich
blokace. Řeknu mu, zda bude potře−
bovat jedno sezení nebo více. Z mé
ruky vychází skutečná energie Ježíše
Krista. Ježíš Kristus je jediným, kdo je
schopen dávat léčivou energii. Ta se
přenáší prostřednictvím nás, léčitelů.
Tu pak předáváme lidem.
Léčil jste také nějaké lékaře nebo
vědce?

Ano, léčil jsem v Německu například
doktora Kurta Geimana, inženýra
Williho Hopfnera a další. V Dánsku
jsem léčil novinářku Carsten Hotz, kte−
rá ke mně přivedla pacientku s rakovi−
nou, která se jmenovala Marie−Lausie
Hahn, kterou jsem vyléčil z nádoru
v hlavě. Lékaři v Londýně jí původně
řekli, že nebude žít déle než 8 měsíců.
Jak dlouho už trvá tvá léčitelská
praxe?
Léčím už 66 let.
Založil jste Circle of Philippini hea−
lers (Svaz filipínských léčitelů).
Mohl byste nám o tom něco říci?
Ano, došlo k tomu v Singapuru, kde
jsem léčil skupinu pacientů z Austrálie
a Alex Orbito tam léčil skupinu ně−
meckých a amerických pacientů.
Sešli jsme se tam a jednali jsme spolu
o tom, abychom společně založili ten−
to svaz léčitelů. Je to organizace, kte−
rá zaštiťuje a podporuje filipínské
léčení a garantuje jeho kvalitu.
Jaké nemoci léčíte?
Léčím všechny nemoci, známé i ne−
známé. Specializuji se na rakovinu,
ale léčím všechny druhy závažných
nemocí, jako je roztroušená skleró−
za, Parkinsonova nemoc, atd. Nej−
důležitějším předpokladem k uzdra−
vení je však vždy pacientova víra,
láska a pokora.
(pi)

Dotace z oblasti prevence kriminality podpoří několik aktivit
Radní města projednali poskytnutí
dotací z oblasti prevence kriminali−
ty a pěti žadatelům schválili částku
94.600 korun, u deseti dalších žá−
dostí souhlasí s přidělením částky
203.400 korun. Dotaci z rozpočtu
Odboru bezpečnosti a prevence
kriminality Magistrátu města Plzně
dostanou Duha Kopretina Plzeň na
projekt nazvaný Kopretina pro
Všechny (25 tisíc korun), Církevní
gymnázium Plzeň na preventivní
program studentů (15 tisíc korun),
Spolek Rytíře Krušníka na činnost
1. policejního klubu dětí a mládeže
Plzeň (15 tisíc korun), Blízký sou−
sed na projekt nazvaný Indiáni
24

z Javorné (20 tisíc korun) a Plzeň−
ská potravinová banka na potravi−
novou pomoc sociálně deprivova−
ným (19.600 korun).
Další subjekty, jako jsou PON−
TON občanské sdružení, Diakonie
ČCE – středisko Západní Čechy,
Společnost Tady a Teď, Středisko
křesťanské pomoci Plzeň, Sale −
siánské středisko mládeže Plzeň,
TOTEM – regionální dobrovolnické
centrum a POINT 14 musí ještě
počkat na rozhodnutí zastupitelů.
„Například sdružení PONTON
požádalo o částku 18.400 korun
na projekt Není doma jako doma,
který je zaměřen na realizaci tá−

borového pobytu nově pro děti
a mladé lidi z plzeňských ubyto−
ven. Cílem projektu je podpora
význa mu samostatného bydlení
a s tím spojené nároky,“ uvedl pri−
mátor města Martin Zrzavecký.
O podporu požádala také Diakonie
ČCE, která připravila projekt s ná−
zvem Krimigame. Chce vytvořit uni−
kátní deskovou hru, pomocí které
děti a mládež zábavnou formou zís−
kají nejen potřebné informace v ob−
lasti trestně−právní odpovědnosti,
ale také si v roli hráče osvojí celou
řadu pozitivních vzorců chování
a naučí se přijímat za své rozhod−
nutí odpovědnost. „Hra bude konci−
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pována tak, aby provázela hráče
všemi důležitými oblastmi života
dospívajícího jedince, jimiž jsou ro−
dina, škola, práce a volný čas,“
doplnil primátor.
Radní města Plzně se také zabý−
vali poskytnutím dotací z oblasti
protidrogové prevence, v této části
souhlasili s rozdělením částky 100
tisíc korun čtyřem subjektům (kaž−
dému 25 tisíc korun), schválit po−
skytnutí dotací musí ještě zastu−
pitelé. Žadateli jsou POINT 14,
Ulice – Agentura sociální práce,
Stře disko křesťanské pomoci
Plzeň a Centrum protidrogové pre−
vence a terapie.
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