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V Plzni vyrostlo výzkumné a vývojové centrum

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

Po roce výstavby otevřela firma ZF
Friedrichshafen AG nové rozšířené
výzkumné a vývojové centrum
v Plzni. Pobočka tady zaměstnává
kolem 250 pracovníků, kteří plní vý−
vojové úkoly pro koncern ZF a jeho
divize. Stavbou nové budovy ZF
zdvojnásobila užitnou plochu vývo−
jového centra na asi 7.000 čtvereč−
ních metrů. Vedle kancelářských
prostor tam jsou umístěny dílna na
výrobu prototypů a přípravků, labo−
ratoře a zkušební stavy pro klimatic−
ké testy a zkoušky životnosti.
K hlavním oblastem činnosti
centra ZF Engineering Plzeň, které
je od 1. ledna tohoto roku vedeno
Dr. Mathiasem Eickhoffem, patří vý−
voj a testování software stejně jako
vývoj a posuzování mechatronic−
kých součástí. Konstruktéry me−
chanických agregátů podporují
inženýři výpočty, rozbory a 3−D−

Slavnostním přestřižením pásky bylo nové výzkumné centrum uvedeno do provozu

modelováním. Mimoto je již od
začát ku v Plzni zaveden obor
„Rapid Prototyping (rychlé vytváře−
ní prototypů)“. Tento obor rozvíjí
nyní ZF dále a uvádí do provozu

první 3−D−tiskárnu kovu v koncer−
nu. Do výstavby vývojového centra
investoval koncern ZF čtyři miliony
EUR (asi 100 miliónů českých ko−
run). V uplynulých osmi letech ne−

rostla v Plzni jen budova, ale znač−
ně se zvýšil i počet pracovníků, a to
z 50 na nynějších 250.
„Máme radost z toho, že se naše
výzkumné a vývojové pracoviště
v Plzni tak pozitivně vyvíjí a kvalifi−
kovaní inženýři se rozhodují pro ZF
jako atraktivního zaměstnavatele,“
řekl Jürgen Holeksa, člen předsta−
venstva zodpovědný za personální
zdroje a výrobní ředitel ZF, při slav−
nostním otevření v Plzni, kterého se
zúčastnil také primátor Plzně Martin
Zrzavecký.
„Profitujeme také ze Západočeské
univerzity Plzeň, jejíž absolventy vel−
mi rádi uvítáme.“ Zejména jsou
žádáni studenti se zaměřením na
elektrotechniku a informatiku stejně
jako vývojáři software a hardware,
ale také absolventi strojírenských
oborů pro úkoly v konstrukci a ve
výpočtech.

Vzájemný obchod bude snazší
Při své návštěvě Plzně se
kanadský velvyslanec Otto
Jelinek sešel s ředitelkou
Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje
Mgr. Radkou Trylčovou.
Tématem jejich schůzky
byla podpora spolupráce
mezi českými a kanadský−
mi firmami v návaznosti
na nedávno schválenou
Komplexní hospodářskou
a obchodní dohodu mezi
Kanadou a Evropskou unií
(CETA).
Ode dne účinnosti CETA
bude 98 % veškerých tarif−
ních položek Kanady a EU
osvobozeno od cla, což
prospěje všem významným vývoz−
cům z EU. CETA usnadní také pra−
covní mobilitu, vzájemné uznávání
kvalifikací, ale i přístup firem EU ke
kanadským veřejným zakázkám

v oblasti dopravy či energetiky. Obě
strany se dohodly, že k těmto novým
příležitostem pro obchodní spolu−
práci uspořádají v září tohoto roku
speciální seminář.

Cena hejtmana pro FN a Doosan
Centrum pečovatelských a ošetřova−
telských služeb Město Touškov proti
Fakultní nemocnici, tři společnosti
Škoda proti sobě – i tak vypadal sou−
boj o prvenství ve 2. ročníku soutěže
o Cenu hejtmana Plzeňského kraje za
společenskou odpovědnost pro rok
2014. Ty nakonec ve svých kategori−
ích získaly Fakultní nemocnice Plzeň
a Doosan Škoda Power.
Z rukou hejtmana Plzeňského
kraje Václava Šlajse převzali vítězové
2. ročníku soutěže Cena hejtmana
Plzeňského kraje za společenskou
odpovědnost pro rok 2014 certifikát,
koš s regionálními potravinami a od
Regionální Hospodářské komory
Plzeňského kraje obrazy, které byly
malovány klienty z Denního sta−
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cionáře Človíček s mentálním a tě−
lesným postižením.
„V dnešní době by firmy neměly
hledět pouze na zvyšování produkce
a vytváření zisku, ale měly by dbát
i na pracovní podmínky zaměst−
nanců a své okolí,“ uvedl při slav−
nostním vyhlášení výsledků hejtman
Václav Šlajs. „Je dobře, že se najdou
firmy, které se chovají odpovědně
a přispívají tím k tomu, že Plzeňský
kraj je dlouhodobě nejlepším místem
pro život.“
Cílem soutěže je ocenit veřejný
sektor (tj. neziskové organizace,
obce, školy, nemocnice aj.) a podni−
katelský sektor, který je v Plzeňském
kraji aktivní na poli společenské
odpovědnosti.
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Dívky se už přestaly bát techniky
Řada odborných studií a statistik
dlouhodobě ukazuje, že Česká
republika patří v evropském mě−
řítku k zemím s podprůměrným
zastoupením žen v technických
a ICT oborech. „Důvody přitom
nelze hledat ve schopnostech
a předpokladech žen, ale v zaži−
tých vzorcích chování,“ říká ředi−
telka Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje Radka
Trylčová a dodává, že ženy mají
sice často ty nejlepší předpo−
klady, aby na poli techniky a IT
uspěly, ale pod vlivem jistých
předsudků se do těchto oborů
nehrnou a o jejich studiu vůbec
neuvažují. Raději volí obory, kte−
ré jsou společností chápány jako
vhodnější pro ženy.
Akademie HK PK, o. p. s., ve spo−
lupráci s Regionální hospodářskou
komorou Plzeňského kraje, ZČU
v Plzni a Techmania Science Center
se proto rozhodly pro realizaci pro−
jektu Technika a ICT – Cherchez la
femme!, který se snaží tyto stereo−
typy a myšlenkové bariéry bořit.
„Tohoto cíle chceme dosáhnout vy−
tvořením sítě všech relevantních
aktérů v oblasti vzdělávání a zaměst−
nanosti z Plzeňského kraje a realiza−
cí široké škály akcí pro dívky ze zá−
kladních škol a gymnázií, díky nimž
se dívky mohou na konkrétních pří−
kladech samy přesvědčit, že techni−
ka zdaleka není jen mužskou záleži−
tostí,“ říká metodička projektu Radka
Štruncová. Do realizace projektu se
zapojilo téměř 90 základních a střed−
ních škol a o výhodách uplatnění
v technických a ICT oborech se již
přesvědčilo přes 1000 dívek z celé−
ho Plzeňského kraje.
Aktivity projektu jsou skutečně
komplexní – na besedách se dívkám
představují ženy, které v technických
a ICT oborech uspěly a mohou tak
posloužit jako vzor. Celkem se usku−
tečnilo 20 těchto besed, kterých se
zúčastnilo přes 350 dívek. Dále jsou
prezentovány konkrétní možnosti
a podmínky studia i následné uplat−
nění ve firmách a výzkumných insti−
tucích. Projekt ale cílí také na peda−
gogy, kteří se na odborných work−
shopech učí, jak rozvíjet technické
dovednosti dívek a motivovat je, aby
se rozhodovaly pro studium těchto
oborů.
Co obnáší studium těchto oborů,
se mohou dívky dozvědět na ukáz−
kových dnech na středních odbor−
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elektrotechnické na
ZČU, kterých se zú−
častnilo 110 dívek
z gymnázií. Dívky si
mohou nejen pro−
hlédnout prostory
škol, učebny a labo−
ratoře, ale také si vy−
zkoušet konkrétní
pracovní postupy
a práci s pracovními
nástroji a moderními
přístroji.
Velký zájem je o od−
borné workshopy
v Techmania Science
Center, kde se dívky
prostřednictvím po−
kusů a interaktivní
expozice učí vnímat
souvislosti, rozvíjet
a aplikovat své od−
borné dovednosti
a ve škole získané
znalosti. Dosud se
uskutečnilo 20 work−
Žákyně ZŠ Tlučná na exkurzi ve firmě Evobus
shopů, kterých se
ných školách a Západočeské univer− zúčastnilo přes 400 dívek z celého
zitě v Plzni. Dosud se uskutečnilo Plzeňského kraje.
31 ukázkových dnů na technických
Neméně atraktivní aktivitu před−
SŠ a SOU pro více než 620 dívek stavují exkurze do firem. Dívky, ale
a 6 ukázkových dnů na Fakultě také jejich vyučující, se tak mohou

seznámit s tím, jak může vypadat
uplatnění technicky vzdělaných dí−
vek přímo v praxi. Dosud bylo reali−
zováno 24 exkurzí pro více než 800
účastnic.
„Dívkám chceme dokázat, že
technické a ICT obory jsou i pro ně
tou správnou volbou. Tyto obory
představují jistotu pracovního uplat−
nění, jsou spojené s vyššími výdělky
a řada profesí z oblasti ICT je pro
dívky ideální také z pohledu slaďo−
vání osobního a pracovního života,
protože je lze jako jedny z mála vy−
konávat také z domova, což ocení
například ženy na mateřské do−
volené.
Změna zažitých společenských
stereotypů je běh na dlouhou trať.
V těchto aktivitách chceme pokračo−
vat i po skončení projektu a již nyní
se snažíme vytvořit síť partnerů, kteří
s námi na tomto cíli budou spolu−
pracovat i do budoucna,“ říká
Radka Trylčová. Více o projektu
se můžete dozvědět na stránkách
http://www.zenyatechnika.cz/.
Projekt Technika a ICT − Cherchez
la femme! podpořila Nadace Open
Society Fund Praha z programu
Dejme (že)nám šanci, který je finan−
cován z Norských fondů.

Žákyně ZŠ Bor při besedě s profesní odbornicí Ing. Olgou Pechlátovou z firmy Daikin
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Radní Plzeňského kraje Ing. Václav Štekl říká:
Ekologické povědomí občanů má stoupající tendenci a je na dobré úrovni.

Krajský úřad hájí mnoho zájmů
v ochraně životního prostředí
Národní park Šumava, Chráněná krajinná oblast Český les nebo Brdy – to je jenom několik významných
lokalit, které jsou důležitou oblastí činnosti Plzeňského kraje, které má na starosti radní pro životní
prostředí Ing. Václav Štekl. Že nejde právě o jednoduchou záležitost, o tom svědčí například i postoje
starostů šumavských obcí k ochraně zdejší krajiny. Více se už dozvíme z následujícího rozhovoru.
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Bylo by asi vhodněj−
V rámci této pře−
ší říci, že pečují podle
shraniční skupiny
jasných a transparent−
se
potkáváme
ních pravidel, které ne−
v pravidelných in−
vytvářejí prostor pro
tervalech s odbor−
jejich různé výklady.
níky na životní
V Bavorském národ−
prostředí z regionu
ním parku stejně tak,
Horní Falc. Náplní
jako v NP Šumava,
našich setkávání je
bojují proti kůrovci ká−
zejména výměna
cením napadených
informaci o ochra−
stromů. Stejně tak, ja−
ně životního pro−
ko v NP Šumava, ne−
středí mající vliv
Ing. Václav Štekl
chávají i části NP Ba−
na dění v druhém
člen Rady pro oblast životního
vorský les přírodním
regionu. Rovněž
prostředí a zemědělství
procesům. Děje se tak
jsme řešili několik
ale za předem známých pravidel společných výzkumných projektů
a na základě jasně definovaného po− v oblasti životního prostředí.

Na území Národního parku Šumava je ustano−
ven zvláštní režim ochrany životního prostředí.
Status parku upravuje zákon č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny. NP Šumava je nej−
větší ze čtyř národních parků (68 064 ha) České
republiky. Hlavním předmětem ochrany jsou je−
dinečná nerušeně se vyvíjející biologická spole−
čenstva. Mimo horských smrčin a pralesních po−
rostů jsou nejvýznamnější slatě, rašeliniště a ka−
rová jezera. Šumavský národní park je součástí
Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na území NP
bylo vyhlášeno 24 státních přírodních rezervací
a jiných maloplošných chráněných území.
stupu. Stanovení dlouhodobých a
jasných pravidel v péči o NP
Šumava, ke kterým se budou moci
závazně vyjádřit i místní samosprá−
vy, je cílem Plzeňského kraje.
w Pokud vím, tak už nějaký čas
funguje také přeshraniční skupina
pro životní prostředí. Čím se zabý−
vá?

w Hodně se také hovoří o proble−
matice obnovitelných zdrojů ener−
gie a jejích negativních dopadů na
příhraničí?
Problematika obnovitelných zdro−
jů a to zejména větrných elektráren
je doména Bavorska, které se snaží
naplňovat ambice Německé vlády
na rapidním zvýšení podílu obnovi−
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telných zdrojů v energetickém mixu.
V rámci naší spolupráce jsme řešili
projekt, který se zabýval sladěním
přístupu obou regionů v umísťování
těchto zdrojů energie do příhraničí
tak, aby nedocházelo k negativnímu
ovlivnění.
Problematické zůstává pěstování
kukuřice za účelem vývozu sklizené
kukuřice či siláže do bioplynových
stanic v sousedním Bavorsku a ná−
sledné dovážení digestátu zpět na
českou stranu.
wJe podle Vás možné v rámci pře−
shraniční kooperace čerpat fi−
nanční prostředky na společné
projekty právě v oblasti životního
prostředí?
V minulém programovém období
jsme na několik projektů čerpali
z programu Cíle 3. V novém progra−
movém období jsou rovněž aloková−
ny částky na projekty v oblasti život−
ního prostředí a to dokonce ve větší
míře než v minulém.
w Mluví se také o plánované
Mezinárodní konferenci k výzkumu
a ochraně chřástala polního
(International Corncrake Confe−
rence), která se uskuteční ve
dnech 7. – 9. října 2015 v Plzni. Je
v této oblasti něco nového?
Naplno běží přípravy na organiza−
ci této akce, která má svůj počátek v
úspěšném přeshraničním projektu
na výzkum telemetrie chřástala pol−
ního. Ze strany evropských ornitolo−
gů je o akci velký zájem a lze před−
pokládat, že její závěry budou využi−
ty pro nastavení podmínek pro ze−
mědělce hospodařící s podporou
dotací na údržbu krajiny.
w Jak byste hodnotil vztah občanů
k životnímu prostředí? Vnímají
nutnost jeho ochrany?

s

w Pane radní, jak byste charakte−
rizoval péči o životní prostředí
v našem kraji?
Péče o životní prostředí je rozdě−
lena mezi množství subjektů, kdy
Plzeňský kraj je jedním z nich.
Dalšími jsou např. Agentura ochra−
ny přírody, Povodí Vltavy, Správa
Národního parku Šumava a obce.
Kraj má na starosti zejména péči
o přírodní rezervace a památky.
Mimo jiné zajišťuje řešení odpadové
politiky kraje. Dále kraj podporuje
budování vodohospodářské infra−
struktury a v poslední době i výmě−
nu nevyhovujících kotlů na uhlí.
V přenesené působnosti pak krajský
úřad hájí mnoho zájmů v ochraně
životního prostředí od ovzduší přes
odpady, ochranu přírody až k vodní−
mu hospodářství.
wV minulých letech byla hodně na
přetřesu právě Šumava, jaká je
současná situace?
Plzeňský kraj stále pozorně sleduje
vývoj situace v NP Šumava. Před−
mětem zájmu není pouze lýkožrout
smrkový, ale i zajištění dostupnosti
území NP pro turisty a návštěvníky,
aby bylo zajištěno využití potenciálu,
který Šumava pro své návštěvníky
skrývá. Plzeňský kraj rovněž podpo−
ruje místní samosprávy ve všech
krocích směřujících k jejich rozvoji
a vytváření podmínek pro spokojený
život trvale žijících obyvatel. V sou−
časné době se vedení kraje účastní
intenzívních jednání o novele zákona
o ochraně přírody, jejíž hlavní náplní
je nová jednotná právní úprava ná−
rodních parků v ČR, i tvorby plánu
péče o NP Šumava.
wObčas slýcháme, že na bavorské
straně Šumavy pečují o krajinu
jinak než u nás…?
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Ekologické povědomí občanů
má stoupající tendenci a myslím si,
že je na dobré úrovni. To dokazují
zejména vysokou mírou třídění pa−
píru, plastu a skla, kdy ve srovnání
s jinými kraji jsme velice dobře
hodnoceni.

w Ekologická výchova ve školách, je
podle Vašeho názoru dostačující?
Vždy je co zlepšovat…. Uvítali
bychom však, kdyby se zejména na
základních školách této problemati−
ce v rámci výuky věnovala větší po−
zornost. Bylo by vhodné, aby se

školní děti systematicky věnovaly
základům péče o životní prostředí,
které si odnesou do života.
wJaká je budoucnost Brd?
Po zániku vojenského újezdu bu−
dou Brdy, včetně jejich jižní části,
vyhlášeny chráněnou krajinnou ob−

lastí. Cílem tohoto kroku je zajistit
ochranu přírody a současně umož−
nit k přírodě citlivé využití jejich tu−
ristického a rekreačního potenciálu.

Národní parky Šumava a Bavorský les vydaly společný
nástěnný kalendář a společný materiál pro turisty
Nově nastartovaná spolupráce mezi
Správou Národního parku Šumava a
Správou Národního parku Bavorský
les má už první konkrétní výsledky,
které jsou určeny hlavně pro ná−
vštěvníky a milovníky obou národ−
ních parků. Tím nejviditelnějším je
nástěnný kalendář pro rok 2016.
„Nápad udělat společný nástěnný
kalendář přišel na jednom neformál−
ním setkání s kolegy z Bavorského
parku loni v listopadu. V té chvíli jsem
si ani neuvědomil, že náš společný
kalendář tu za celou dobu existence
obou parků ještě nikdy nebyl. To že
jsme ho udělali teď, mě těší o to víc,
že je pro rok 2016, tedy pro rok, ve
kterém Národní park Šumava bude
slavit čtvrt století od svého vzniku,“
říká ředitel Správy Národního parku
Šumava Pavel Hubený.
„Tímto společným kalendářem
chceme ukázat nejenom krajinnou
rozmanitost a krásu našich dvou ná−
Plzeňský rozhled 7/2015

rodních parků, ale také skutečnost, že
je příroda na obou stranách hranice
stejná,“ dodává ředitel Správy Národ−
ního parku Bavorský les Franz Leibel.

v daném biotopu žije. Na informač−
ních a návštěvnických střediscích v
bavorské i české části Šumavy je po
dlouhé době nově k dispozici také
společný infor−
mační materiál,
který předsta−
vuje oba národ−
ní parky.
„Je zaměřený
na jedinečné
přeshraniční bi−
otopy v národ−
ních parcích.
Zážitky a infor−
mace, které tato
Křest společného kalendáře
působivá příroda
První společný nástěnný kalendář návštěvníkům nabízí, jsou shrnuty
představuje dvanáct jedinečných bi− v přehledové mapce,“ vysvětluje
otopů, které jsou typické pro Marie Hußlein, vedoucí Oddělení ná−
Národní parky Šumava a Bavorský vštěvnického managementu.
les. Ke každému biotopu je pak na
Celková podoba tohoto materiálu
speciální kartě, která je současně vznikla také díky spolupráci s akade−
pohledem, vyobrazen živočich, který mickým malířem Václavem Hrabou,
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

který dlouhá léta spolupracoval
s oběma stranami. Společný leták je
k dispozici ve třech jazycích, vedle
češtiny a němčiny také v angličtině.
Nástěnný kalendář a informační
leták jsou první dva společné materi−
ály pro veřejnost, které spojuje nové
společné logo Národních parků
Šumava a Bavorský les. Tímto lo−
gem budou v budoucnu označeny
veškeré materiály, které vzniknou ve
spolupráci obou parků.
„Společné logo je takové vyvrcho−
lení dobré spolupráce, kterou jsme
loni začali. Ta funguje na všech
úrovních a hlavně na přátelské bázi.
Spojuje nás totiž nejen společné
území, fauna a flora, která vlastně ni−
kdy neznala hranic, ale i společné
výzvy a především společný zájem,
kterým je ochrana přírody a rozvoj
parků, který umožňuje měkkou,
k přírodě ohleduplnou turistiku,“
zdůrazňují oba ředitelé.
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TECHNIK IT

PROJEKTANT ELEKTRO

Místo práce: Plzeň − plzeňský kraj, HPP

Místo práce: Plzeň − plzeňský kraj, HPP

Nabízená hrubá mzda: 22 – 27000Kč + pohyblivá složka mzdy vázána
na výkon

Nabízená hrubá mzda: 20000 – 30000 Kč + pohyblivá složka mzdy
vázána na realizaci

Termín nástupu: IHNED

Termín nástupu: IHNED

Náplň práce: Realizace zakázek u zákazníků, správa systémů. Poradenská
a technická činnost v oblasti počítačů. Správa serverů, routerů, jejich nastavo−
vání, zálohování. Samostatná komunikace se zákazníkem, realizace jeho po−
žadavků, práce v terénu. Spolupráce při tvorbě cenových nabídek. Reporting.

Náplň práce: Samostatná projekce systémů EZS, EPS, CCTV, struktu−
rovaných kabeláží. Zaměřování objektů pro zkreslení skutečného
stavu. Koordinace prací se stavebními firmami. Podpora při naceňování
zakázek.

Nabízíme: Služební vozidlo (po zapracování i pro soukromé účely),
notebook, mobilní telefon. Možnost dalšího vzdělávání. Zaměstnanecké vý−
hody. Příjemné pracovní prostředí. Po zapracování možnost práce z domova.

Nabízíme: Služební vozidlo (po zapracování i pro soukromé účely), note−
book, mobilní telefon. Možnost dalšího vzdělávání. Zaměstnanecké výhody.
Příjemné pracovní prostředí. Možnost služebního bytu.

Požadujeme: Vyhl. 50. Řidičský průkaz B. Znalost počítačových systémů.
Znalost WINDOWS Serveru, CISCO prvků výhodou. Komunikační a pracov−
ní schopnosti, příjemné vystupování. Samostatnost, odpovědnost, loajali−
ta, chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Kreativita a pozitivní myšlení, aktivní
přístup k práci. Zájem učit se nové směry, technologie.

Požadujeme: Minimální požadované vzdělání: SŠ / VŠ elektro / stavební.
Odbornost v oboru elektro. Znalost projektování v AutoCAD. Prefe −
rujeme znalost počítačových sítí. Komunikační schopnosti, příjemné vy−
stupování. Samostatnost, odpovědnost, loajalita, chuť na sobě pracovat
a rozvíjet se.

TECHNIK ELEKTRO

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Místo práce: Plzeň − plzeňský kraj, HPP

Místo práce: Plzeňský kraj
Nabízená hrubá mzda: 23 000 − 30 000 Kč + pohyblivá částka mzdy
vázána na obchodní výsledky
Termín nástupu: IHNED
Druh pracovního poměru: plný úvazek.
Náplň práce: Péče o přidělené i nově získané zákazníky, Poradenská a tech−
nická činnost. Získávání nových obchodních kontaktů, práce v terénu.
Rozšiřování sítě odběratelů. Utužování obchodních vazeb. Tvorba cenových
nabídek. Koordinace zakázek. Repor ting.
Nabízíme: Služební vozidlo (po zapracování i pro soukromé účely), note−
book, mobilní telefon. Možnost dalšího vzdělávání. Zaměstnanecké výho−
dy. Příjemné pracovní prostředí. Po zapracování možnost práce z domova.
Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání ideálně elektrotechnického zaměření.
Obchodní talent, cílevědomost, schopnost dotahovat věci do konce. Výborné
komunikační a prezentační schopnosti, příjemné vystupování. Samostat−
nost, spolehlivost, loajalita, chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Kreativita
a pozitivní myšlení, aktivní přístup k práci řidičský průkaz skupiny B.

Nabízená hrubá mzda: 19 – 24000Kč + pohyblivá složka mzdy vázána
na výkon
Termín nástupu: IHNED
Náplň práce: Realizace zakázek u zákazníků. Poradenská a technická čin−
nost. Samostatná komunikace se zákazníkem, realizace jeho požadavků,
práce v terénu. Instalace strukturovaných sítí. EZS, EPS, CCTV.
Nabízíme: Služební vozidlo (po zapracování i pro soukromé účely),
notebook, mobilní telefon. Možnost dalšího vzdělávání. Zaměstnanecké
výhody. Příjemné pracovní prostředí. Po zapracování možnost práce
z domova.
Požadujeme: Vyhl. 50, Vzdělání ideálně elektrotechnického zaměření.
Cílevědomost, schopnost dotahovat věci do konce. Komunikační a pra−
covní schopnosti, příjemné vystupování. Samostatnost, odpovědnost,
loajalita, chuť na sobě pracovat a rozvíjet se. Kreativita a pozitivní myšlení,
aktivní přístup k práci. Zájem učit se nové směry, technologie.

PSYCHIATR

SPECIÁLNÍ NABÍDKA

Místo práce: Plzeň
Nabízená hrubá mzda: 22000 – 50000 Kč mzda přímo vázána na výkony
Termín nástupu: IHNED

Naše společnost hledá nové využití své
prodejny v Kollárově ulici 42.

Druh pracovního poměru: plný úvazek
Náplň práce: Samostatná lékařská péče o pacienty všech pojišťoven dle
smlouvy. Při zaměření na dětskou psychiatrii spolupráce se špičkovými psy−
chology. Organizace chodu ordinace a samostatné rozhodování o chodu.
Nabízíme: Služební vozidlo (po zapracování i pro soukromé účely),
notebook, telefon. Možnost dalšího vzdělávání. Zaměstnanecké výhody.
Příjemné pracovní prostředí dle vlastní volby. Možnost služebního bytu.
Minimální požadované vzdělání: Lékařská fakulta, specializace pro
samostatnou činnost v oboru psychiatrie.
Požadujeme: Odbornost v oboru psychiatrie. Preferujeme specializaci
v oboru dětská psychiatrie. Komunikační schopnosti, příjemné vystupování.
Samostatnost, odpovědnost, loajalita, chuť na sobě pracovat a rozvíjet se.
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Chcete realizovat Váš nápad?

Pokud Váš nápad vybereme, budete jej mít
možnost realizovat v naší společnosti s po−
dílem na výsledku.
Vezměte svoji budoucnost do svých rukou
a realizujte ji s námi.
INEL – společnost, která pomáhá měnit
vize ve skutečnost.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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970 000 Kč

G

499 000 Kč

999 000 Kč

G

G

1 899 000 Kč

Pozemek (35 651 m2),
Líně, okr. Plzeň − sever

Chata 3+kk (92 m ),
Stříbro, okr. Tachov

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

RD 4+1 (300 m2),
Zemětice, okr. Plzeň − jih

Nabízíme k prodeji pozemek o výměře 35 651 m2
v katastrálním území Červený Újezd. Přístup
k pozemku je po zpevněné komunikaci. Pozemek
doléhá ke komunikaci Líně−Zbůch.

Dřevěná chata s kamennými základy nacházející
se v obci Jezerce o zastavěné ploše 46 m2 na
vl. pozemku. IS: voda z vl. zdroje, el. 230/400 V,
topení: lokální elektrické, septik.

RD ve výborném udržovaném stavu nacházející
se 6 km od obce Stod. IS.: el 230/400 V, plynofi−
kace na hranici pozemku, septik, obecní vodo−
vod + vl. studna. Velmi zajímavá investice!

& 734 319 302

& 734 319 301

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!

G

2 099 000 Kč

2

G

2 599 000 Kč

2

& 734 319 301

& 734 319 302

G

6 900 000 Kč

G

8 900 000 Kč

RD 4+1 (362 m2),
Kyšice, okr. Plzeň − město

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

RD 7+kk (220 m2),
Plzeň − Hradiště

Penzion (995 m2),
Starý Plzenec, Plzeň − město

RD po částečné rekonstrukci o podlahové ploše
90 m2. IS: obecní vodovod,kanalizace, plynofika−
ce: sloupek na hranici pozemku, el.: 230/400V,
topení: tepelné čerpadlo voda − vzduch.

RD o zastavěné ploše 80 m2. IS: el. 220/380 V,
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 balkonem a zahradou v ulici Plzeňská ces−
ta. Dům má dvě samostatné bytové jednotky
3+1 a 3+kk s oddělenými vstupy. Velmi klidné
bydlení v Plzni. Velmi zajímavá investice! Nutno
vidět. Vřele doporučujeme.

Penzion disponuje restaurací (45 osob) nerez
kuchyní, salonkem s vlastním vchodem, barem
(50 osob) kanceláří, 8 pokoji (cca 27 míst)
a podkrovním bytem 2+1. Nutno vidět!

& 734 319 301

Plzeňský rozhled 7/2015

& 734 319 302

& 734 319 301
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& 734 319 302
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Plzeňský standard městských komunikací
Radní města Plzně schválili aktuali−
zaci Plzeňského standardu komuni−
kací, tedy dokumentu, jenž od roku
2009 upravuje podmínky pro vý−
stavbu dopravní infrastruktury v ma−
jetku města Plzně. Dokument, který
slouží při projektové činnosti, reali−
zaci stavebních prací a je technic−
kým podkladem pro komunikaci
s dalšími investory, zahrnuje pod−
mínky pro řešení v následujících
oblastech: dopravní řešení komuni−

kací, světelná signalizace, kamerový
systém, veřejné osvětlení, celoploš−
né opravy, rekonstrukce a výstavba
vozovek a chodníků, provádění vý−
kopů a zásypů rýh inženýrských sítí
v komunikacích, ostatní manipulace
se stavebním materiálem, konstruk−
ce tramvajových tratí.
„Standard vychází z platných
právních předpisů, tedy vyhlášek,
norem, technických podmínek.
Ustanovení těchto předpisů v něm

jsou rozvíjena podle dosavadních
zkušeností a potřeb rozvoje města,“
uvedl náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí Petr
Náhlík. Tím má být podle jeho slov
zaručen jednotný technický postup
při činnostech různých investorů na
stávajícím majetku nebo budoucím
majetku města Plzně.
Hlavní změny se dotkly způso−
bu odvodnění komunikace, úpravy
podmínek při výstavbě světelné sig−

nalizace (zajištění kompatibility
s dopravní ústřednou, přechod na
technologii 40V, možnost bez−
drátové komunikace), upravené
technické specifikace u kamerového
systému, veřejného osvětlení a ko−
munikací, upravené skladby vozovek
a chodníků při opravách po vý−
kopech, kompletně byla přepracová−
na kapitola o konstrukci tramva−
jových tratí, přejezdů, výhybek
a trakčního vedení.

Až na hranice po nové silnici
Více než šestikilometrový okruh silni−
ce II/193 vedoucí z obce Únehle na
Tachovsku přes Erpužice a Trpísty až
k hranicím tachovského okresu byl
dnes předán do užívání. Rekons−
trukce tak vyřešila dlouhodobě špatný
stavebně−technický a dopravní stav
této komunikace.
Byly zesíleny její konstrukční vrstvy,
což zvýšilo únosnost vozovky s cílem
zajistit její dlouhodobou životnost. Sou−
částí stavby byla rovněž povrchová
úprava všech navazujících sjezdů
a rozjezdů křižovatek, dosypání a zpev−
nění krajnic a pročištění silničních pří−
kopů. Bylo též osazeno nové dopravní
značení. Finanční náklady na opravu
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silnice činily přes 29 miliónů korun, při−
čemž podpora z fondů EU – ROP Jiho−
západ činí 100% uznatelných nákladů.
„Tento rekonstruovaný úsek je jed−
ním z patnácti podporovaných na
území Plzeňského kraje z fondů ROP
na jaře letošního roku. Celkový sou−
čet předpokládané finanční podpory
z EU pro tyto projekty překračuje
350 miliónů korun. Zde, na Tachov−
sku, byla v sobotu 13. června 2015
otevřena pro provoz také rekonstruo−
vaná silnice z Tachova do Zadního
Chodova, která si vyžádala náklady
50 miliónů korun,“ řekl náměstek
hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
dopravy Jaroslav Bauer.

Plzeňský rozhled 7/2015

Kapela TASK slaví 20 let od založení
Rozhovor s hudebníkem Lukášem Tavernou
w Kdo vás přivedl ke hře na klavír?
„Pravděpodobně se to stalo v do−
bě, kdy jsem asi jako patnáctiletý vi−
děl televizní seriál, ve kterém hrál zpě−
vák Jerry Lee Lewis rock and roll
a boogie woogie. Od té chvíle jsem se
do té hudby zamiloval, snažil jsem se
ho napodobovat, kopírovat a začal
jsem podle něj hrát.
w Cvičil jste jako dítě rád? Etudy,
stupnice...
Neměl jsem učitele, v sedmi nebo
osmi letech mi otec zaplatil učitelku,
ale spíš jsme tam s kamarádkou jen
blbnuli. Učil jsem se hrát na všechny
nástroje kompletně sám. Dokonce
jsem chodil i za školu, abych mohl do
školní zkušebny hrát na piano...
w Neměl jste chuť ze hry na piano ně−
kdy sběhnout ke keyboardu, k elek−
tronickému klavíru a jeho hudbě?
Dneska hraji kromě piana taky na
basu, harmoniku, kytaru, na bicí
a zpívám. Také můj otec hrál na piano
klasickou hudbu, ale já jsem zjistil, že
se na piana dá zahrát i něco zábavněj−
šího než klasika. A tak jsem se od
těch patnácti spojil s rock and rollem
a boogie woogie. Samozřejmě, že
mezi nástroje patří i různé keyboardy,
varhany, bluesové varhany apod.
w Ale vítězí asi stále piano...
Asi ano, k pianu se pořád vracím,
je to přece jenom vážnější nástroj, je
velký, jde z něj respekt. Ale můžu
udělat koncert i na kytaru, když zrov−
na klavír není k dispozici nebo na ně−
jaký jiný nástroj, který ovládám.
w Je nějaký part, skladba, kterou jste
zatím nezdolal, a toužíte po tom?
Doučuji se Turecký pochod od
Mozarta, který umí děti v šesti le−
tech... Pořád v něm dělám dost chyb.
Naučil jsem se to jen z poslechu, je to
klasika, která má spoustu opakova−
cích částí, ale holt pořád to není ono.
w Z poslechu? Vy neumíte noty?
Neumím je asi silný výraz, ale čtu
je špatně, snažím se v partu, když ně−
co hraju z not, neztratit. Ale jinak se
učím podle sluchu.
w S kým byste si chtěl zahrát?
Hrál jsem s Felixem Slováčkem,
s Bohušem Matušem, žádné další vy−
sněné přání nemám. Nejraději bych si
ale zahrál s Elvisem Presleyem, ale to
už jaksi nepůjde, tak možná Paul
McCartneyem nebo Johny Cashem.
w Kterou pěveckou hvězdu – ať už
z branže vážné nebo populární hudby
– byste rád svou hrou doprovázel?
Andrea Bocelliho.
w Účastníte se klavírních soutěží?
Za rok tak dvou tří soutěží určitě.
Často vyhrávám a součástí výhry je
finanční odměna.
w Máte skladatelské ambice?
Skládám, na svém kontě mám na
500 písní, jsou ke slyšení na youtube.
Plzeňský rozhled 7/2015

Lukáš Taverna
Lukáš Taverna, původem Ital, se narodil v roce 1979 ve znamení Štíra. Na
piano se učil již od svých šesti let. Jeho talent mu zajistil členství ve sboru
Bílých hlasů v La Scala di Milano, kde od osmi let zpíval. Vystudoval
Jazykovou školu Dante Aligieri v Itálii. Dnes se specializuje zejména na
rock and roll a boogie woogie. Hrál v mnoha kapelách a jeden čas působil
i v souboru Felixe Slováčka, nejdříve jako pianista a poté jako zpěvák. Od
roku 2005 byl na čas součástí kapely Slávka Jandy a Bohuše Matuše. V de−
vadesátých letech hrál v černém divadle Image v Pařížské ulici s kapelou
Lazy Bones. Díky svému italskému temperamentu však musel kapelu
opustit. Nicméně diváci a fanoušci chtěli Lukáše, jeho temperamentní cho−
vání a koncerty plné zábavy, zážitků a skvělé hudby znovu vidět. Proto se
rozhodl založit vlastní kapelu Fency. V roce 2001 Lukáš Taverna nahrál
desku Chiodo Fisso. Má dvě sestry a bratra. Vlastní agenturu, která mu
organizuje koncerty po celém světě, účastní se hudebních soutěží. Je svo−
bodný, bezdětný a v současné době žije v Praze.
Psal jsem opery, ale s těmi bych se
rozhodně nechlubil. Dneska hudbu
hodně kazí různé programy v počítači,
takže skládat je poměrně těžká záleži−
tost. Když si uvědomíte, že něco slo−
žíte, ale vypadá to, jako byste to pro−
hnal nějakým hudebním počítačovým
programem. A navíc v současné době
skládá opravdu kdekdo a kdeco.
w Máte nějaký klavírní vzor?
Určitě Wolfganga Amadea Mozarta.
w Skladby kterých skladatelů patří
mezi vaše oblíbené?
W. A. Mozart, L. V. Beethoven.
w Jak se pozná dobrý pianista?

w Po čem typicky italském se vám
v Česku stýská?
Po jazyku, ale mám teď španělské−
ho spolubydlícího, španělština s ital−
štinou jsou trochu podobné jazyky,
tak si to kompenzuji.
w Čím jste chtěl být jako dítě?
Popelář, krotitel duchů a pianista.
w Čím jste naopak nechtěl být?
Státním úředníkem. Ranní vstávání,
byrokracie a přesnost, to je můj přes−
ný opak.
w Stalo se vám, že jste v životě něco
prošvihl, co už se nedalo vrátit
zpátky?

„Chtěl bych v kapse nosit své dětské sídliště. A když by mi
bylo smutno, vytáhl bych ho a houpal se na houpačkách,“
říká hudebník Lukáš Taverna. „Život bez piana? Vyloučeno!“
Určitě nikoliv v tom, jaký má prsto−
klad a co a jak dobře hraje, ale s jakou
vášní prožívá hudbu, svůj koncert.
Může být výjimečný, nemá noty, ale
hraje sám pro sebe, je mu jedno obe−
censtvo. To je špatně. Dobrý pianista
musí umět hudbu prožít se svým po−
sluchači.
w Jste také zpěvák, jakou hudbu rád
interpretujete?
Franka Sinatru, Elvise Presleyho,
jsou to obecně jednodušší písničky,
které jsou postaveny na jedné dvou
oktávách, takže je pěvecky zvládnu.
w Narodil jste se v Itálii a tam také žil,
vaše matka je Češka, otec Ital. Jak
a kde se vaši rodiče seznámili?
V Turíně, tatínek byl ředitelem
Královského divadla v Turíně.
w Kde je váš domov, v Itálii nebo
v Česku?
Bydlím teď v Praze, a to hlavně i z fi−
nančních důvodů. Život v Česku je lev−
nější než v Itálii. Také tady daleko lépe
funguje například zdravotnictví. Jen
lidé jsou velmi negativističtí a to mě
ničí. Nedokáží vidět tu pohodu, to že si
většinou žijí nad poměry a pořád mají
pocit sklíčenosti. Žil jsem i v Anglii,
mohu opravdu srovnávat. Kde mám
domov? Jsem prostě Evropan.

Měl jsem zůstat v Miláně, nehnout
se odtamtud. Ale zase to, že jsem se
hnul, mi otevřelo okna do světa a díky
tomu jsem tím, čím jsem.
w Řídíte se instinktem nebo rozu−
mem?
Instinktem.
w Co neumíte, ale chtěl byste umět?
Ten Mozartův Turecký pochod.
A chtěl bych být režisérem.
w Co byste rád udělal, ale neustále
to odkládáte na neurčito?
Zhubnul.
w Existuje něco, bez čeho se ve
svém životě neobejdete?
Bez piana.
w Jaký dárek, který jste kdy dostal,
vám udělal největší radost?
Pusa.
w Dokážete dělat kompromisy?
Ve vztahu třeba v kapele se musí
dělat spoustu kompromisů, těžko to
můžu sám posoudit, ale myslím si, že
je umím dělat.
w Co vám z dětství schází? Existuje
něco, co byste si chtěl z té doby
přenést do současnosti, ale už to
jednoduše nejde?
Dětské sídliště, kde jsem si jako
malý hrál. Nosil bych ho v kapse a ve
chvíli, kdy by mi bylo smutno, tak

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

bych ho vytáhl a houpal se na hou−
pačkách.
w Každý potřebuje občas „vypnout“.
Jak si nejlépe odpočinete?
S dobrou knížkou. Jsou roky, kdy
čtu hodně a pak přijde období, kdy za−
se nevezmu knížku do ruky, jak je rok
dlouhý.
w Sportujete?
U mámy v bytě, kde má posilovnu,
cvičím. Občas.
w Kde rád trávíte dovolenou?
Rád odjedu a jen tak třeba na jeden
den do Vídně, kde fotím, nebo do
Paříže, Bratislavy, Budapešti.
w Byl jste někdy u kartářky, věříte
astrologům?
Kartářka je vlastně jako psycholog.
Každý umí při pohledu na nějakého
člověka, na jeho oblečení, gesta, cho−
vání, jednoduše podle základních
indicií odhadnout, o koho jde, zhod−
notit, nasměrovat. Sám jsem u ní ne−
byl, ale mě podezřívali, že když jsem
takhle někoho zhodnotil, že jsem urči−
tě kartář... A co se týká hvězd a ves−
míru, bezesporu na nás mají jako na
člověka vliv.
w Kolik minut strávíte ráno před
otevřenou skříní?
Skoro žádnou, protože mám oble−
čení přehozené od večera na židli.
w Umíte vařit?
Umím, ale nehodlám trávit vařením
spoustu času. Takže se nepouštím do
komplikovaných jídel. Stačí mi třeba
pečené kuře a brambory. Zvládnu ale
třeba i pizzu.
w Co a koho byste si vzal na pustý
ostrov?
Piano.
w Je nějaké heslo, rčení, moudro,
kterým se celý život řídíte?
Carpe diem. To lze přeložit Užívej
dne.
w Co vás v poslední době trápí?
Hodně jsem pil, moje tělo je alko−
holem trochu zdevastované, ale sna−
žím se o zdravou životosprávu a o hu−
mor. Pak je život zase veselý.
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Střípky
z Plzně
Budova ve
Zborovské ulici kraji
Město Plzeň vyhoví žádosti Plzeň−
ského kraje a bezúplatně do jeho
majetku převede svou budovu ve
Zborovské ulici č. 40. Jedná se
o objekt, který má dlouhodobě ve
výpůjčce Západočeské muzeum,
jehož zřizovatelem je Plzeňský
kraj. Ten v posledních letech bu−
dovu opravoval a modernizoval.
„Kraj prokazatelně dal do rekon−
strukce více než 32 milionů korun,
peníze přitom šly převážně z jeho
rozpočtu, částečně z odpisů Zápa−
dočeského muzea v Plzni a také
z Norských fondů,“ uvedla radní
města pro oblast nakládání s ma−
jetkem Helena Matoušová.
V objektu má muzeum praco−
viště a depozitáře sbírek archeolo−
gie a starší historie, s městem mě−
lo uzavřenou výpůjčku do prosin−
ce 2051. Plzeň k převodu přistou−
pila z důvodu veřejného zájmu,
tedy aby podpořila provoz Zápa−
dočeského muzea, příspěvkové
organizace Plzeňského kraje.

Město je ve výkupu
pozemků úspěšné
Plzeň pokračuje ve výkupu po−
zemků, které potřebuje pro výstav−
bu druhé etapy městského zá−
padního okruhu. Ten je prioritní
dopravní stavbou na území města,
je na něj kladen zvláštní důraz.
Vykoupena je nyní již více než
třetina potřebných pozemků včet−
ně sedmi, jejichž výkup schválili
zastupitelé.
„Pokročili jsme dobře, konkrétně
jsme nyní na 36 procentech vy−
koupených pozemků, budeme
i dál intenzivně pokračovat. K to−
mu počítáme také s tím, že 15
procent pozemků získáme od stá−
tu,“ uvedla Helena Matoušová,
radní města pro oblast nakládání
s majetkem. S výkupy se začalo
na podzim 2014.
Předpokládané zahájení poslední
etapy stavby je plánováno na rok
2019 a její dokončení na rok
2022. Druhá etapa zahrnuje části
Křimická – Karlovarská, má délku
3,3 kilometru, předpokládané ná−
klady jsou zhruba 2,3 miliardy ko−
run. Město si od klíčové stavby
slibuje, že odlehčí dopravě v cent−
ru a stávajícímu průtahu sever –
jih, čímž vyřeší i napojení Vinic
a rozvoj této lokality.
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Celostátní konference v Plzni cílila
na problematiku bezdomovectví
Téměř stovka účastníků z celé re−
publiky, a to z řad politiků, úředníků,
policie a neziskového sektoru, se na
celostátní konferenci statutárních
měst na téma Řešení problematiky
bezdomovectví a sociálního vylou−
čení seznámila s aktuálními trendy
v oblasti sociálního bydlení. Účast−
níci se mohli nechat inspirovat
dobrou praxí z Plzně, Brna, Ostravy
a dalších krajských metropolí.
„Všechna velká česká města se
začínají tímto tématem čím dál
intenzivněji zabývat a hledají nástro−
je, jak poměrně neutěšený stav řešit.
Bezdomovci jsou koloritem spádo−
vých oblastí a prolínají celou řadou
rezortů, ať již jde o sféru bezpeč−
nostní a majetkovou, kterým byla
věnována pozornost v rámci včerej−
ších kulatých stolů, nebo sféru so−
ciálně−pracovní, bytovou a zdravot−
ní, které byly na pořadu dnes. Věřím,
že informace, jež zazněly v rámci
konference, účastníci zúročí. Prav−
dou i nadále zůstává, že pokud by
v této oblasti existovalo rychlé,
efektivní a finančně dostupné řešení
s trvalou udržitelností, pak by Plzeň
zcela jistě byla prvním městem, kte−
ré by ho realizovalo v praxi,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký.
Jeho slova doplnila i rezortní ná−
městkyně Eva Herinková. Podle ní je
stejně tak pravdou, že pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením a li−
di bez domova musí mít každé větší
město nastavenu odpovídající so−
ciální službu, ideálně síť služeb.
„Této povinnosti se město Plzeň roz−
hodně nebrání. Prostřednictvím

Náměstkyně primátora
Eva Herinková

magistrátního odboru sociálních slu−
žeb a v souvislosti s komunitním
plánováním se problematice bezdo−
movectví věnuje intenzivně už od ro−
ku 2008,“ uvedla Eva Herinková.
Prvním výraznějším počinem
směrem k lidem bez domova byl
v Plzni projekt Mobilní buňky v květ−
nu 2008. Od té doby se podařilo
odboru iniciovat a realizovat řadu zá−
měrů, většinou ve spolupráci se tře−
mi plzeňskými partnery, tedy Měst−
skou charitou Plzeň, Diecézní chari−
tou Plzeň a Nadějí.
„Mezi nejvýznamnější je nutno za−
řadit zajištění ordinace praktického
lékaře pro osoby bez domova, potra−
vinovou pomoc, distribuci školních
potřeb dětem ohrožených chudo−
bou, JOB Centrum nebo doléčovací
program, přičemž veškeré tyto pro−
jekty jsou plně financovány z roz−
počtu města,“ doplnila náměstkyně.

Miliony korun na podporu dobrého sousedství
Jarní kolo Regionálního fondu rozvoje
Poštovní spořitelny opět ukázalo, že
sousedské vztahy nejsou lidem v kra−
jích lhostejné. Do grantového progra−
mu s podtitulem „souSedíme si“,
který na začátku března tohoto roku
vyhlásila Poštovní spořitelna, se při−
hlásilo 120 neziskových a příspěvko−
vých organizací a obcí. Celkem 19
z nich bylo úspěšných a získalo fi−
nanční podporu pro svůj projekt.
V rámci této grantové výzvy tak Poš−
tovní spořitelna prostřednictvím Nada−
ce VIA rozdělila 1 363 520 korun.
Z devatenácti úspěšných projektů
získalo pět projektů částku přesahu−
jící 90 tisíc korun. Maximální výše

grantu byla pro tento rok stanovena
na 100 tisíc korun.
„Mezi nejaktivnější regiony z po−
hledu přihlášených projektů patřily
Jihomoravský a Středočeský kraj:
z každého z nich pocházelo sedm−
náct žádostí. Nejvíce podpořených
projektů získal tentokráte Středo−
český kraj, kde uspělo šest žádostí,
které si rozdělí granty v celkové výši
365 220 Kč,“ říká Alena Králíková,
manažerka společenské odpověd−
nosti Poštovní spořitelny.
Cílem výzvy „souSedíme si“ je
přispět ke zlepšení sousedských
vztahů v regionech, přičemž jednou
ze základních podmínek pro přihlá−
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šení projektu do programu byla
aktivní účast občanů na přípravách
a realizaci projektu. Sousedské vzta−
hy jsou hlavním mottem Regionál−
ního fondu rozvoje Poštovní spořitel−
ny již druhým rokem.
Československá obchodní banka,
včetně obchodních značek Era
a Poštovní spořitelna, podporuje ko−
munitní projekty v regionech již od
roku 2007. Za tu dobu v regionech
rozdělila více než 24 milionů korun.
Druhé letošní kolo Regionálního
fondu rozvoje Poštovní spořitelny
bude vyhlášeno 2. září a uzávěrka
proběhne 14. října. Odborným ga−
rantem programu je Nadace VIA.
Plzeňský rozhled 7/2015

Plzeňský rozhled 7/2015

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

Střípky
z Plzně
Smetanovské dny
v režii Plzeňské
filharmonie
Festival Smetanovské dny by mě−
la v období let 2016 až 2018 i na−
dále realizovat Plzeňská filharmo−
nie, kterou jednomyslně doporu−
čila Komise pro Tříletý dotační
program na podporu realizace
festivalu Smetanovské dny.
„Plzeňská filharmonie má jako
kulturní subjekt významné posta−
vení v rámci České republiky
a svou koncertní činností posiluje
prestiž české kultury v zahraničí.
Proto v žádosti využívá své velké
předpoklady pro výborné obezná−
mení jak s žánrem klasické hudby,
tak s prostředím. Také v projektu
nabízí možnou spolupráci s mezi−
národními symfonickými i komor−
ními tělesy a soubory,“ uvedl první
náměstek primátora Martin Baxa,
jenž má oblast kultury na starost.
Dramaturgie projektu, kterou sli−
buje zajistit Plzeňská filharmonie, je
orientována na ojedinělou multižán−
rovost a interdisciplinaritu festivalu
Smetanovské dny (výstavy, sym−
pozium aj.). Projekt i dále propojuje
festival s Nadací 700 let města
Plzně, kdy držitelé ceny Plzeňský
Orfeus a Plzeňský Orfeus junior vy−
stoupí v rámci koncertu s Plzeň−
skou filharmonií. Žadateli bude po−
skytnuta neinvestiční dotace na da−
né období ve výši 4,5 milionu ko−
run, přičemž dotace pro jednotlivé
roky činí vždy 1,5 milionu korun.

Na podnikatelské vouchery jsou dva miliony
Radní města Plzně odsouhlasili pro−
jekt nazvaný Plzeňské podnikatelské
vouchery 2015−16, na jejich realizaci
budou v rozpočtu v příštím roce alo−
kovány dva miliony korun. Město
chce tímto způsobem podporovat
spolupráci mezi výzkumnými organi−
zacemi a podnikatelskými subjekty
na území Plzeňského kraje, cílem je
posílit inovační aktivity firem a přispět
tak k jejich vyšší konkurenceschop−
nosti. Maximální výše podpory pro
jeden subjekt je 150 tisíc korun.
„Projekt na podobné bázi již
úspěšně proběhl v letech 2013

a 2014. Byl založen na spolupráci
podnikatelských subjektů a univerzit
v Plzeňském kraji, konkrétně se
Západočeskou univerzitou a Lékař−
skou fakultou Univerzity Karlovy
v Plzni. Nyní jej rozšiřujeme i o další
subjekty v kraji, jež se věnují vý−
zkumu,“ připomněl primátor města
Martin Zrzavecký.
Podle ekonomického náměstka
primátora Pavla Kotase v letech
2013 a 2014 činily finanční pro−
středky alokované na výplatu podpo−
ry rovněž dva miliony korun. „Vy−
placeno bylo 1,85 milionu korun.

Z 15 vybraných firem jedna dotaci
nečerpala. Podpořené podniky na
nákup služeb založených na znalos−
tech Západočeské univerzity nebo
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni vynaložily celkem téměř tři
miliony korun,“ uvedl Kotas.
Všech 14 firem využilo výsledky
služeb univerzity pro práci na inova−
ci svých produktů. Spolupráce mezi
univerzitou a podniky dala vzniknout
i mezinárodním řešitelským týmům.
Spolupráce na některých projektech
stále probíhá a mnohé se daly do
pohybu i nad rámec programu.

Od července placené parkování i v zóně Petrohrad
Město Plzeň od 1. července letošní−
ho roku rozšíří stávající zóny pla−
ceného parkování v oblasti Petro−
hrad. Nově zahrnou ulici Koterovská
v úseku Železniční a Sladkovského,
ulici Rejskova, ulici Rubešova
v úseku Mikulášské náměstí a Kote−
rovská, Jablonského i Houškovu
ulici, obě v úseku Mikulášské ná−
městí a Sladkovského. Za hodinu
parkování v zóně Petrohrad zaplatí
lidé v pracovní dny od 07:00 do
19:00 hodin 10 korun, využít mo−
hou také zvýhodněnou sazbu ve vý−
ši 60 korun za den.
Zpoplatněním tak dojde k ucele−
ní oblasti placeného parkování
v městské čtvrti, která je vymezena
ulicemi Koterovská, Sladkovského,
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Mikulášská. Do stávající zóny
placeného parkování je zahrnuto
i parkoviště pod mostem Milénia
u Mikulášské ulice a ulice U Je−
žíška, která je vyhrazena pro držitele
parkovacích karet.
„Město Plzeň postupuje při zpo−
platňování parkování v souladu se
Strategií rozšíření zóny placeného
parkování v Plzni pro období 2014 –
2017. Tato strategie byla schválena
již v minulém volebním období
v prosinci roku 2013 a je postupně
naplňována přípravou projektů
a instalací nových parkovacích au−
tomatů v souladu se schváleným
rozpočtem města na jednotlivé ro−
ky,“ uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy Petr Náhlík.

„U nově zpoplatněných stání
se jedná o parkování smíšené, tak
jako již ve stávajících ulicích, kde
parkují držitelé platných parkova−
cích karet i řidiči s parkovacím líst−
kem. Výjimkou je ulice U Ježíška,
která je vyhrazena pro držitele par−
kovacích karet,“ vysvětlila Michaela
Mrázová ze Správy veřejného statku
města Plzně. Parkovací lístky je
možné zakoupit u parkovacího au−
tomatu. Typově se jedná o auto−
maty totožné s těmi, které se v zóně
Petrohrad už nachází.
Občané s trvalým pobytem nebo
vlastnickým právem k nemovitosti
v této parkovací zóně si mohou
zakoupit pro své vozidlo rezi−
denční parkovací kar tu. Žádosti
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přijímá a parkovací kar ty vydává
klientské oddělení společnosti
Parking Plzeň s. r. o., které se na−
chází v parkovacím domě Rych−
tářka v Truhlářské ulici v Plzni.
Na parkovací kartu mají nárok ta−
ké podnikatelé, kteří jsou podle
technického průkazu provozova−
teli vozidla a kteří v parkovací zó−
ně mají sídlo nebo sídlo provo−
zovny, což doloží výpisem z pří−
slušného rejstříku. I oni se mohou
obrátit na klientské oddělení
v Truhlářské ulici.
Roční parkovací karta rezidenč−
ní pro občany stojí 700 korun, pro
podnikatele 7000 korun. Více infor−
mací o parkovacích kartách je k dis−
pozici na www.parkingplzen.cz.
Plzeňský rozhled 7/2015

Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Zastavit hrozivý nárůst počtu usmrcených na silnicích!
V loňském roce byl počet obětí do−
pravních nehod v ČR vyšší o více než
5 procent oproti r. 2013, za prvních
pět měsíců letošního roku registruje−
me další nárůst oproti stejnému obdo−
bí roku předchozího, a to o 5,5 pro−
centa. V Plzeňském kraji je v měsících
leden−květen 2015 registrováno již
9 usmrcených osob. Oproti stejnému
období v roce 2014 jde sice o 40%
pokles počtu usmrcených, nicméně
9 usmrcených za prvních pět měsíců
letošního roku je i tak hrozivé číslo.
K dalšímu snižování následků doprav−
ních nehod mají napomoci konkrétní
aktivity na regionální úrovni.

České silnice dlouhodobě nepatří
právě k těm nejbezpečnějším v rám−
ci EU. Ba právě naopak. Situace se
v loňském roce zhoršila, ani bilance
letošních prvních pěti měsíců neza−
vdává důvod k optimismu. Státy,
které se mohou pochlubit bezpečný−
mi silnicemi, přistupují k problemati−
ce bezpečnosti silničního provozu
systémově. Do dění jsou systema−
ticky zapojeny i jednotlivé kraje a ob−
ce. V České republice je však situa−
ce značně odlišná. Série odborných
diskusních konferencí s příhodným
názvem „Dopravní snídaně s Besi−
pem“ si klade za cíl pomoci zapoje−

ním široké plejády dopravně bezpeč−
nostních odborníků a formou disku−
ze s příslušnými subjekty v rámci
jednotlivých krajů zastavit hrozivý
nárůst počtu usmrcených a vážně
zraněných na našich silnicích.
Vzbuzení zájmu o dění na regio−
nální úrovni je klíčovou hybnou si−
lou. Napomůže zavedení nezbytného
moderního způsobu řízení oblasti
bezpečnosti silničního provozu na
celostátní úrovni a současně i reali−
zaci konkrétních opatření v krajích
a městech. Víte, že se vyčíslují i ná−
klady dopravních nehod? Víte, že
jedna nehoda s usmrcením stojí

bezmála 20 miliónů korun a že nás
dopravní nehodovost přijde ročně na
bezmála 53 miliard?
Sám ministr dopravy Daniel Ťok
považuje prevenci vzniku závažných
dopravních nehod za jednu ze svých
priorit. V Dopravních snídaních vidí
potenciál začít přistupovat k nehodo−
vosti novým, zásadně efektivnějším
způsobem: „Myslím si, že je velmi
důležité abychom se zkusili na oblast
bezpečnosti podívat netradičně, bez−
pečnost není o standardních řeše−
ních, bezpečnost je o tom, že si váží−
me lidského života a že nám jde o to,
aby se lidé nezraňovali a neumírali.“

Auto−moto−rady
Plzeňský rozhled 7/2015
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Česká republika
není pouze Praha
O budoucí spolupráci Kanady
a Plzeňského kraje hovořili na
dnešním přátelském setkání
hejtman Václav Šlajs a kanadský
velvyslanec českého původu
Otto Jelinek na krajském úřadě.
Stěžejním tématem byla přede−
vším ekonomika a obchod.
„Česká republika není pouze
Praha, jsou zde i další stěžejní
regiony. Mezi ty patří právě
Plzeňský kraj. My bychom chtěli
prostřednictvím dohody EU
a Kanady přivést kanadské
investory do tohoto průmyslové−
ho kraje,“ řekl Otto Jelinek. Sám

přiznal, že českou krajinu má ve−
lice rád. „Hodně mi zdejší příro−
da připomíná Kanadu,“ konsta−
toval při vzpomínkách. Neopo−
mněl také své krasobruslařské
úspěchy. „Když jsme se sestrou
v roce 1962 získali v Praze titul
mistrů světa, bruslili jsme za
Kanadu. Srdcem jsme ale repre−
zentovali Československo. A Češi
to věděli a velice nám fandili,“ za−
vzpomínal na tehdejší úspěchy.
Otto Jelinek odešel s rodiči
z vlasti v roce 1948 po znárodně−
ní rodinné továrny na výrobu kor−
ku a hliníku. Po Švýcarsku se ro−
dina usadila v Kanadě, kde založi−
la významný podnik na výrobu
korku The Jelinek Cork Group.
Mladý Jelinek se věnoval spo−
lečně se sestrou krasobruslení
ve spor tovních dvojicích. Po
skončení úspěšné spor tovní
kariéry na ledě se začal věno−
vat podnikání v oblasti sportov−
ních potřeb a poté vstoupil do
politiky. Do rodné vlasti se Otto
Jelinek vrátil v devadesátých le−
tech v roli šéfa pobočky spo−
lečnosti Deloitte pro ČR. Vel−
vyslancem Kanady v ČR se stal
v roce 2013.
14

Dohoda má podpořit zájem o techniku
Hojná účast zainteresovaných sub−
jektů předcházela vlastnímu podpisu
Regionální sektorové dohody pro
Plzeňský kraj v oblasti plastikář−
ského průmyslu. Tu za přítomnosti
partnerů z řad významných za−
městnavatelů, institucí a škol regio−
nu podepsal hejtman Václav Šlajs.
Hlavním cílem regionální sektorové
dohody je zajistit do budoucna
dostatek kvalifikovaných lidských
zdrojů vstupujících do oboru plasti−
kářství.
„Technické obory jsou v součas−
né době nedoceněné, získat žáka
ke studiu těchto oborů je rok od ro−
ku složitější. Domníváme se, že do−
kud nebudou tato místa lépe pla−
cená, zájem o ně nebude, proto bu−
de zřejmě jedinou cestou výrazné
zvýšení mezd,“ uvedl hejtman
Václav Šlajs v úvodu slavnostního

aktu. Jeho slova potvrdil také před−
seda Českomoravské konfederace
odborových svazů Josef Středula
s tím, že je důležité také změnit
systém vzdělávání. „V 90. letech
došlo k totálnímu rozkladu duálního
systému vzdělávání. Nyní se ukazu−
je, že tento systém chybí. A právě
tato sektorová dohoda je prvním
krokem k nápravě.“
Spolu s hejtmanem dohodu stvr−
dili svým podpisem také generální
ředitelka Svazu průmyslu a dopravy
ČR Dagmar Kuchtová, ředitel Kraj−
ské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni
Zdeněk Novotný, předseda předsta−
venstva Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje Jan Mi−
chálek a předseda Regionální rady
odborových svazů Českomoravské
konfederace odborových svazů
Plzeňského kraje Jindřich Brabec.
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Regionální sektorová dohoda pro
Plzeňský kraj vznikla v rámci pro−
jektu „Sektorové dohody jako ná−
stroj sociálního dialogu při řešení
dlouhodobých problémů v oblasti
rozvoje lidských zdrojů“ iniciova−
ného a realizovaného Svazem prů−
myslu a dopravy ČR a jeho partne−
rem Českomoravskou konfederací
odborových svazů, Plzeňský kraj je
spoluorganizátorem dohody.
Důvodem pro tvorbu regionální
sektorové dohody je mimo jiné
fakt, že zaměstnavatelé jsou ochot−
ni nabírat zaměstnance, ale potý−
kají se s plnou zaměstnaností
v těchto profesích a z průzkumu
realizovaného před přípravou doho−
dy vyplynulo, že řada zaměstna−
vatelů má zájem podílet se na její
tvorbě a tím změnit stávající ne−
utěšenou situaci.
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Motoristé v Plzeňském kraji oceňují nově zrekonstruované komunikace

Miliardy do nových silnic
Samotní motoristé jsou mile pře−
kvapeni, jak se silnice v Plzeňském
kraji neustále modernizují a jak
přibývá nově zrekonstruovaných
úseků. Jen v letošním roce do
června byly Správou a údržbou sil−
nic Plzeňského kraje (SÚSPK) do−
končeny projekty z 30. a 33. výzvy
regionálního operačního programu
ROP NUTS II Jihozápad o finanč−
ním objemu téměř 400 miliónů ko−
run a zrekonstruováno bylo v kraji
dalších 55 km silnic.
Za programovací období ROP
Jihozápad 2007 – 2013, kdy dokon−
čení některých staveb z tohoto pro−
gramu je plánováno v roce 2015,
bylo celkem SÚSPK realizováno 65
staveb o celkových nákladech více
než tři a půl miliardy korun. Z této
astronomické částky investované do
nových silnic představovaly celkové
dotace z evropských peněz více než
2,8 miliardy korun a zhruba 700 mi−
liónů zaplatil Plzeňský kraj.
Mezi nejvýznamnější stavby SÚSPK
z těchto projektů patřily Městský
okruh Domažlická – Křimická v Plzni
a stavba nové komunikace a mostu
v Jateční ulici v Plzni, která navíc zís−
kala cenu Stavba roku 2014 Plzeň−
ského kraje. „Ano, jednoznačně tyto
dvě stavby patřily k největším,“ říká
generální ředitel SÚSPK Pavel Panuška

a dodává: „Pro Plzeňský kraj je re−
konstrukce komunikací a mostů ob−
rovským přínosem z hlediska bez−
pečnosti a plynulosti provozu. A pro
naše motoristy nabízejí tyto nově
otevřené úseky konečně dopravu
srovnatelnou s úrovní silnic a komfor−
tem v sousedním Německu nebo
Rakousku.“
V každém okrese našeho kraje se
v uplynulých letech dokončila řada
rekonstrukcí silnic nebo zcela no−
vých staveb. Mezi největší stavby
v okrese Plzeň – jih patřila rekon−
strukce silnice mezi Nepomukem
a Přešticemi, v okrese Plzeň – sever
obchvat obce Všeruby, na Domaž−
licku silnice z Klenčí pod Čerchovem
na hraniční přechod Lísková / Höll
v Bavorsku, na Rokycansku první

úsek obchvatu mezi Rokycany
a Hrádkem, na Klatovsku severozá−
padní obchvat okresního města a na

V Plzni operovali již tisíc pacientů
s nádorovým onemocněním jater
Chirurgická klinika Fakultní nemocni−
ce je v současnosti největším pra−
covištěm v České republice, které se
zabývá komplexní léčbou nádorů ja−
ter. Největší procento nádorů jater
tvoří zhoubná onemocnění, jako
jsou primární a sekundární nádory
jater. Sekundární nádory jater jsou
nejčastější a dominuje zde metasta−
tické postižení kolorektálním karci−
nomem (rakovina tlustého střeva
a konečníku).
Metastázy kolorektálního karcino−
mu jsou nejčastějším nádorem jater
v české populaci, zejména v té pl−
zeňské. Tvoří zhruba 80 % všech
metastáz chirurgicky řešitelných
v játrech. Lékaři chirurgické kliniky
operují ročně kolem 80 – 100 přípa−
dů nemocných s onemocněním
jater, přičemž stále je možné řešit
Plzeňský rozhled 7/2015

celosvětově pouze kolem 20 % ne−
mocných s diagnostikovanými ná−
dory jater. 80 % nemocných je bo−
hužel z různých důvodů primárně
neoperovatelných a jsou léčeni ze−
jména léčbou onkologickou. Tento
postup vede k redukci objemu nádo−

rů a jejich následné možnosti opera−
bility. Novými metodami, které jsou
na chirurgické klinice již dobře zave−
deny, jsou embolizace větve portální

žíly či společně s touto embolizací
aplikace autologních (nemocnému
vlastních) kmenových buněk. Tento
zákrok vede k navýšení tzv. zbytko−
vého objemu jater, který zůstane po
operaci a je bezpodmínečně nutný
k udržení jaterních funkcí.
Na jaře letošního roku
byl odoperován na chirur−
gické klinice již tisící pa−
cient s nádorovým one−
mocněním jater. Lékaři
s tímto druhem operací
začali na chirurgické kli−
nice v roce 1999 a v sou−
časnosti se toto číslo blíží
zhruba k 1 050 nemoc−
ných. Chirurgická klinika disponuje
nejmodernějším přístrojovým vyba−
vením pro operace jak otevřenou,
tak laparoskopickou cestou a léčí
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Tachovsku rekonstrukce silnice od
hranic okresu Tachov až k obci Bor
u Tachova.
„Pro naši organizaci to bylo velmi
náročné období, místy až hektické,“
hodnotí dokončení projektů ROP
Jihozápad generální ředitel SÚSPK
Pavel Panuška a pokračuje: „Projekty
a stavby doprovázela velká admi−
nistrativa a s tím i mimořádné nasa−
zení našich lidí. Myslím si ale, že
jsme to zvládli velmi dobře.“ A tak
když se dnes motoristé projedou po
některém novém úseku zrekonstruo−
vaných silnic, není sporu o tom, že
mohou vystavit SÚSPK a Plzeňskému
kraji velmi slušné vysvědčení...

pacienty nejen z Plzeňska, ale z celé
České a Slovenské republiky. Výjim−
kou nejsou ani pacienti ze zahraničí.
V současnosti se rozvíjí spolupráce
s novým Biomedicínským centrem,
které disponuje moderními operač−
ními experimentálními sály se špič−
kovým vybavením.
„K novým programům zaváděným
na klinice patří aplikace kmenových
buněk pocházejících z kostní dřeně
od pacienta, celý výkon se dělá
prakticky v jedné době na operačním
sále. Tento postup má samozřejmě
své přísné indikace a v současnosti
je tato metoda uplatněna již u 18 ne−
mocných, kteří měli z důvodu roz−
sáhlého nálezu zhoubného nádoru
v játrech životní prognózu několik
málo měsíců. Z této skupiny nemoc−
ných se podařilo úspěšně odopero−
vat 15 pacientů, kteří po operaci žijí
kvalitním životem a dvouleté přeží−
vání těchto nemocných dosahuje
téměř 70 %,“ uvedl prof. MUDr.
Vladislav Třeška, DrSc., přednosta
Chirurgické kliniky FN Plzeň.
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Střípky
z Plzně
Peníze
pro poskytovatele
sociálních služeb
Město Plzeň vyhlásí výzvu pro po−
skytovatele sociálních služeb, zá−
jemci mohou předkládat žádosti
o dotaci na rok 2016 – Kofinanco−
vání sociálních služeb pro rok 2016.
Předpokládaný objem alokovaných
finančních prostředků pro příští rok
je 32,5 milionu korun.
„Město Plzeň má v regionu největ−
ší a nejkomplexnější síť poskytova−
telů sociálních služeb. Jsou zde za−
stoupeny téměř všechny sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Základní vizí
je udržet potenciál této sítě a finanč−
ními prostředky podpořit její rozvoj,
dostupnost služeb, jejich kvalitu
a efektivitu a zároveň zajistit doplně−
ní chybějících služeb v souladu
s Realizačním plánem,“ uvedla ná−
městkyně primátora Eva Herinková,
jež má na starost oblast sociálních
věcí. Radnice předpokládá, že se
o dotaci přihlásí všichni klíčoví hráči
v oblasti sociálních služeb, bez nich
si totiž město nedovede představit
optimální fungování sítě služeb.
Žadatel může žádat na sociální
službu, která je zařazena do sítě so−
ciálních služeb Plzeňského kraje
a doloží pověření k výkonu veřejné
služby od Plzeňského kraje. V minu−
losti tak dotaci čerpaly například
subjekty, jako jsou Městská charita
Plzeň, Diecézní charita Plzeň, Dia−
konie ČCE – Středisko Západní
Čechy, Naděje a další. Žádosti lze
odevzdat ve dnech 20. až 22. 7.,
jsou schvalovány Zastupitelstvem
města Plzně a jsou součástí roz−
počtu města Plzně. Výsledky dotač−
ního programu budou zveřejněny
nejpozději do 31. 12. 2015.

Výstava Gottfried Lindauer (1839–1926)
Plzeňský malíř novozélandských
Maorů, kterou připravila Západočeská
galerie v Plzni, jako jednu z hlavních
součástí programu Plzeň – Evropské
hlavní město kultury 2015, zazname−
nala mimořádný úspěch u veřejnosti:
během prvních čtyř týdnů ji navštívi−
lo 5000 návštěvníků.
„Západočeská galerie připravila
k výstavě celou řadu doprovodných
programů. Kromě přednášek a čas−
tých komentovaných prohlídek, ko−
najících se během celého léta, rovněž
iniciovala na 14. 6. návštěvu novozé−
landského ragbyového týmu New
Zealand Ambassadors, který v 16 ho−
din vystoupí na nádvoří Plzeňského
Prazdroje a představí slavný rituální
tanec haka, který se používá k zastra−
šení soupeře,“ oznamuje ředitel
Západočeské galerie v Plzni a jeden
ze spoluautorů výstavy Roman Musil.
Výstava byla připravena ve spolu−
práci s Auckland Art Gallery Toi
o Tãmaki na Novém Zélandu, jež po−
skytla exkluzivní zápůjčku téměř
50 malířových portrétů a dvou žán−
rových obrazů, které dosud neopus−

tily zemi svého vzniku. Gottfried Lin−
dauer až dosud čekal na plnohod−
notné zhodnocení svého díla, neboť
mu nebyla věnována souhrnná re−

zde patří mezi nejpopulárnější malíře
koloniálního období.
Jako doprovodný program k vý−
stavě je připraveno několik souvise−

trospektivní výstava, ani publikace.
Zatímco v českých zemích je znám
stále pouze úzké skupině odborníků,
na Novém Zélandu, kam odešel
z Plzně v roce 1874, jsou jeho malby
původních maorských obyvatel po−
važovány za součást národního kul−
turního pokladu a samotný Lindauer

jících přednášek a především časté
komentované prohlídky, konající se
během celého léta. Výstava potrvá
do 20. září 2015 ve výstavní síni
Masné krámy a dvakrát v týdnu je
otevřena i ve večerních hodinách
(denně kromě pondělí 10–18 hodin,
ve středu a v sobotu do 20 hodin).

Stupně vítězů ovládla Plzeň
Plzeňští strážníci jsou velmi dobří
střelci. Svědčí o tom poslední vý−
sledek střeleckých závodů, které se
tentokrát uskutečnily v Kralupech
nad Vltavou, kde se bojovalo O po−
hár starosty města Kralupy nad
Vltavou 2015.
Střelecké soutěže se zúčastnilo
čtrnáct družstev složených ze stráž−
níků městské policie a příslušníků
PČR. Nechyběli zahraniční účastní−
ci, dorazili závodníci ze Slovenska,

Německa a Polska. V určitém časo−
vém limitu museli závodníci zvlád−
nout tři střelecké situace, z nichž
každá byla zaměřena na rychlost
a přesnost střelby. Ve skupině druž−
stev obsadili zástupci strážníků
z Plzně krásné třetí místo. Plzeňští
strážníci pak ještě zcela ovládli ka−
tegorii žen. Všechna místa na stup−
ních patřila jen jim. Medaile si od−
nesly Kateřina Purkarová, Martina
Kohoutová a Ilona Gabrielová.

Ministerstvo podpoří projekty na prevenci kriminality
Město Plzeň získalo účelovou dotaci
z Ministerstva vnitra České republiky
na dva své projekty prevence krimi−
nality pro rok 2015. Za peníze zreali−
zuje akci Bezpečná lokalita Plac a ta−
ké rozšíří kamerový systém na území
Městského obvodu Plzeň 1, konkrét−
ně na sídlišti Vinice. Na první z pro−
jektů poskytne ministerstvo 396 tisíc
korun, na druhý 269 tisíc korun.
„Co se týká Bezpečné lokality
Plac, rozhodl se tam náš odbor bez−
pečnosti a prevence kriminality reali−
zovat projekty, které zvýší bezpeč−
nost a veřejný pořádek a dále také
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posílí osobní odpovědnost občanů
za dodržování bezpečnostních stan−
dardů a společenských norem,“ uve−
dl primátor města Martin Zrzavecký.
Na základě analýzy vnitrobloku ulic
Plachého a Korandovy, tedy takzvané−
ho Placu, byly vybrány dva bytové do−
my v majetku města Plzně – Plachého
č. 44 a 46. V nich dojde k technicko−
bezpečnostním opatřením, konkrétně
jsou peníze určeny na takzvané prvky
situační prevence. Dojde k instalaci
bezpečnostních dveří, pořízení nových
schránek, propojení zvonků, úpravě
osvětlení, zabezpečení vchodů a po−

dobně. Část projektu týkající se úprav
provozního charakteru bude hrazena
z Fondu pro kofinancování dotovaných
projektů města Plzně ve výši 450 tisíc
korun, celkové předpokládané výdaje
na celou akci tedy činí 846 tisíc korun.
Záměrem druhého podpořeného
projektu je rozšířit stávající kamerový
systém v lokalitě sídliště Vinice, kde
jsou v současné době umístěny dva
kamerové body. Na sídlišti dochází
často k majetkové a jiné pouliční kri−
minalitě, evidovány jsou tam krádeže
z vozidel, projevy vandalství, výtržnic−
tví atd. Rozšíření kamerového systé−
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mu tak může pomoci Policii ČR
a městské policii k odhalování pře−
stupkové a trestné činnosti. Spolu−
účast města u tohoto projektu je 31 ti−
síc korun. „Obě akce budou předfi−
nancovány z Fondu pro kofinancování
dotovaných projektů města Plzně, ná−
sledně přijaté dotace budou po při−
psání na účet města Plzně do tohoto
fondu převedeny,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
Celkem město požádalo o státní
účelovou dotaci v souhrnné výši
1 312 tisíc korun na šest projektů
prevence kriminality v roce 2015.
Plzeňský rozhled 7/2015
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Cesta z Mirošova byla v zoufalém stavu
Fond ASEKOL
pomůže prospěšným
projektům
Za osm let svého působení již Fond
ASEKOL v Plzeňském kraji rozdělil
statisíce korun mezi 16 projektů
zaměřených na zefektivnění sběru
a recyklace vysloužilých elektrospo−
třebičů. Díky tomu se na mnoha
místech výrazně zlepšily možnosti
sběru starého elektra, který je nyní
pro občany pohodlnější a bezpeč−
nější. Letos Fond ASEKOL podpoří 3
projekty částkou 70 000 korun. Re−
alizace všech vybraných projektů by
měla být dokončena do konce roku.
V Tachově se podpora ve výši
40 000 korun týká rekonstrukce
stávajících sběrných míst, Dobřany
využijí peníze ke zpevnění ploch pro
umístění stacionárního kontejneru
a kontejnerů pro třídění odpadů
a ve Šťáhlavech zase na kamerový
systém.
„Nejvíce žádostí směřovalo ke
zkvalitnění sběrných míst a zabez−
pečení sběrných dvorů kamerovým
či jiným systémem. Tyto projekty dí−
ky podpoře fondu nabídnou obča−
nům pohodlnou a snadnou možnost
vyhodit staré elektro. Navíc se daří
snižovat počet krádeží a celkově
zvýšit bezpečnost sběrných míst,“
říká Eva Zvěřinová, manažerka sběr−
né sítě společnosti ASEKOL.
Fond ASEKOL vznikl před osmi
lety s cílem podpořit kvalitu sběru
a recyklace vysloužilých elektroza−
řízení. Za dobu svého působení roz−
dělil mezi více než tři stovky projek−
tů z celé České republiky úctyhod−
nou částku přesahující 19 milionů
korun. Jen v Plzeňském kraji již
podpořil 16 projektů.

Vesnice roku 2015
se změnami
Členové Rady Plzeňského kraje
schválili změnu stávajících názvů
cenění udělovaných v krajském kole
soutěže Vesnice roku a zároveň do−
chází k navýšení finančních pro−
středků pro obce, které tato nová
ocenění získají. Původní název „Ce−
na hejtmana Plzeňského kraje“ se
mění na „2. místo“ v soutěži Ves−
nice Plzeňského kraje a navýšením
z původně schválených 30 tisíc ko−
run na 60 tisíc korun. Původní název
„Cena Rady Plzeňského kraje“ se
mění na „3. místo“ v soutěži Ves−
nice Plzeňského kraje a navýšením
z původně schválených 25 tisíc ko−
run na 45 tisíc korun.
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Téměř tříkilometrová úplná uzavírka
úseku silnice z Mirošova do Strašic
byla dnes ukončena. Řidiči tak mají
nyní k dispozici nový kvalitní povrch.
Komunikace je součástí dlouhodobě
plánované trasy Rokycany – Hořovice.
Silnice o šířce šest metrů byla rekon−
struována nákladem 24 miliónů korun
a ze 100 % financována z ROPu.
„Ačkoliv oprava silnice přímo
v naší obci lidem trochu znepříjem−
ňovala život, jsme šťastní, že rekon−
strukce proběhla. Cesta byla v zou−

falém stavu a teď má nadstandardní
úroveň. Víme, že nám bude sloužit
spoustu let. Můžeme si jen přát, aby
tak opravených silnic bylo u nás
víc,“ zhodnotil opravu silnice staros−
ta Mirošova Vlastimil Sýkora.
V samotném Mirošově byly spolu
s vozovkou doplněny, opraveny a do
kanalizačních řadů napojeny vpusti,
mezi obcemi byly také vyčištěny pří−
kopy a rekonstruovány propustky.
„Při rekonstrukci vozovky jsme
použili technologii recyklace jejích

konstrukčních vrstev za studena,“
vysvětluje generální ředitel Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje
Pavel Panuška a upřesňuje „To zna−
mená, že původní vrstvy se ode−
berou, na místě rozdrtí v recy−
klačním stroji a současně se zpracu−
jí do nově pokládaného materiálu na
komunikaci. Tím dochází k homo−
genizaci a zvýšení kvality nové
konstrukce podkladní vrstvy. Ta má
oproti původní úpravě vozovky vyšší
únosnost.“

Zrekonstruovaný úsek silnice z Mirošova do Strašic slavnostně otevřeli (zleva) Přemysl Holmík (Swietelsky),
Pavel Panuška (SÚS PK), Jaroslav Bauer (náměstek hejtmana PK pro dopravu), Vlastimil Sýkora (starosta Mirošova),
Zdeněk Pilík (Berger Bohemia)

Město snižuje spotřebu energií a vody
Plzni se daří snižovat spotřebu energií
a vody ve svých objektech i v budo−
vách užívaných jejími příspěvkovými
organizacemi. Pokles zaznamenává
radnice u většiny ze 135 sledovaných
objektů, a to i přesto, že u mnoha
z nich byly provedeny nástavby nebo
přístavby a přibyly spotřebiče. Za
úsporou stojí zateplování, výměna sta−
rých zdrojů tepla, proškolování za−
městnanců, odhalování tepelných ztrát
termovizní kamerou i další opatření.
„Za rok 2014 došlo k absolutnímu
snížení spotřeby oproti průměru let
2001 až 2012 u 113 objektů ze 135
sledovaných, u 14 budov je spotřeba
stále na přibližně stejné úrovni, tedy
v toleranci plus minus pět procent,
pouze u osmi objektů registrujeme
absolutní nárůst spotřeby,“ vysvětlil
Miloslav Soukup, vedoucí Odboru
správy infrastruktury Magistrátu
města Plzně, který program realizuje.
Efekt naplňování programu je podle
Miloslava Soukupa možné ukázat na
příkladu skupiny 50 budov, které jsou
sledovány od roku 2001. Tato skupi−
na při celkové spotřebě energie při−

bližně 116 405 GJ za rok 2014 vyka−
zuje ve srovnání s úrovní spotřeby na
počátku období, tedy za rok 2001,
absolutní roční úsporu zhruba 65
472 GJ. Pokud by výše spotřeby
energie v těchto budovách zůstávala
po celé sledované období na úrovni
roku 2001, zaplatilo by město za
energie ročně o více než 29 milionů.
Teoretická kumulovaná úspora nákla−
dů za energie v období let 2002 až
2014 činí u těchto budov více než
135 milionů korun.
Výrazným úsporám pomáhá po−
stupné zateplování obvodových
plášťů budov. Například u svých zá−
kladních a mateřských škol dosud
Plzeň zajistila komplexní či dílčí za−
teplení, jde o 58 z 85 objektů, při−
čemž z toho 27 budov dosahuje
v průkazu energetické náročnosti
hodnocení „C“, tedy plní požadavky
současných norem pro novostavby.
Velký vliv má také takzvané energe−
tické manažerství, kdy zaměstnanci
magistrátu pravidelně sledují a vy−
hodnocují spotřeby, na základě toho
provádí opatření, školí uživatele bu−
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dov o správném vytápění a větrání
a podobně. K úsporám přispívají i mě−
řidla, která zaznamenávají provozní
hodnoty objektu, jako jsou teplota,
koncentrace CO2 a relativní vlhkost.
Přínos energetického manažerství
lze obtížně vyčíslit, ale v pořízených
energetických auditech byl odhado−
ván na 5 až 10 procent z celkových
nákladů. Město Plzeň ročně vynaklá−
dá ve sledovaných budovách a zaří−
zeních více než 150 milionů korun
na nákup energie a vody, pětipro−
centní přínos tedy představuje zhru−
ba 7,5 milionu korun za rok. Jedná
se tedy o prakticky beznákladové
opatření, které má trvalý efekt.
Samostatně si město sleduje také
vývoj spotřeby elektrické energie pro
veřejné osvětlení. Od roku 2000 se
roční spotřeba veřejného osvětlení
v technických jednotkách pohybuje
trvale mírně nad hodnotou 11 tisíc
MWh, a to i přes skutečnost, že po−
čet svítidel se zvýšil z 16 756 v roce
2000 na 20 817 na konci roku 2014.
To dokazuje, že se postupně snižuje
měrná spotřeba na jedno svítidlo.
Plzeňský rozhled 7/2015
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Poradna pro rozvoj osobnosti Gabriely Kroupové
KINEZIOLOGIE ONE−BRAIN * ALTERNATIVNÍ LÉČBA A REFLEXNÍ TERAPIE *
REIKI * INDICKÁ ANTISTRESOVÁ MASÁŽ HLAVY
Gabriela Kroupová bydlí a své podni−
kání provozuje v Městě Touškov ne−
daleko Plzně. O alternativní léčení
a duchovno se zajímá už 15 let.
Ovšem až později, v roce 2006, za−
čala navštěvovat kurzy Kineziologie,
má 9 stupňů. O tři roky později
absolvovala kurz Fotočtení a v témže
roce ještě kurz Reflexní terapie podle
Ing. Janči. Následující rok se necha−
la láskyplně zasvětit do Reiki. To je
jenom část toho, co paní Kroupová
může nabídnout svým klientům ve
své Poradně pro rozvoj osobnosti.
w Před čtyřmi lety jste ještě absol−
vovala kurz Indické antistresové
masáže hlavy. Co si pod tím může−
me představit?
Stručně řečeno, jde o jemné, léčivé
ošetření hlavy, krku, ramen a horní
části paží. Nepoužívají se žádné oleje
ani masážní emulze, proto si klient
může ponechat oblečení. Tradiční
indická masáž hlavy se praktikovala
v Indii jako součást ajurvédského uče−
ní již před více než tisíci lety. Odstra−
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Gabriela Kroupová

ňuje každodenní stres, bolesti hlavy
a očí, napětí v ramenou, v krku a šíji,
zlepšuje kvalitu vlasů, spánek. Pomá−
há z těla odplavovat toxiny. Je vhodná
i pro děti a studenty – zlepšuje paměť.
w Máte také druhý stupeň Reiki,
o čem je vlastně řeč?
Při zasvěcení do Reiki dochází
k tomu, že je člověk opět synchroni−
zován s polem Energie a je schopen
kdykoliv a kdekoliv tuto Energii přijí−
mat a případně ji předávat také dru−
hým. Láskyplnou a léčivou energii
předávám přímo do čaker, což jsou

energetická centra, která ovlivňují fy−
zický, psychický i mentální stav člo−
věka. Reiki je vhodné pro všechny
bez rozdílu věku a zdravotního stavu.
w V poslední době se hodně mluví
o kineziologii…
ONE – BRAIN je metoda pro odblo−
kování, po které začne klient používat
pravou i levou mozkovou hemisféru.
Negativní emoce vzniklé v dětství, pre−
natálním období popřípadě minulém
životě se přeprogramují na pozitivní
i v přítomnosti a budoucnosti. Vymazá−
ní negativních emocí v minulém životě
je nejefektivnější. Odblokování minu−
losti může dokonce zaktivovat schop−
nosti a nadání, které jsme v sobě do−
sud popírali. Fyzicky ani mentálně se
nezmění nic, dokud se nezmění náš
systém přesvědčení. Kineziologie je
zvláště účinná při různých fobiích, níz−
kém sebevědomí, nevyřešených vzta−
zích, mozkových disfunkcích. Ještě
navíc učím klienta odpouštět a pozitiv−
ní vizualizace. Podle potřeby poradím
bylinné tinktury nebo homeopatika.
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Odblokování dětí se provádí přes
prostředníka (rodič nebo blízká oso−
ba). Lze odblokovat i zvíře prostřed−
nictvím páníčka.

Gabriela Kroupová
Čemínská 227,
330 33 Město Touškov

+420 777 626 843
www.kroupova.net
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Škola na Slovanské aleji
se pyšní novým předškolím
Prostor před 21. ZŠ na Slovanské
aleji slouží dětem jako zázemí k tráve−
ní volných chvil a ke hraní. Toto místo
je nyní obklopeno několika novými
prvky, které byly pořízeny pro zatrak−
tivnění prostoru a pro zpříjemnění
stráveného času. Ke zvelebení okolí
své školy se mohly vyjádřit i samotné
děti, a to díky programu Pěstuj pro−
stor. V průběhu školního roku 2014 –
2015, díky finanční podpoře ÚMO
Plzeň 2, došlo k realizaci první a dru−
hé etapy projektu. Na podzim 2014
vzniklo bludiště z habrů, na jaře 2015
zase dřevěné herní prvky – Twistery,
Člověče, nezlob se!, pódia na sezení.
Pomník Milady Horákové je posled−
ním článkem této etapy.
„Náš tým si vybral prostor před
školou, který je veřejným prostorem,
ale zároveň je dětmi vnímán jako je−
jich prostor. Scházejí se tu před vy−
učováním, čekají na „odpoledku“, na
zájmové kroužky, zůstávají po vy−
učování. Na stejném místě čekají
rodiče na své děti, senioři z okolí
odpočívají na lavičkách, lidé prochá−
zejí. Chtěli jsme vytvořit vzdušný pro−
stor s herními prvky nejen pro děti, ale
i odpočinkové místo, kde bude všem
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dobře a kam se budou lidé rádi vracet
a trávit tu svůj čas,“ vysvětluje Zuzana
Štěpáníková z 21. ZŠ.
Děti se zapojily nejen do přípravy
projektu, ale přiložily ruku k dílu i při
samotné realizaci bludiště. Žáci po−
máhali pod dozorem pedagogů sko−
pávat drn v předem obrytých a vymě−
řených záhonech. Později také s roz−
vážením a rozprostřením substrátu.
Samotná výsadba probíhala již bez
dětí do upravených záhonů, následo−
valo položení netkané geotextilie, kte−
rá omezí růst plevele. Posledním kro−
kem bylo mulčování mulčovací ků−
rou, která zajistí udržení vláhy a zlepší
estetický vzhled výsadeb. Realizace
bludiště stála 40.442,− Kč.
„Žáci místní školy byli zapojeni do
realizace za účelem získání bližšího
vztahu ke svému okolí, a aby se touto
malou intervencí v krajině svého dětství
podíleli vlastníma rukama na rozšiřová−
ní přírody ve městě. S odstupem času
si troufám říci, že se tento cíl podařilo
naplnit a bludiště před 21. základní ško−
lou prostor hezky oživuje a celkově pro−
spívá,“ vyjádřil se k budování bludiště
starosta MO Plzeň 2 – Slovany a sená−
tor Ing. Lumír Aschenbrenner.
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Střípky
z Plzně
Nový pořadatel
Festivalu Finále
Odborná komise vybrala pořada−
tele Festivalu Finále Plzeň pro ob−
dobí 2016 až 2019. Ze dvou sub−
jektů, jež splnily podmínky pro za−
řazení do čtyřletého dotačního ří−
zení, navrhla Film Servis Plzeň,
s.r.o. Město dotační program na
podporu realizace filmové přehlíd−
ky vyhlásilo v druhé polovině břez−
na, zájemci mohli podávat žádosti
do 18. května 2015. Přihlásily se
tři subjekty, dva splnily podmínky
pro zařazení do dotačního řízení.
Cílem vyhlášení dotačního pro−
gramu je inovace stávajícího filmo−
vého festivalu, navázání na jeho
hlavní ideu neboli prezentaci české
filmové tvorby a zvýšení prestiže
festivalu na kulturní mapě ČR.
Město počítá s poskytnutím maxi−
mální výše podpory tři miliony ko−
run na každý rok.
Filmový festival Finále Plzeň je od
roku 1968 jednou z nejvýznamněj−
ších kulturních akcí v Plzni i Plzeň−
ském kraji. Letos se uskutečnil už
28. ročník této soutěžní a bilanční
přehlídky českých celovečerních
hraných filmů a soutěžní přehlídky
dokumentů. Pořadatelem akce by−
la dosud společnost Dominik cent−
rum, jež v roce 2011 získala čtyř−
letou podporu města.

Lenka Filipová vystupovala na Klenové
a v kostele na Mouřenci u Annína
„Šumava mi připadá tajemná a zádumčivá, ale vyzařuje z ní moc pěkná energie,“ říká Filipová.
w Hned dvakrát těsně po sobě vy−
stoupila na dvou mystických mís−
tech Šumavy se svým koncertním
programem vynikající česká kyta−
ristka a zpěvačka Lenka
Filipová. Jaký vztah má−
te k tomuto regionu?
Líbí se vám Šumava?
Já jsem byla na
Šumavě mnohokrát, ale
vždycky jsem měla smů−
lu na počasí. Dokonce
moje dcera Lenny tam
jako malá jezdila na tá−
bory. A když jsem tam
pro ni jela, tak jsem vždy
zůstala pár dní navíc.
Šumava mi připadá ta−
jemná, zádumčivá, ale
samozřejmě je to krásná
příroda a je tam moc
pěkná energie. Je taková zvláštně
nabitá.
w Na Šumavu jste přijela s po−
řadem Concertino. Jaké písně
a skladby zazněly?
Pestrou dramaturgii celého kon−
certu, kde uslyší spoustu mých pís−
niček, které s Rytířovými texty mají
stále nadčasové a aktuální sdělení.
Zazněla také samozřejmě kytarová
klasika od autorů, jako jsou Bach,
Vivaldi, Giuliani a další a nechyběly
ani perličky z keltské muziky. To

vše bylo samozřejmě s hosty, a to
pianistou Jindřichem Konířem
a Seanem Barry, který je virtuosem
na keltskou harfu.

w Váš pořad Concertino je určený
pro hrady a kostely. Co jste očeká−
vala od koncertu na Klenové?
Na Klenovou jsem se moc těšila.
Viděla jsem fotku toho hradu a řekla
jsem: Ano, tam chci! Pokud zrovna
neprší a není mráz, tak se v takovém
prostředí hraje vždy krásně. Vnímáte
tu přírodu a historii, která na vás
z toho nádvoří úplně vyzařuje. A na−
víc zpíváte klasiku z té doby, tedy
hudbu, která do toho prostředí zapa−
dá. Já si myslím, že to všechno do−

hromady ovlivní i to publikum. Já si
ty koncerty užívám, velmi užívám.
w Vystupovala jste na Šumavě
v kostele na Mouřenci u Annína…
Prostředí kostelů se stalo
mou specializací. Takovou
mou vášní. Ta kytarová muzika
a některé z mých písniček tam
zní moc pěkně. Krásně se to
tam nese a souzní. A to pro−
středí tak nějak podpoří moji
muziku, melodiku mých písni−
ček. Asi je v tom něco osudo−
vého, proč jsem si začala volit
čím dál více vystoupení v kos−
telích.
w V jakém rozpoložení vstu−
puje Lenka Filipová s kytarou
do kostela? S obavami, po−
korou?
Ta pokora tam musí být. Po
tom všem, z čeho jsem se dostala,
mám víru a pokoru velmi v sobě.
Nebyla jsem vychována jako věřící,
ani nejsem pokřtěná. Ale tu víru
jsem si v sobě znovu nalezla a vy−
tvořila. Protože je nutná, abychom
přežili, abychom prostě našli každý
svoji cestu. Pokud máte víru, tak po−
chopíte, proč právě vy jste tady na
tom svém místě, které teď plníte.
A v to velmi věřím. A od té doby, co
jdu touto cestou, tak se v kostelích
cítím velmi dobře.

Fakultka rozšířila přístrojové vybavení v radiodiagnostice
Radiodiagnostické oddělení FN
Plzeň−Bory otevřelo nové pracoviště
s přístrojem magnetické rezonance
1,5 Tesla MAGNETOM Aera od firmy
Siemens.
„Tento přístroj byl z velké části fi−
nancován operačním programem
Modernizace a obnova přístrojového
vybavení KOC FN Plzeň II a jeho po−
řizovací cena byla 34,2 mil. korun.
Dalším potřebným krokem byly sta−
vební úpravy, jejichž cena dosáhla
10 mil. korun, byly hrazeny zcela
z rozpočtu fakultní nemocnice a tr−
valy 4 měsíce,“ sdělil ředitel FN
Plzeň Václav Šimánek.
FN Plzeň vlastní již třetí přístroj
MR, a lze proto předpokládat, že se
čekací doby na MR vyšetření pro pa−
cienty FN zkrátí. Pracoviště magne−
tické rezonance ve FN zajišťují plá−
novaná vyšetření a zároveň diagnos−
tiku akutních stavů.
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Magnetická rezonance je technika
k vyšetření vnitřních orgánů a tkání,
jejíž pomocí mohou odborníci získat
zobrazení řezů určité oblasti lidského
těla a ty dále zpracovávat. Využívá
k tomu silné magnetické pole a radio−
vé vlny s vysokou frekvencí a na roz−

díl od CT nebo rentgenového vyšetře−
ní nepřináší rizika způsobená ionizují−
cím rentgenovým zářením. Nevý−
hodou vyšetření MR může být určitá
hlučnost zařízení a výrazně delší po−
byt v přístroji než u CT. Do přístroje
nesmějí vstoupit pacienti, kteří mají
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voperovány citlivé přístroje, například
kardiostimulátor, pacient musí ohlásit
i přítomnost jiných cizích těles ve
svém těle. Podle rozhodnutí lékaře je
některým pacientům před vyšetře−
ním aplikována do žíly speciální kon−
trastní látka, jejímž účinkem se zvý−
razní určité struktury v těle.
Primář Radiodiagnostického od−
dělení FN Plzeň−Bory MUDr. Zdeněk
Chudáček, Ph.D., dodává: „MR je
nedílnou součástí moderního zobra−
zování a je dalším velkým krokem
ke zlepšení diagnostiky a následné
léčby našich pacientů. Magnetická
rezonance v borské části FN Plzeň
je špičkou mezi přístroji 1,5 Tesla
a má velice sofistikované a kom−
plexní vybavení. V plzeňském regio−
nu jsme jediným zdravotnickým za−
řízením, které vlastní takto dokona−
lou techniku ve střední kategorii MR
přístrojů.“
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