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Ministryně pro místní roz−
voj Karla Šlechtová v rám−
ci svých pracovních cest
navštívila také Plzeňský
kraj. Během dne se setka−
la s Radou Plzeňského
kraje, starosty obcí, členy
Regionální stálé konferen−
ce a také s primátorem
města Plzně. Po celou
dobu ministryni, která mi−
mo jiné v Plzni také studo−
vala, doprovázel hejtman
Václav Šlajs.
Během setkání s Radou Plzeň−
ského kraje a starosty obcí se de−
batovalo o bytové problematice,
možnosti čerpání národních pro−
gramů Ministerstva pro místní
rozvoj a o možnosti financování
z evropských dotací.
„Ministerstvo pro místní rozvoj,
jako gestor nejrůznějších oblastí, je
připraveno pomáhat všem krajům.
Navštívila jsem tento kraj přede−

místní rozvoj vůči
všem žadatelům.
Mám vůči Plzeň−
skému kraji velice
pozitivní a vřelý
vztah, a to nejen
proto, že jsem
zde strávila svá
studentská léta.
Považuji za svou

vším proto, že startuje no−
vé programové období
2014–2020. Již neexistují
regionální operační pro−
gramy, existuje Integrova−
ný regionální operační pro−
gram a myslím si, že je
nutné, abych ze své pozice
informovala každé území
a sdělovala podporu ze
strany Ministerstva pro

povinnost být jako ministryně otev−
řena diskusím a pomáhat krajům
v oblasti rozvoje,“ uvedla ministryně
pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Odpoledne se ministerská návště−
va přesunula na magistrát, kde se
uskutečnilo setkání s primátorem
města Plzně Martinem Zrzaveckým
a jeho náměstky. Zde se diskutova−
lo o tématech týkajících se cestov−
ního ruchu v souvis−
losti s tím, že město
Plzeň je pro letošní
rok Evropské hlavní
město kultury.
Poté vedla cesta do
plzeňské zoo, kde mi−
nistryni provedl ře−
ditel zoologické za−
hrady Jiří Trávníček.
Součástí prohlídky
byl nově zrekonstruo−
vaný pavilon s nejje−
dovatějšími hady svě−
ta – Království jedu.

Zábavní park v Nepomuku
u Pyramidy pro každého
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Každoročně sem jezdí školní výle−
ty, ale zejména rodiny s dětmi, aby
v nepomuckém zábavním parku
pak všichni bez výjimky strávili ně−
kolik hodin skvělé zábavy. Zdejší
park nabízí skvělé vyžití jak pro
děti, tak i pro dospělé.
Najdete zde různé dětské atrak−
ce, ale i pirátskou loď, paintballové
hřiště a brouzdaliště. Nejmenší
jistě potěší i malý ZOO koutek. Pro
starší jsou k dispozici hřiště na

ďovic, protože to mají – jak se říká
– napůl cesty.
Zábavní park v Nepomuku se na−
chází u benzinové pumpy „Pyrami−
da“ na oploceném pozemku o roz−
loze 10 000 čtverečních metrů, kde
se naskýtá možnost celodenní
zábavy, her i soutěží.
„Náš park si opravdu všichni
pochvalují. Máme hodně děkov−
ných dopisů nejenom z okolí, ale
i z dalších krajů,“ potvrzují majitelé

volejbal, nohejbal, házenou,
kopanou, tenis, ping−pong
stoly, šipky, kuželky a další.
Areál o rozloze 10 000 čtve−
rečních metrů poskytuje také
pohádkové posezení.
„Jezdíme sem už několik let
a stále se tady něco děje. Děti
tu mají tolik možností vyžití, že
si my dospělí můžeme v klidu
povídat a odpočívat. Když je horko,
je tu i malý bazén či brouzdaliště,
co si víc přát. Díky oplocení tak
jsou všichni v bezpečí a my se
o ně nemusíme tolik obávat,“ říká
čtyřčlenná rodina Sedláčkova, kte−
rá dorazila z Plzně. Tady se pra−
videlně setkává s přáteli z Horaž−

a provozovatelé areálu Jana a Fran−
tišek Flachsovi.
Chcete prožít příjemný den nebo
školní výlet s dětmi, přáteli a kama−
rády? Každý víkend je tady pro vás
zábavní park v Nepomuku, který
splní vaše představy o skvěle pro−
žitém volném dnu.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Řidiči mohou užívat nově rekonstruovanou silnici
mezi Malesicemi a Městem Touškov
Po rekonstruované komunikaci
a nově opraveném mostě už od
minulého týdne jezdí řidiči mezi
obcemi Malesice a Městem
Touš kov. Za 19 milionů korun
z Evropské unie se téměř tříkilo−
metrový rekonstruovaný úsek
dočkal zvýšené tloušťky kon −
strukčních vrstev na 270 mm,
což přineslo výrazné zvýšení
únosnosti této pozemní komuni−
kace, která je po−
měrně intenzivně
využívána jako ši−
kovné spojení této
oblasti s centrem
Plzně. Samozřej −
mostí je nový ži−
vičný povrch.
Při opravě bylo
využito moderní
metody recyklace
podkladních vrstev
za studena. Re−
konstrukce přine−
sla i zlepšení příč−

ných sklonů vozov−
ky a jejího odvod−
nění pročištěním
příkopů a obnovou
propustků. Výsled−
kem je zvýšení bez−
pečnosti provozu,
dosažení optimální
rychlosti a celkové−
ho zkrácení ces−
tovních dob mezi

oblastí
Města
Touškova a cent−
rální částí Plzně.
„Využili jsme
uzavírky této čás−
ti silnice III/18050
i k opravě mostu,
který byl velmi
úzký a ve špat−
ném stavu. K to−
mu jsme využili
8 miliónů korun

ze Státního fondu
dopravní infrastruk−
tury. To vedlo k delší
době uzavírky, pro−
tože most se dočkal
mj. rozšíření mo−
stovky a zpevnění
opěr a tzv. říms, kte−
ré nesou zábradlí
a svodidla. Při beto−
náži bylo třeba re−
spektovat tzv. tech−
nologické lhůty pro
tvrdnutí různých vrs−
tev betonu. Proto uvolňujeme ce−
lý úsek silnice až k 1. srpnu letoš−
ního roku,“ vysvětluje generální
ředitel Správy a údržby silnic
Plzeňského kraje Pavel Panuška.
Ředitel společnosti ČSAD Auto−
busy Plzeň Miroslav Hucl infor −
moval, že zde nasadí své autobusy
až v pondělí 3. srpna. První spoj
na lince 460 090 pojede z Plzně
v 5:18, v opačném směru v 7:05
z Kůští do Plzně.

Vstup do podchodu je pěkný, ale …
Téměř každý vstup do jakéhokoliv
podchodu pro mě znamená velmi
nepříjemný zážitek. Není divu, pro−
tože podchody se často stávají
místem, kde se scházejí bezdo−
movci, různí podivní živlové, k nimž
řadím i sprejery, kteří ničí svými
rádoby výtvory zdi. A pak ten od−
pudivý odér … ten už sám o sobě
mluví za vše. A tak se nelze divit,
že tato místa nevyhledávám a ve−
čer se jim rozhodně vyhýbám.
Zdá se však, že v některých
případech by se mohlo začít
blýskat na lepší časy. Konkrétně
v podchodu Centrálního autobu−
sového nádraží v Plzni, kde vstup
do odbavovací haly pokryly zdi
z obou stran tematicky laděná
sgrafita. Jejich autorem je archi−
tekt Petr Kozel. Bohužel tato zda−
řilá výzdoba končí několik metrů
od vchodu a dál už jsou opět po−
šmourné holé zdi.
„Nemůžeme pokračovat dál,
protože podchod nám nepatří,
jeho vlastníkem je třetí plzeňský
obvod. Jsem rád, že pan sta−
rosta sám viděl a cítil, kudy den−
ně procházejí tisíce cestujících,
Plzeňský rozhled 8/2015

kteří z Plzně nebo do Plzně přijíž−
dějí či odjíždějí a k nástupu na
autobus či MHD využívají pod−
chod. Jeho čištění nás ročně
stojí několik set tisíc korun,
což rozhodně není zanedbatelná

finanční částka, kterou bychom
určitě využili účelněji,“ vyjádřil se
ředitel společnosti ČSAD Auto−
busy Plzeň Miroslav Hucl.
Co k tomu dodat? Možná, že
třetí obvod bude pokračovat

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

v započaté snaze plzeňské ČSAD
a předejde tak sprejery, kteří
určitě rádi navážou na započaté
dílo… Jestli bude obdobné, jako
to nové, o tom by se asi dalo
dost pochybovat.
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Chceme, aby sociální i zdravotní pomoc byla
každému, kdo ji potřebuje, „ušita na míru“
Sociální péče je v Plzeňském kraji na velmi dobré úrovni a je dlouhodobě stabilizovaná. Díky
vzájemné spolupráci mezi většinou poskytovatelů sociálních služeb, měst a obcí, zdravotnických
zařízení a v neposlední řadě i státem a krajem se povedlo vytvořit síť provázaných služeb,
které mohou pomoci nejen občanům Plzeňského kraje. Je každodenní skutečností, že člověku,
který se dostane do nepříznivé životní situace, je poskytnuta sociální i zdravotní pomoc,
která mu může být „ušita na míru“. Více už v následujícím rozhovoru s Mgr. Zdeňkem HONZEM,
členem Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí.
straně je jejich poskytování fi−
nančně náročnější a současně je
třeba vidět i vyšší časovou nároč−
nost služeb a personální obsazení
poskytovatelů.

Pane radní, jak hodnotíte
současný stav a strukturu
sociální péče v našem kraji?
Sociální péče je v Plzeňském
kraji na velmi dobré úrovni a je
dlouhodobě stabilizovaná. Díky
vzájemné spolupráci mezi větši−
nou poskytovatelů sociálních slu−
žeb, měst a obcí, zdravotnických
zařízení a v neposlední řadě i stá−
tem a krajem se povedlo vytvořit
síť provázaných služeb, které mo−
hou pomoci nejen občanům Pl−
zeňského kraje. Je každodenní
skutečností, že člověku, který se
dostane do nepříznivé životní si−
tuace, je poskytnuta sociální
i zdravotní pomoc, která mu může
být „ušita na míru“.

Mgr. Zdeněk Honz
Nelze mluvit o zanedbávání ně−
kterých částí kraje. Snad v příhra−
ničních oblastech se sociální
služby poskytují hůře. Na jedné

Srovnal bych poslední dva roky.
V roce 2014 bylo do sociální
oblasti z rozpočtu kraje uvolněno
69 mil. Kč a v letošním roce to je
86 mil. Kč. Meziročně došlo k ná−
růstu o více než 23 %. Z těchto pe−
něz jsou hrazeny různé oblasti od
provozu příspěvkových organizací,
přes kurzy a setkávání pěstounů až
po podporu sociálních služeb, slu−
žeb protidrogové prevence, mateř−
ských center a pečovatelské služ−
by. Přes rozpočet kraje také plynou
další finanční prostředky ze státní−
ho rozpočtu či rozpočtu EU, které

Jak byste zhodnotil součas−
ný stav péče o seniory?
Péče o seniory je na velmi
dobré úrovni. Většina pobytových
služeb v kraji prošla v posledních
letech tzv. inspekcí sociálních slu−
žeb, která se zaměřuje na kvalitu
poskytovaných služeb, bez zá−
sadnějších pochybení. Já i pra−
covníci odboru průběžně také
navštěvujeme různá zařízení pro
seniory a seznamujeme se s pro−
středím a kvalitou péče o klienty.
Péče o seniory však není posky−
tována jen v pobytových zaříze−
ních. V kraji působí i řada pečova−
telských služeb a poradenských
center, kam může senior jen zajít
a poradit se s tím, co ho právě za−
jímá či co potřebuje vyřešit.

s

Podle Vašeho názoru, která
oblast je nejvíce zanedbáva−
ná a proč?

Kolik peněz z rozpočtu kraje
jde na sociální sféru?

v letošním roce aktuálně činí
cca 466 mil Kč.

Setkání pěstounských rodin Plzeňského kraje dne 23. 5 2015 – beseda – zleva: Mgr. B. Horníková, Mgr. I. Salfická, Mgr. R. Mašek, Mgr. Z. Honz
4
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prostory velkého ústavního zaří−
zení na 140 klientů. Ti půjdou
bydlet do nově zakoupených
a zrekonstruovaných domků
a bytů na území jižního Plzeňska.
Díky tomuto projektu se tak lépe
zaintegrují do společnosti a zlep−
ší se jejich životní podmínky.
Kraj také v posledních letech
úzce spolupracuje s Krajskou ra−
dou osob se zdravotním postiže−
ním, kterou vede PhDr. Miroslav
Valina. Za jejich odborné a velmi
přínosné pomoci jsme mj. vydali
Krajský plán vyrovnávání příleži−
tostí pro osoby se zdravotním po−
stižením, jehož cíle a úkoly jsou
průběžně naplňovány. Vznikl tak
třeba dotační titul kraje na podpo−
ru organizací sdružujících zdra−
votně postižené a chronicky ne−
mocné, v rámci něhož jsme v le−
tošním roce rozdělili 3,4 mil Kč.

s

Výhledově se počítá se
stále větším počtem senio−
rů, jsme na to připraveni?

Demografické křivky tento trend
potvrzují a kraj se snaží na to také
reagovat. Prioritou kraje je, aby
mohl senior zůstat doma co nej−
déle a nemusel se ke sklonku ži−
vota nuceně stěhovat do nějakého
zařízení, když se nebude moci
o sebe sám postarat. Proto kaž−
doročně podporujeme sociální
služby, které jsou určeny k tomu,
aby pomohly seniorům zůstat co
nejdéle v domácím prostředí. Kraj
každoročně rozděluje mnohami−
lionové dotace pro pečovatelské
služby. Také se snažíme průběž−
ně rozšiřovat síť těchto služeb
a v kraji přibývá i služeb osobní
asistence pro seniory.
Na druhou stranu si uvědomu−
jeme, že každý může dospět do
stadia, kdy mu jeho zdravotní stav
neumožní již zůstat doma. Často
jsou tímto důvodem různé stařec−
ké demence či tzv. Alzheimer.
Proto průběžně již několik let na−
vyšujeme počet zařízení, která se
dokáží kvalitně a odpovědně po−
starat i o takto nemocné seniory.

Mgr. Radmila Dortová a radní Zdeněk Honz při prohlídce objektů,
kde proběhla rekonstrukce pavilonů Domova Harmonie v Mirošově

Co naopak ústavní péče pro
děti, dětské domovy, pěs−
tounská péče a podobně…?
Z těchto tří oblastí se zabýváme
pěstounskou péčí, problematika
ústavní péče a dětských domovů
je záležitostí školství.
Díky mediálním kampaním
MPSV a i snaze krajského úřadu
propagovat pěstounskou péči
zájem o tuto formu pomocí dě−
tem meziročně stoupá. Pro srov−
nání – v roce 2013 bylo podáno
12 žádostí o zařazení do eviden−
ce žadatelů vhodných stát se
pěstouny na přechodnou dobu.
V roce 2014 bylo takových žá−
dostí podáno 17. I v letošním ro−
ce náš kraj zaznamenal oproti ro−
ku 2014 mírně zvýšený zájem
občanů o „práci“ profesionálního
pěstouna.

Radní Zdeněk Honz v kanceláři při pracovním nasazení
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Tyto prostředky jsou účelově
určeny na dofinancování sociál−
ních služeb. Plzeňský kraj rozdě−
loval podle předem stanovených
pravidel 368,4 mil. Kč mezi re−
gistrované poskytovatele (je jich
přibližně 110) a na jimi poskyto−
vané služby (těch je 250).
Vláda schválila 8. července dal−
ší peníze na dofinancování těchto
služeb, což navyšuje celkovou
částku na 403 miliony Kč. Je to
historicky nejvyšší objem peněz,
které v letošním roce poskytova−
telé sociálních služeb dostanou.
Pokud bude vše probíhat dle na−
šich předpokladů, pak zmíněných
35 milionů Kč na dofinancování
budou mít poskytovatelé na
účtech koncem měsíce září.

Co Vám udělalo v uplynulém
období největší radost?

V posledních letech se hod−
ně zlepšila péče o hendike−
pované spoluobčany, čím se
můžeme v tomto směru po−
chlubit a kde máme ještě
rezervy?
Plzeňský kraj je zapojen do
projektu transformace pobyto−
vých zařízení pro osoby se zdra−
votním postižením. V současné
době finišuje druhá a poslední
etapa projektu Transformace
CSS Stod, v rámci které opustí

V minulých dnech přišla
dobrá zpráva, z ministerstva
přišlo do kraje navíc asi
35 miliónů korun, už víte,
kde je využijete?

Ocenění pracovníků v sociálních službách dne 16. 3. 2015
v sále zastupitelstva PK , hejtman PK Václav Šlajs, radní Zdeněk Honz,
oceněná sociální pracovnice Andrea Kubešová
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Na přelomu loňského a letoš−
ního roku byly dokončeny rekon−
strukce ve dvou příspěvkových
organizacích Plzeňského kraje,
a sice v DOZP Bystřice nad
Úhlavou a v DH Mirošov. Obě pa−
ní ředitelky (Ing. K Šimková
i Mgr. R. Dortová) převzaly pro
klienty prostory, které jsou
opravdu nádherné.
Pak je to výstavba nových pavi−
lonů v DKS Žinkovy a DSS Liblín,
které začnou ještě letos. A ko−
nečně je to červencové rozhod−
nutí vlády o dofinancování sociál−
ních služeb.
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Česko dokáže být dobrým spojencem,

ne že ne

Lumír Aschenbrenner

Najít příklady, kdy je možné jednoznačně pochválit součas−
nou vládu, není lehké. Moc jich totiž není. Ale existují věci, na
kterých by se měla vláda i opozice shodnout. Je to například
zajištění bezpečnosti naší země. Agresivní politika Ruska, ge−
nocidní Islámský stát a migrační krize k tomu přímo vybízejí.
Dokáže však být Česko dobrým spojencem v NATO? A doká−
že koaliční kabinet a roztříštěná opozice táhnout za jeden
provaz? Někdy ano, podívejme se na jeden příklad.

Prakticky všechna média zazna−
menala, že čeští vojáci se svými
stíhačkami Gripen odletěli ve
druhé polovině července na šest
týdnů hlídat vzdušný prostor
Islandu, našeho spojence z NATO.
Tato země nemá vlastní vojenské
letectvo, přitom její vzdušný
prostor byl v minulých letech
často narušován přelety ruských
vojenských strojů. Proto jí Seve−
ro atlan tická aliance poskytuje
ochranu.
Původně měla na Islandu v této
době operovat letadla Kanady,
jenže tato země poslala šest stí−
haček na boj proti Islámskému
státu a ty od podzimu loňského

6

roku podnikají údery
ze základny v Kuvaj−
tu. Kanadská vláda
proto požádala Čes−
ko, zda bychom Islandu nepo−
mohli my, protože ona to z kapa−
citních důvodů nezvládá. Nebylo
na to moc času, ale naše vláda
i obě komory parlamentu reago−
valy okamžitě, jasně a správně.
Gripeny jsou na ostrově.
Daňový poplatník se ale zcela
správně zeptá: A kdo to platí?
Vždyť akce bude stát přes 24 mi−
lionů korun. Platíme to my – a to
je zcela v pořádku. Na společnou
alianční obranu, bohužel, pořád
nedáváme tolik (měly to být dvě
procenta HDP, letos to podle vše−
ho bude jen necelé procento), ko−
lik jsme slíbili. Proto je dobře, že
„akci Island“ zaplatíme.

Už v březnu, kdy Českem pro−
jížděl americký vojenský konvoj,
jsem v článku pro web časopisu
Reflex napsal, že „naši bezpeč−
nost můžeme zajistit pouze pro−
střednictvím členství v Severo−
atlantické alianci, ale to pouze za
předpokladu, že nebudeme neu−
stále podrývat jeho jednotu a že
najdeme peníze na posílení vzá−
jemné bezpečnosti, abychom
mohli čelit současným hrozbám.“
Rychlá spojenecká výpomoc
Kanadě má navíc i jiné zajímavé
peripetie. Do boje se zločinným
Islámským státem v Sýrii a Iráku
se už zapojilo kolem 60 zemí svě−
ta. Naše konkrétní pomoc směřo−
vala v podobě munice, granátů
a hlavic pro ruční protitankové
granátomety ke Kurdům. A do
Iráku ji z pardubického letiště
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v září minulého roku vozily právě
stroje kanadského královského
vojenského letectva.
Naše zapojení do těchto akcí
jsou tak nejenom důkazem soli−
darity a spojenecké zodpověd−
nosti (ano jsou to hodně, hodně
vzletná slova, ale v tomto případě
mě jiná nenapadají), ale i naší
schopnosti pružně reagovat na
aktuální hrozby současného roz−
bouřeného a v mnoha regionech
dokonce nebezpečného světa.
Jak se ukazuje, Česká republi−
ka dokáže být v NATO dobrým
spojencem. Ale chtělo by to víc,
ještě víc…
Autor je senátorem ODS
za obvod Plzeň−město
a starostou městského obvodu
Plzeň 2 –Slovany.
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1 000 Kč/m2

395 000 Kč

499 000 Kč

999 000 Kč

G

Pozemek (953 m2),
Plzeň – Lhota

Chata 3+kk (43m )
Podhájí, okr. Domažlice

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

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

Stavební pozemek o velikosti 953m2 v zástavbě
rodinných domů v ulici Cedrová. Dle územního
plánu pozemek zahrnut v bydlením čistém, lze
tedy ihned realizovat stavbu rodinného domu.

Dvoupodlažní chata s koupelnou, WC a balko−
nem se nachází nedaleko Horšovského Týna na
pozemku Lesů ČR s ročním náj. 800,− Kč. IS:
ele 230 V, studna cca 100m od chaty, jímka,
topení: lokální TP. Vřele doporučujeme!

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

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!

2

& 734 319 301

G

2 099 000 Kč
2

2

& 734 319 301

& 734 319 302

G

2 599 000 Kč

E

3 300 000 Kč
2

2

& 734 319 302

G

8 900 000 Kč

RD 4+1 (362 m ),
Kyšice, okr. Plzeň – město

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

RD 4+1 (684 m ),
Plzeň – Černice

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

RD po částečné rekonstrukci o podlahové ploše
90 m2. IS: obecní vodovod, kanalizace, plyno−
fikace: 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 po komplet. rekonstrukci z r. 2000.
U domu se nachází terasa a zděné kolny.

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!

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

& 734 319 301
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Střípky
z Plzně
Vážná hudba i pro
mladší diváky
Jednoho dne jej napadlo, že přivede
ke klasické a vážné hudbě i mladší
diváky, než ty ve věku šedesát plus.
Vymyslel si skvělou image. Pořídil si
barevné a různě zdobené šátky na
hlavu a vyrazil. Pavel Šporcl se pro−
slavil nejen svým famózním uměním
ve hře na housle, ale i netradičním
přístupem k obecenstvu. I proto je
dnes vnímán jako jeden z nejlepších
virtuózů nejen u nás, ale i v Evropě.
„Letošní léto mám pár týdnů vol−
na, tak trávíme chvíle na chalupě
u Besednice. Mezitím mám pár kon−
certů, ale s dětmi a manželkou vy−
rážíme i na výlety a návštěvy příbuz−
ných a přátel. Zkrátka na to, na co
přes rok nemáme moc čas,“ svěřil
se Pavel Šporcl.

Jeho geny jsou jasné. Umělecké
nadání podědil. Jeho tatínek, který
nedávno na vždy odešel, patřil
k předním hercům Jihočeského diva−
dla. A Pavel odjakživa inklinoval
k hudbě. Vždy, když má koncert, je
okamžitě a do posledního místečka
během jednoho, dvou dnů vyproda−
ný. „Musíte to dělat srdcem. Samo−
zřejmě, že mě to živí, ale kdyby mě
to nebavilo, nic mi to nedávalo, ne−
dělal bych to,“ říká houslista, který
jako jediný na světě má unikátní
modré housle. Jediné zmenšené,
také modré, pak vlastní Základní
umělecká škola v Písku.
Pavel je nejen houslový virtuóz
světového renomé, ale i laureát
mnoha předních houslových soutě−
ží, dnes patrně vůbec nejpopulár−
nějšího českého umělce působícího
v oblasti vážné hudby. Po studiích
na konzervatoři a na AMU studoval
houslovou hru v USA
Letos v květnu udělal zásadní
krok. Po deseti letech soužití s he−
rečkou Bárou Kodetovou, dcerou
herce Jiřího Kodeta, se vzali.
„Byl to tehdy náhlý nápad. Na pří−
pravu jsme měli asi dva týdny, ale
podařilo se. Chtěli jsme oba, aby−
chom byli jako opravdová, komplet−
ní rodina,“ podotkl Šporcl, pro kte−
rého je rodina, zázemí to nejdůleži−
tější. A když se vrací po několikatý−
denním turné, je domov, přístav pro
něj to nejvíc, na co se těší. (pru)
8

Na tenhle srpnový týden
se každoročně těším jako na Vánoce
Televizní moderátor Michal Jančařík
je známý především díky moderování
Počasí a Snídaně TV Nova, nebo také
díky televizním Cyklotoulkám. Už mé−
ně se ví, že je Plzeňákem každým
coulem a do Prahy za prací z Plzně už
15 let jenom dojíždí. V Plzni nejen ži−
je, ale má tu i několik aktivit, na které
při našem letním setkání přišla řeč.
n Michale, můžeme začít jubileem,
které jsi oslavil letos v červenci…?
r Vidím, že novinářům fakt nic ne−
unikne /smích/. Ano, čtyřicítku, kte−
rou jsem oslavil letos 10. července
asi už opravdu můžeme nazvat jubi−
leem. Oslava byla krásná, seděli
jsme u ohně do svítání, tak snad to
s tím stářím zatím nebude tak zlé…
n Předpokládám, že čtyřicítka ne−
bude znamenat zlom v Tvých akti−
vitách?
r To zatím určitě neplánuji. Pravda
je, že koncerty ve Velké synagoze
jsem během tohoto roku utlumil, ale
důvodem bylo spíše to, že Plzeň je
nabitá akcemi EHMK 2015. Na sklon−
ku roku, v prosinci, už ale jedeme na−
plno a věřím, že si lidé na Vánoce do
oblíbeného prostoru synagogy cestu
najdou. Připravili jsme, myslím, pest−
rý, atraktivní program – bude Pavel
Šporcl, Hradišťan, ale i Čechomor
a Kamil Střihavka, úplně premiérově
se ve Velké synagoze s vánočním
programem představí Petr Bende.
n To zní dobře. Do prosince ale da−
leko. Co chystáš v nejbližší době?
r Koncem srpna to bude už devátý
ročník divadelních Nebílov. Na tenhle

srpnový týden se každoročně těším
skoro jako na Vánoce – Nebílovy
jsou pro divadla úžasné a soudě
podle reakcí diváků si to naštěstí ne−
myslím sám. Navíc v Nebílovech
mám velkého kamaráda, kastelána
Milana Fialu, což je člověk, bez ně−
hož bych se do této akce nepouštěl.

n V Nebílovech toho bude jistě
hodně. Ale kdybys měl upozornit
na jednu, tobě nejbližší akci?
r Těžká otázka… Všechna předsta−
vení vybírám tak, abych si za nimi
mohl stát, aby se líbila i mně, vybrat
jedno je složité. Ale přeci jen bych
asi dal jedničku Enigmatickým varia−
cím. To je skutečně úžasná hra.
Chytrá komedie plná zvratů, tak tro−
chu i detektivka plná překvapení…
Viděl jsem tu hru v obsazení s pány
Töpferem a Brouskem, bylo to vý−
borné, ale my máme v Nebílovech
excelujícího Martina Stránského
s Honzou Maléřem a podle mě jsou
Martin s Honzou ještě o chlup lepší.
Nu, přijďte se 27. srpna přesvědčit.

n Nemohu se nezeptat na TV akti−
vity, co se tam kolem tebe děje?
r Diváci možná zaregistrovali,
že teď v létě jezdíme se Snídaní
s Novou na výjezdy po republice.
Když se tahle parta „Snídaňářů“ vy−
dá na cesty, bývá celkem veselo.
Máme to tak trochu za odměnu.
Točit v exteriérech těch
nejhezčích míst naší ze−
mě, to je prostě paráda.
Byli jsme i v Plzni a tře−
ba takový Český Krum−
lov po ránu bez turistů,
to byl skvostný zážitek.
n Vím o tobě, že máš
rád Šumavu, dokonce
jsi o ní vydal cykloprů−
vodce. Píšeš něco dál?
r To je fakt, nad Šu−
mavu není. „Na kole
Šumavou“ jsem v ná−
vaznosti na TV Cyklotoulky vydal
v r. 2013. Teď aktuálně právě v těch−
to dnech mi vychází další dílko, ten−
tokrát pro pěší. Jmenuje se „Vandr
Šumavou“. Vydal jsem se s bato−
hem na týden sám po Šumavě, spal
jsem v tzv. Nouzových nocovištích,
která Národní park zřídil v TOP lo−
kalitách. Došel jsem ze Železné
Rudy k Lipnu a bylo to uchvacující.
Doufám, že se mi kus té euforie
podařilo přenést i do pěšího průvod−
ce. To bych si přál.
n My přejeme s malým zpožděním
vše nejlepší k narozeninám a hod−
ně štěstí ve všech aktivitách nejen
v západočeském regionu.
r Děkuju…

Vandr s Michalem Jančaříkem
TV moderátor Michal Jančařík, známý divákům
především díky relacím o počasí a Snídani
s Novou, vás provede Šumavou. Volně tak navazu−
je na TV pořad Cykloutoulky, který na českých
obrazovkách uváděl v letech 2007–2013. Z Cyklo−
toulek čerpaly především dva cykloprůvodci – Na
kole Šumavou a Na kole Českou Kanadou. Tento−
krát se však ke své zamilované Šumavě Michal
Jančařík vrací jako pěší turista. Národní park
Šumava disponuje sítí tzv. Nouzových nocovišť,
která jsou rozeseta od Železné Rudy k Lipnu, a prá−
vě po nich se moderátor vydal na osamělý vandr...
Zážitky z tohoto 160 km dlouhého putování včetně
množství fotek a detailních map najdete na 80 stra−
nách kapesního průvodce „Vandr Šumavou
s Michalem Jančaříkem“. K dostání je ve všech
infocentrech NP Šumava.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vrabčáci z předměstí
Jako dítě jsem odmítala četbu knihy
„Bílý Tesák“, protože jsem vždycky
brečela. Časem mě dojímaly jiné vě−
ci, a ani dvacetiletá mediální masáž
importovanou kulturou glorifikující
násilí, prošpikované brutalitou a bez−
citností, která z nás nejspíš měla vy−
piplat tupé loutky, na mně následky
nezanechala. K slzám mě opět dojal
nedávno opakovaný televizní film
o chudém děvčátku, doplňujícím
pouliční produkce svého nezaměst−
naného otce nastavováním klobou−
ku. Až jednou diváci chtěli slyšet ji,
a na její …. alfons enfants de la
patrie, le jour de glorie est arrivé…
zazněl první potlesk, známá Marseil−
laisa v podání poloslepé holčičky na
ulici dostala úplně jiný rozměr. Její
nenapodobitelný hlas ji pak z prachu
a špíny ulic dostal až na hvězdné
nebe – ano, píši o Edith.
U nás byl kdysi chudinský folklor
též dojemný a působivý a některé
pouliční písně provozované slepými
harmonikáři jsou v upravené podo−
bě oblíbené dodnes. K tehdejší spo−
lečnosti neodmyslitelně patřili chu−
dáci, sirotci, flašinetáři, malíři
portrétů, chodící reklamy, pouliční
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umělci, klauni, koledníci i žebráci
sedící na kostelních schodech
a soucitní lidé všem pomáhali pře−
žít. Moje babička, ačkoliv moji pra−
rodiče nepatřili k dobře situovaným
lidem, často o minulosti vyprávěla
s tím, že ani jeden žebrák neodešel
od jejich dveří, aniž dostal najíst
a napít, a já jsem na ni byla pyšná,
ačkoliv jsem si něco takového ve
svém mládí neuměla vůbec před−
stavit. Až dnešní doba vypiplala
znovu všechny ty chudé, naše me−
dia se dmou pýchou, jak jsme zas
světoví, i když – všechno je jinak.
Procházka po Karlově mostě
v Praze nás může pomyslně vpravit
do poměrů doby Povídek malo−
stranských. Stojí tady klaun, chla−
pec na chůdách, kousek dál hraje
na harmoniku smrťák a v přilehlých
čtvrtích potkáš chodící reklamy,
markytánku, nebo rytíře v brnění,
který v letním vedru určitě trpí.
Ocitneš se tak v době o sto let na−
zpátek, a asi je to světové, protože
jak v Římě, tak v Paříži, Madridu či
v Londýně, zaujmou turisty postavy
z historie a pouliční umělci, básníci,
malíři a hudebníci. Jenomže když

chceš dělat klauna v Praze na Kar−
lově mostě, nebo na Staroměst−
ském náměstí kata Mydláře, musíš
k tomu mít povolení od úřadu, pro−
najmout si kus dlažby a zaplatit po−
platek. Z chudoby nebo nadání mu−
sí něco mít i úředníci – kam by jinak
přišli? Slepý harmonikář sice může
smutně hrát, když si na to pronajme
kus dlažby, ale například za oblíbe−
né „…cikánko ty krásná, cikánko
malá…“ musí ještě zaplatit popla−
tek za autorská práva dědiců skla−
datele této písně. Slepí i vidoucí
harmonikáři nemají u nás teď na rů−
žích ustláno, a dříve časté hudební
produkce městských sirotků před
činžovními domy jsou zcela vylou−
čené. Stejně tak žádný dnešní ca−
ballero nemůže pod oknem své
milované zahrát navečer serenádu,
dokud nebude řádně zaregistrova−
ný jako podnikatel s místem podni−
kání – chodník tam a tam. My pro−
stě na všechno jdeme od podlahy –
věcná chudoba ano, neboť nám do−
dává nádech světovosti – ale for−
mální nikoliv.
Ani pouliční malíři to u nás teď ne−
mají lehké, jak užasla jedna moje
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známá poté, co několik měsíců bez
problémů malovala portréty na po−
věstném pařížském Montmartru,
ačkoliv je duchem krajinářka obdivu−
jící díla Julia Mařáka a Josefa Hodka.
Ale v Karlových Varech narazila
na zákon, protože si k namalování
okolní krajiny postavila stojan. Jen
na lavičce prý smí nenápadně skico−
vat, ale na stojan už musí mít po−
volení, a pronájem půl metru chodní−
ku. A jak jsou na tom dnes chudí
malí koledníci? K papírovým ko−
runkám na hlavičkách musejí před−
ložit schvalovací papírek s razítkem
Charity a příslušného úřadu, a teprve
potom mohou spustit „…my tří
králééé, my jdeme k vááám…“
Kdybych si tak v poslední hodině
svého života mohla zazpívat „…ne,
nelituji – ničeho nelituji…“ stejně
jako Edith ve svém nejkrásnějším
šansonu! Pařížský vrabčák z před−
městí svou šanci na ulici dostal,
ale pražští vrabečkové si ani ne−
vrznou – tak snad jen ten slepý
har monikář může zahrát alespoň
„…pryč a pryč je všecko, pryč jsou
naše naděje…“
Dagmar Hermanová

9

Kamerál se dočkal nového kabátu
Stavba roku
se stěhuje
na nádraží
Hlavní nádraží v Plzni je dalším
místem, kde se prezentuje pu−
tovní výstava k soutěži Stavba
roku Plzeňského kraje 2014. Až
do neděle 16. srpna 2015 si bu−
dou moci nejen cestující pro−
hlédnout v prvním patře nádražní
budovy 39 staveb přihlášených
do soutěže. Fotografie doplní
anotace a u úspěšných objektů
také hodnocení poroty.

S vlakovou dopravou a Hlav−
ním nádražím v Plzni úzce souvi−
sí jedna ze staveb nominova−
ných v soutěži Stavba roku
Plzeňského kraje 2014 – Průjezd
uzlem Plzeň ve směru III. TŽK.
Kromě nominace do hlavního
klání v kategorii Dopravní a inže−
nýrské stavby získala také Cenu
ČKAIT (České komory autorizo−
vaných inženýrů a techniků).
„Hlavními stavebními objekty
této etapy byly výstavba pod−
chodu spojujícího Hlavní nádraží
s ulicemi Šumavská a Železniční
a rekonstrukce železničních
mostů přes řeku Radbuzu, Vej−
prnický potok a přes ulice
Prokopova a Vejprnická,“ popsal
Tomáš Princ ze společnosti
Skanska a. s., která železniční
uzel vybudovala a v současné
době v modernizaci pokračuje.
Z 39 přihlášených staveb jich
22 nominovala porota do hlavní
části soutěže. Čtyři se pak ve
své kategorii pyšní prestižním
titulem Stavba roku Plzeňského
kraje 2014. Mezi oceněnými
jsou: administrativní budova
společnosti BRUSIVO Rokycany
(novostavby), Stará synagoga
v Plzni (rekonstrukce budov),
nová komunikace s mostem na
Jateční třídě v Plzni (dopravní
a inženýrské stavby) a Pavilon
skla v Klatovech (spor tovní
a volnočasové stavby).
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Rozsáhlou rekonstrukci průčelí jed−
né z nejvýznamnějších empírových
staveb na území města nechala udě−
lat plzeňská radnice. Dům v Kopec−
kého sadech 11, jenž je kulturní pa−
mátkou, získal zpět původní archi−
tektonickou podobu. Při obnově byla
mimo jiné zvolena vápenná techno−
logie opravovaných omítek včetně
nátěru, jehož odstín odpovídá úpra−
vě z období kolem roku 1900, pů−
vodní zdobnou podobu získalo kovo−
vé zábradlí i další prvky. Rekons−
trukce vyšla na 3,8 milionu korun
včetně DPH.
„Název domu pochází z německé−
ho slova kamerale, které znamenalo
státní finanční hospodářství, v tomto
případě sídlo finančních a celních
úřadů, později uváděných jako fi−
nanční ředitelství. Městský dům
c. k. kamerálních úřadů byl postaven
v roce 1844 jako mohutná úřední
budova zaujímající svým uličním
průčelím polovinu bloku ve Ště−
pánských sadech, což jsou dnes
Kopeckého a Smetanovy sady,“ uve−
dl první náměstek primátora Martin
Baxa, jenž má na starost památko−
vou péči.
Dům nechal postavit pro město pl−
zeňský knihař a knihkupec Vojtěch
Hässler, jenž v roce 1835 vyhrál v do−
bročinné vídeňské loterii. Objekt po−
stupně sloužil obecné a měšťanské
chlapecké škole, současně i obecné
škole pro dívky. Dívčí škola později
ustoupila výstavbě budovy Měš−
ťanské besedy, která nahradila

západní část budovy Kamerálu. Chla−
pecké školy v objektu zůstaly do roku
1934, poté byl v budově až do roku
1949 Městský vyživovací úřad, ná−
sledně tam do roku 1991 sídlil státní
podnik Stavoprojekt. Nyní jsou v ob−
jektu plzeňské magistrátní úřady.

průčelí rozpoznáno 19 různých dru−
hů,“ dodal Petr Bukovský. Součástí
náročných řemeslných štukatér−
ských prací byla například obnova
takzvaných volutových konzol
v hlavní korunní římse a také odléva−
né mohutné volutové konzoly, která

Rozsáhlá rekonstrukce průčelí
budovy začala v říjnu 2014, skončila
letos v červnu. „Snahou bylo zacho−
vat provozní dispoziční vztahy úřední
budovy, současně však v nejvyšší
možné míře obnovit původní archi−
tektonickou podobu,“ řekl Petr
Bukovský z Odboru památkové péče
Magistrátu města Plzně. Obnově,
pro kterou zpracoval projekt archi−
tekt Jiří Opl z projektové kanceláře
Atelier Soukup, předcházely podrob−
né průzkumy. „Díky nim byly zpřes−
něny rekonstrukční práce na profila−
cích jednotlivých říms, jichž bylo na

podepírá balkonovou kamennou
desku. Během obnovy odborníci
z průčelí odstranili zbytky po dří−
vějším přímotopném plynovém vytá−
pění budovy a další doplňky, které
narušovaly vzhled budovy.
Při práci nalezli restaurátoři zlo−
mek zdobného meandru ve spodní
části litinového zábradlí balkonu, dí−
ky tomu mohlo být zábradlí obno−
veno do původní zdobné podoby.
Ukázalo se, že budova měla v historii
několik různých barevných variant,
avšak vždy v jednom odstínu, odpo−
vídajícímu jejímu slohovému pojetí.
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Nejčastěji způsobovali nehody řidiči z větších měst
Nejlepší řidiči jsou z menších
měst a obcí, nejhorší naopak
z metropolí. V Plzeňském kraji
patří mezi hříšníky řidiči z Klatov,
Rokycan a Plzně, naopak mezi
zodpovědné počítáme šoféry
z Tachova.
S největším procentem zavi−
něných nehod však v rámci repub−
liky stanuli v čele tradičního žeb−
říčku ČSOB Pojišťovny podle okre−
sů za první pololetí roku 2015 mo−
toristé z Ostravy a Prahy. Na opač−
ném pólu tabulky figurují řidiči
z okresů Písek, Havlíčkův Brod
a Jeseník. Vyplývá to z ČSOBP
Indexu, kterým ČSOB Pojišťovna
dlouhodobě sleduje, jak se liší

frekvence pojistných událostí
z povinného ručení u řidičů osob−
ních aut z jednotlivých okresů re−
publiky.
„V metropolích jako Ostrava či
Praha je mnohem větší koncentra−
ce vozidel. Míra rizika vzniku ne−
hody je tu tak mnohem větší než
ve městech a oblastech s nižší
hustotou silniční sítě a počtem
aut. Postavení motoristů z Prahy
či Ostravy coby těch, kteří bourají
nejčastěji, se dlouhodobě nikdo
nepřibližuje. Na opačné straně
žebříčku ČSOBP Indexu zase kra−
lují po několik let vždy motoristé
z Vysočiny či východních Čech,“
uvedl Jaroslav Král, ředitel odboru

pojištění vozidel ČSOB Pojišťovny.
Řidičské schopnosti přitom mají
výrazný vliv na cenu povinného
ručení. „Naše pojišťovna jako prv−
ní zavedla jako rozhodující kritéri−
um pro určení ceny nikoliv velikost
auta, ale chování a charakteristiky
řidiče – zejména jeho tzv. škodní
historii, dále věk či region, v němž
jezdí. Jednodušeji řečeno – ten,
kdo nebourá, si přijde na velmi za−
jímavou cenu, ale platí to samo−
zřejmě i naopak. Chceme tímto
přístupem motivovat řidiče k větší
kázni na silnicích,“ vysvětlil Jaro−
slav Král z ČSOB Pojišťovny.
Hodnoty ČSOBP Indexu (viz tab.
v příloze) počítá ČSOB Pojišťovna

už od roku 2008 na základě sta−
tistik škod z povinného ručení pro
vozidla do 3,5 tuny, a to jako podíl
počtu pojistných událostí z po−
vinného ručení způsobených v da−
ném období řidiči z příslušného
okresu a počtu vozidel pojištěných
v této době v daném okrese.
Hodnota 7,36 % pro motoristy
z Ostravy za první pololetí 2015
tak znamená, že na každých sto
pojištěných aut připadlo více než
7 zaviněných nehod. Naproti tomu
u řidičů z okresu Písek, kteří jezdili
v uplynulém pololetí nejbezpeč−
něji, je riziko zavinění nehody více
než dvakrát nižší (necelé 3 nehody
na 100 pojištěných aut).

Auto−moto−rady
Plzeňský rozhled 8/2015
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Podpora fanoušků je pro mě to nejdůležitější,
Vážená redakce
Plzeňského rozhledu,
navštívila jsem v těchto červen−
cových dnech město Plzeň, kam
se každým rokem tak ráda vracím.
V rámci svého vzpomínkového
pobytu pokaždé nesmírně ráda
procházím Nerudovu ulici, kde kdy−
si žila rodina mé milované babičky.
Několik domů v této ulici je
vyzdobeno překrásnými sgrafity
Mistra Mikoláše Alše s výjevy z čes−
ké historie, která velmi obdivuji.
Již před několika lety jsem zazna−
menala drobné poškození sgrafita
na domě číslo 8, na jehož fasádě je
umístěna tabulka s nápisem Kul−
turní památka.
S politováním jsem nucena kon−
statovat, že trhlina se povážlivě
zvětšila a sgrafito se postupně roz−
padá.
Příjmení našeho národního bás−
níka téměř zmizelo z fasády tohoto
domu, zůstalo pouze znatelné pís−
meno „N“.
Dovoluji si upozornit Vaši redakci
na tento problematický jev.
V letošním roce zdobí město
Plzeň titul Evropské hlavní město
kultury.
Bylo by tudíž vhodné, aby kom−
petentní organizace zajistily opravu
tohoto sgrafita.
Nerudovský výjev na fasádě je sil−
ně narušen a lze předpokládat, že
jeho poškození se bude nadále šířit.
Vzhledem k tomu, že plzeňské měš−
ťanské domy s Alšovými sgrafity
považuji za národní kulturní dědictví,
obracím se na Vás s prosbou
o intervenci u příslušných orgánů.
Považovala jsem za nezbytné
informovat Vás o této naléhavé
skutečnosti.
Přeji celé redakci jen vše dobré
a velké množství spokojených
čtenářů.
Velmi bych ocenila Vaši zprávu,
zda došlo k významnějšímu po−
sunu v této záležitosti.
Děkuji za laskavé pochopení
a spolupráci.
S projevem dokonalé úcty
a mnoha srdečnými pozdravy
Hana HoIanová, Praha

O tomto problému víme, jde
opravdu o narušené sgrafito na
objektu Nerudova 8. Oprava
sgrafita bude nutná v rozsahu
cca 1 m2 a samozřejmě ji zaří−
díme, neb Alšovo dílo je oprav−
du unikátem a skvostem.
Mgr. Martin BAXA,
1. náměstek primátora města Plzně
pro oblast kultury, cestovního ruchu,
památkové péče
a projektu Plzeň − EHMK 2015
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říká kanadský útočník Ryan Hollweg
První trénink na ledě v Home Moni−
toring Aréně absolvovali hokejoví
indiáni v neděli 18. července. Poté,
co se od května připravoval indi−
viduálně, vrací se do týmu oblíbený
kanadský útočník Ryan Hollweg.
„Těším se na led, těším se na zápa−
sy, ale ze všeho nejvíc se těším na
fanoušky. Plná tribuna je pro mě při
hokeji to nejdůležitější,“ uvádí dva−
atřicetiletý levoruký forvard, známý
svou tvrdou a nekompromisní hrou.
w Ryane, co jsi dělal od skončení se−
zóny 2014/2015 do dnešních dnů?

Kanadský útočník Ryan Hollweg
Po skončení sezóny jsem si do− wJak vypadal během pauzy tvůj
přál aktivní dovolenou v Rakousku tréninkový plán?
Tréninkový plán mám sestavený
na ledovci. Pak už následovala cesta
domu za rodinou do Vancouveru, profesionálním kondičním trenérem
kde jsem hned po příjezdu začal tady ve Vancouveru. Po letech už
jsem na tento systém zvyklý. Pod
s tréninkem.

jeho vedením trénuji pětkrát v týdnu,
zaměřuji se především na kondici,
teď momentálně na rychlost, a také
nechybějí bojové sporty.
w Jsi v kontaktu se spoluhráči?
Zatím jsem v kontaktu s Nickem
Johnsonem, který má také indivi−
duální přípravu. A samozřejmě
s vedením klubu. Vím, že kluci byli
na soustředění na Železné Rudě.
Znám velmi dobře železnorudské
prostředí a dovedu si představit, jak
se nadřeli.
w Vyrazil jsi na výlet ještě někam
v Kanadě?
S přáteli a s manželkou jsme na−
plánovali pětidenní výšlap divočinou
na severu Vancouver Island.
w První zápas sehrají indiáni v 11.
září. Půjde o západočeské derby
s Karlovými Vary. Jak se těšíš?
Už se nemůžu dočkat začátku se−
zóny a hlavně se těším na plzeňské
fanoušky, kteří mě ještě nezklamali
a při každém domácím zápase vždy
udělají skvělou atmosféru. Od vede−
ní klubu vím, že letos se prodávají
permanentní vstupenky lépe než lo−
ni. Skvělá zpráva! Těším se, že letos
bude na stadion chodit více fa−
noušků, že budou tribuny hlasitější.
Jejich podpora je pro nás při zápa−
sech to nejdůležitější.
w Divácky atraktivní by mohl být
tvůj souboj s Radkem Dudou, oba
jste tvrdí, kontaktní hráči.
S Radkem Dudou jsme se po −
tkávali už v juniorech a máme
k sobě dobrý vztah. Při zápasech
se nesoustředím na jména hráčů,
proti kterým hraju, ale na to,
abych hrál svoji hru a dovedl tým
k vítězství.

Šefl si vyplaval čtyři tituly
V Praze Podolí se uskutečnil poslední nominační závod na blížící
se Mistrovství světa v plavání v ruské Kazani. Mezinárodní mist−
rovství České republiky zakončilo domácí sezónu na dlouhém
bazénu a zároveň určilo nové mistry České republiky v plavání
za rok 2015. Mezi nejúspěšnější závodníky se zařadil plzeňský
plavec Jan Šefl, který si vyplaval celkem čtyři individuální
mistrovské tituly a jedno druhé místo.
Dále vybojoval s kolegy ze Slávie VŠ Plzeň zlato, stříbro
a bronz v závodě štafet, a tím uzavřel svou sbírku na celkové
hodnotě osmi cenných kovů. Mezi další medailisty plzeňského
klubu patřili Nicole Nová – dvakrát stříbro a jeden bronz, Jan
Kutil – jedno stříbro a jeden bronz a Roman Bischof – jedna
bronzová medaile. Kompletní sbírku šestnácti medailí doplnila
dívčí štafeta, která obsadila dvakrát třetí místo.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Z francouzského bednářského učně
tovaryšem v Plzeňském Prazdroji
Unikátnost a věhlas bednářského
řemesla připomněla stáž učedníků
z Francie v Plzeňském Prazdroji.
Parta plzeňských bednářů – mistrů
si totiž vzala pod patronát celkem
9 učňů z francouzského Dijonu
a po dobu několika týdnů je učila
tradiční ruční bednářské práci, která
je v Evropě raritou. Na závěr bed−
nářské stáže byli studenti slavnost−
ně přijati mezi bednářské tovaryše.
Plzeňský pivovar přivítal už po−
druhé v historii na stáži bednářské
učedníky z Francie. Devět mladých
dijonských bednářů se pod taktov−
kou místní bednářské party učilo
ruční bednařině a společně se podí−
leli především na výrobě transport−
ních sudů o objemu 50 litrů, včetně
jejich smolení. Aby byla jejich zku−
šenost z bednárny co nejautentič−
tější, byli dnes, na konci své téměř
třítýdenní intenzivní výuky, slavnost−
ně povýšeni na tovaryše.
„Francouzští studenti si u nás
zkoušejí kompletní proces výroby
ležáckého sudu. Některé věci už
znají věrně ze školy, mnohé je ale
musíme nově učit, protože ve své
domovině pracují především na
strojích a zároveň existují značné
rozdíly při výrobě pivních a vin−
Plzeňský rozhled 8/2015

ných sudů,“ vysvětluje podstatu
stáže Josef Hrůza, mistr bednářské
party Plzeňského Prazdroje. „Pro−
tože se ale do našeho řemesla vel−
mi rychle dostali a pochopili pečli−
vost a technologii výroby dřevě−
ných pivních sudů, mohli jsme je
na závěr jejich „plzeňského učení“
povýšit mezi bednářské tovaryše.
Dostali takzvané bednářské nauče−
ní, tedy pár rad a povinností k vý−
konu řemesla, a vandrovní knížku,
která je osvědčením o úspěšné
praxi v plzeňské bednárně,“ dodal.

Bednářská škola z Dijonu posla−
la do Plzně na učenou už druhou
skupinu těch nejšikovnějších, prv−
ní z nich si profesi na místě vy−
zkoušeli v srpnu 2013. Bednářský
obor zažívá ve Francii za poslední
roky své obrození. Systém vzdělá−
vání učňů je však odlišný než
u českých výučních oborů, žáci to−
tiž už od prvního ročníku pracují
vždy 6 týdnů v mateřských firmách
a 2 týdny studují ve škole. „Fran−
couzští studenti bednářství mají
poměrně hodně praxe už při stu−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

diu. V případě vinných sudů je ale
postup výroby odlišný než u piv−
ních. Klasické vysmolení či citlivou
ruční práci si vyzkouší a osvojí je−
dině tady u nás v Plzni,“ vysvětluje
Vlastislav Štrunc, který má v Pl−
zeňském Prazdroji na starost celou
bednářskou partu i další historická
řemesla. Jedinečné praxe v pivo−
varu tak Francouzi využívají ze
zájmu o specifickou práci se dře−
vem, pro některé je bednářství
otázkou rodinné tradice.
Bednářské řemeslo se v plzeň−
ském pivovaru udržuje zejména
kvůli zachování stálé chuti piva
Pilsner Urquell. Bednáři v pivovaru
totiž pečují o ležácké sudy a kádě
používané v historických sklepích,
ve kterých i dnes probíhá tradiční
způsob výroby piva. Ležák zrající
v dubových sudech je součástí na−
bídky pro návštěvníky plzeňského
pivovaru, ale slouží hlavně jako
podklad k trvalému vyhodnocování
chuťového profilu, kvality a dalších
vlastností piva Pilsner Urquell.
Jeho chuť ze sudů srovnávají slád−
ci s průmyslovou výrobou, aby za−
jistili, že chutná stejně už téměř
173 let, od té doby, kdy byla uvaře−
na jeho první várka.
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Celoživotní vzdělávání na Fakultě
pedagogické ZČU v Plzni
Jednou ze zásadních činností
Fakulty pedagogické, které je vě−
nována náležitá pozornost, je
oblast celoživotního vzdělávání
zaměřeného zejména na učitele.
Prioritou v této oblasti je řešení
problematiky nekvalifikovanosti
učitelů, zejména v Plzeňském
kraji a Karlovarském kraji.
Fakulta pedagogická umožňuje
získat pedagogickou způsobilost
v bakalářském studiu Učitelství prak−
tického vyučování a odborného vý−
cviku (v kombinované formě studia).
V letošním roce otevíráme v rámci
celoživotního vzdělávání tzv. „nultý
ročník“ tohoto studia. Absolventům
ročního kurzu bude umožněno do−
končení studia v kombinované formě
bakalářského studijního programu.
Podle zákona 563/2004 Sb. je mož−
né absolvovat v rámci CŽV až 60 %
celkové kreditní hodnoty studijního
oboru. Takto získané kredity mohou
být následně uznány v dalším baka−
lářském studiu.
Další významnou oblastí celoživot−
ního vzdělávání je rozšiřující studium.
V širokém spektru nabízených oborů
si může učitel rozšířit vzdělání o další
aprobaci (jak v rámci Učitelství pro ZŠ,
tak i Učitelství pro SŠ). Zvýší se tím je−
ho hodnota na trhu práce, je adapta−
bilnější na nejrůznější vnější situace
(demografický propad atd.).
Může si však rozšířit svoje vzdělá−
ní nejen o obor, ale i o program. Má−
li např. učitel vystudovaný obor
Učitelství anglického jazyka pro ZŠ,
je možné (ve vyjmenovaných obo−
rech) získat kvalifikaci pro SŠ.
V letošním roce prodlužujeme
termín přijímání přihlášek do rozši−
řujícího studia oboru Anglický jazyk
pro ZŠ i SŠ do konce srpna 2015.
Dále otevíráme program DVPP Uči−
telství pro 1. stupeň určený absol−
ventům magisterských programů
učitelství pro základní školy a střední
školy. Absolventi získají tímto stu−
diem kvalifikaci učitele 1. stupně ZŠ.
Novinkou je rozšiřující studijní
program Učitelství pro mateřské
školy. Jeho otevření předpokládáme
v září 2015.
Veškeré kurzy jsou akreditovány
MŠMT v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků, zároveň
též prošly akreditačním procesem
Rady CŽV ZČU. Po ukončení kurzu
absolvent získá osvědčení o rozšíření
odborné kvalifikace.
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Nabídka oborů v oblasti
celoživotního vzdělávání
Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedago−
gických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovní−
cích a o změně některých zákonů vedoucí k:
a) získání kvalifikace:
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na:
− speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ,
− speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele,
− vychovatele,
− učitele odborných předmětů, praktického vyučování a učitele odborné−
ho výcviku.
Studium pro výchovné poradce.
b) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro ZŠ:
− rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý, ruský),
− rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, tělesné výchovy,
− rozšiřující studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
− rozšiřující studium Učitelství pro MŠ (od září 2015).
c) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu Učitelství pro SŠ:
− rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý),
− rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, tělesné výchovy,
psychologie, biologie (pro absolventy oboru Učitelství biologie pro ZŠ).
Tzv. „nultý ročník“ bakalářského studia – obory:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ (Kompetence
učitelů a mistrů),
Psychologie se zaměřením na vzdělávání,
Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (Studijní program pro rusko−
jazyčné studenty).
Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního vzdělávání ZČU:
− studium Muzikoterapie,
− studium Arteterapie,
− Instruktor odborného výcviku.
Krátkodobé programy zaměřené na vyučování českého jazyka, německého
jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy, fyziky, chemie, psychologie,
geografie, mediální pedagogiky.
Bližší informace na http://www.zcu.cz/fpe v odkazu Celoživotní vzdělávání
nebo na https://www.pc.fpe.zcu.cz/ v odkazu Celoživotní vzdělávání.
Kontakt:
Bc. Gabriela Hrubá
mail: mikulova@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636 021

Bc. Jaroslava Mesány
mail: ghruba@fpe.zcu.cz
tel.: 377 636 020
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Výrazně byla rozšířena nabídka
v krátkodobých programech, kterými
reagujeme na aktuální problematiku
a měnící se požadavky současné
školy. V jazykové oblasti věnujeme
aktuální pozornost zejména němčině
(vzhledem k regionu). V německém
jazyce jsou nabízeny kurzy určené
uchazečům o studium, stávajícím
studentům (opakovací kurzy), ale
i všem učitelům německého jazyka.
Řadu programů nabízí také katedra
tělesné výchovy. Jedná se zejména
o kurzy pro instruktory lyžování, in−
line bruslení, dále pro cvičitele zdra−
votní výchovy, moderních gymnas−
tických forem, regenerační proble−
matiky ve školním prostředí.
Na aktuální potřeby školy reaguje−
me souborem kurzů Úspěšná škola
aneb psychodidaktika ve školní praxi.
Jednotlivé kurzy řeší mj. problematiku
psychologických aspektů agrese (ši−
kany ve škole), nadaného žáka, tvoři−
vého myšlení, rozvoje kreativity apod.
Ani oblast uměnovědná nezůstává
stranou naší pozornosti. Dlouhodobě
atraktivními kurzy jsou programy
Studium muzikoterapie a Studium
arteterapie napomáhající výchově ke
zdravému životnímu stylu, při volno−
časových aktivitách žáků, v progra−
mech prevence sociálně patologic−
kých jevů, ve školských zařízeních
a v zařízeních sociální péče.
Novými atraktivními kurzy zaměře−
nými na oblast výtvarné výchovy
jsou kurzy: Tvoříme ze skla a Tvo−
říme z keramické hlíny. Další nabí−
zené kurzy jsou v nabídce na www
stránkách.
Novinkou v této oblasti jsou pří−
pravné i pokračovací kurzy rozvíjející
hudební dovednosti (klavír, kytara,
pěvecká výchova, vokální dovednos−
ti) určené pro uchazeče o studium
i současné studenty v prvních fázích
jejich studia.
Vysoce aktuální problematiku řeší
programy Environmentální výchova
a Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech zabezpe−
čované katedrou geografie.
Fakulta řešila a řeší řadu projektů
ESF zaměřených na problematiku
vzdělávání učitelů. Konkrétní nabídku
najdete na webových stránkách Pro−
jektového centra FPE pc.fpe.zcu.cz.
Do uvedených kurzů je možné se
přihlásit do 15. 8. 2015 (po uplynutí
této lhůty i na základě individuální
dohody).
Plzeňský rozhled 8/2015

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr o letní sezoně říká:

Letos Šumava praská ve švech
nemá problém. To vidíme v bavorské
Zájem českých i zahraničních turistů
Železné Rudě. U nás by to asi bylo
o Železnorudsko a následně o celou
komplikovanější.
Šumavu předčil všechna očekávání.
w V květnu jste navštívili partnerské
Přesvědčili jsme se o tom v infor−
město Zernez ve Švýcarsku. Co vám
mačním centru města Železné Rudy,
spolupráce může přinést?
které je přímo v budově radnice.
Smlouva o partnerské spolupráci byla
w Pane starosto, proč je letos takový
mezi oběma městy podepsána v čer−
zájem o Šumavu?
vnu minulého roku. Za tu dobu se
Šumavská příroda nabízí i v těch nej−
Zernez sloučil s dvěma okolními
parnějších dnech léta velmi příjemné
klima. Ne náhodou se ří−
ká, že jsou to plíce Evro−
py. Každý, kdo k nám
přijede a několik dnů zů−
stane na Šumavě, hodně
udělá pro své zdraví.
V posledních letech jsme
také vybudovali řadu vě−
cí, které hodně napo−
mohly turistickému ru−
chu jako jsou například
naučné stezky. Dále jsou
to už tradiční akce jako
Rysí nebo Železnorudské Delegace ze Železné Rudy navštívila ve dnech
slavnosti, Okolo Železné 29. – 31. 5. 2015 partnerské město Zelner.
obcemi Lavin a Such. Pro nás to byla
Rudy a řada dalších, které přitahují zá−
velmi inspirující návštěva, protože
jem o Železnorudsko. Nesmím zapo−
město leží uprostřed Švýcarskéno ná−
menout na letní provoz v lyžařských
rodního parku a má v něm i své po−
areálech, který velmi oživil turistický
zemky. Loni v Zerneru oslavovali 100
ruch. V neposlední řade je to i jízda la−
let od založení Švýcarského národní−
novkou v korunách stromů na Pancíř.
ho parku. Pro mě byla velice poučná
Lanovku provozuje město a co je zají−
beseda u jeho ředitele pana Heinricha
mavé, lidé s oblibou usedají do seda−
Hallera. Škoda, že se v Čechách ne−
ček lanovky, která v té samé podobě
podařilo konstituovat a řídit Národní
jezdila i za minulého režimu. Je to pro
park Šumava jako ve Švýcarsku.
ně taková retro jízda.
w Asi nebyla náhoda, že ve vaší de−
w Zájmu o Šumavu možná napomo−
legaci byl i ředitel šumavského
hla i současní situace v Evropě, kte−
národního parku Pavel Hubený.
rá se potýká s problémem utečenců.
Nebyla. Chtěli jsme, aby zástupci
I tato skutečnost má jistě vliv na
Národního parku Šumava viděli a sly−
cestovní ruch, ale kdo se vypraví na
šeli, jak úspěšně ekonomicky pro−
Šumavu už předem ví, proč k nám je−
speruje město, které je uprostřed
de. Naši sousedé v bavorské Železné
Švýcarského národního parku. Z mno−
Rudě už přijali několik desítek utečen−
ha postřehů uvedu jeden. Cokoliv se
ců. Německá společnost s poskyto−
v národním parku mění jako například
váním azylu lidí, kteří přicházejí z chu−
hranice, zóny, tak o všem hlasují
dých zemí zbídačených válkou, zatím
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využívali ko−
munisté tím, že
z její nejkrásnější
části udělali vojenská cvičiště. Nyní si
zase někdo nekulturně vzpomněl, že
z ní bude divočina. Vybudovat za 20
nebo 30 let divočinu je samozřejmě
hloupost. Šumavskou přírodu v národ−
ním parku necháme ležet ladem a bu−
deme čekat, co se stane. Což samo−
zřejmě se bude zkoumat… Švýcarský
národní park přináší peníze, u nás
v Česku budeme ze státního rozpočtu
národní parky dotovat. Jsem rád, že
zkušenosti ze Švýcarského národního
parku slyšeli také zástupci šumavské−
ho národního parku spolu se svým
ředitelem Pavlem Hubeným, kteří byli
součástí naší delegace. Zavítali jsme
také do dalších zajímavých míst.
Například v horské ves−
ničce Susch nedaleko
Zernezu je klinika, kde
se léčí stresová one−
mocnění. Jsou zde lidé,
kteří v důsledku velkého
pracovního nasazení
„vyhořeli“.
w Jak budete spolupra−
covat se svými švýcar−
skými partnery?
To nejdůležitější máme
Horská vesnice Susch nedaleko Zernezu, kde se na− před sebou a to jsou
chází Clinica Holistica Engiadina, kam byla pozvána společné projekty a čer−
železnorudská delegace na exkurzi. Léčí se zde pání peněz z veřejných
stresová onemocnění.
rozpočtů s našimi Švý−
carskými partnery, jež nejsou členy
Švýcarsko není tak bohatý stát, aby si
Evropské unie. Oni již mají pozitivní
mohl dovolit mít několik národních par−
zkušenosti ze spolupráce se sousední
ků jako Česko. Mají jeden a to jim sta−
Itálií. Chceme také širokou českou
čí, ale dovedou z něho získat velké fi−
veřejnost seznamovat s turistickými
nanční prostředky, které investují ve
a sportovními možnostmi, které bě−
prospěch místních lidí a turistů. U nás
hem celého roku nabízí partnerské
se mi zdá, že jdeme zcela opačnou
město Zernez. Stačí jen připomenout,
cestou. Snažíme se Vše jakoby ochra−
že je zhruba 17 km od Svatého
ňovat a nejlépe ze všeho je vydávat
Mořice, který je klenotem mezi lyžař−
zákazy… Česká Šumava byla vždy
skými středisky ve Švýcarsku. (re)
kulturní krajinou, kterou nekulturně
místní lidé v referendu. Park také ma−
ximálně využívají ekonomicky a to ne−
jenom z pozice cestovního ruchu, ale
i z hlediska využití vodní energie.
Návštěva vodní elektrárny Engadiner
Kraftwerke AG byla ukázkovým příkla−
dem, jak příroda v národním parku
může sloužit lidem a to i v sousední
zemi Itálii. Město tím získává nemalé
finanční prostředky. Prvotním zájmem
je maximální ekono−
mická výtěžnost sa−
mozřejmě s ohledem
na ekologii. Ale napřed
se musí vydělat pení−
ze. Tady u nás v Česku
je to naopak.
wPravděpodobně jsme
bohatý stát, že si to
můžeme dovolit.
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V Plzni rozkvétají letničkové záhony
Rodiče dávají letos
nejčastěji jména
Jakub, Jan, Eliška
a Tereza
Nejčastějšími jmény, která letos
dávají rodiče svým dětem naroze−
ným v porodnicích skupiny Zdra−
votnický holding Plzeňského kraje,
jsou u kluků Jakub, Jan, Vojtěch
a Matěj a u holek pak Eliška,
Tereza, Kristýna a Ema či Emma.
Často dávaná chlapecká jména
jsou dále Lukáš, Petr, Václav,
David či Dominik a dívčí Karolína,
Viktorie, Sofie a také Julie.
Z tradičních českých jmen, s ni−
miž letos naopak rodiče zatím šetří,
jsou v případě kluků třeba Aleš,
Erik, Karel, Radek, Zdeněk, Lubomír
či Luboš, Jindřich nebo například
také Bohuslav. U děvčat jsou letos
vzácnějšími z jinak tradičních čes−
kých jmen třeba Daniela, Iveta,
Jana, Iva, Kamila, Lenka, Magda,
Monika, Silvie, Ilona, Šárka, Dana,
Jaroslava, Dana, Andrea nebo též
Jitka. Tato jména buď použili rodiče
v prvním pololetí pouze jednou, ne−
bo ještě v letošních porodních kni−
hách domažlické, klatovské, roky−
canské a stodské porodnice nejsou
zapsána vůbec.
Podobnou kreativitu umožnila
rodičům jak dívčí, tak i chlapecká
křestní jména. Mezi holky jich rodi−
če rozdělili 124 a mezi kluky 122.
Objevila se mezi nimi i některá exo−
tická nebo cizokrajná. Jednalo se
hlavně o asijská jména, zejména vi−
etnamská, ale i čínská či korejská,
třeba Mihn, Ngu, Tong či Kim a dále
například o západní jména napří−
klad Claudie, Jamie, Danny, Tobias,
ale také Yanis, Bao či Diego.
Dvě křestní jména dostalo za
první pololetí šest novorozenců.
Jméno Nikola se jako jediné obje−
vuje ve statistikách obou pohlaví.
Dostaly ho dvě dívky a jeden hoch.
Od 1. ledna do 30. června se
v Domažlicích, Klatovech, Roky−
canech a Stodu narodilo 923 dětí.
Loni za stejné období to bylo 926.
Nelze ale mluvit o stagnaci porodů
či zájmu o porodnice regionálních
nemocnic. Porovnání totiž zkreslu−
je skutečnost, že porodnice ve
Stodu byla letos téměř tři měsíce
mimo provoz kvůli rekonstrukci
operačního traktu včetně po−
rodních sálů. Přišla tak o několik
desítek porodů.
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Ve dvanácti lokalitách v Plzni nyní
rozkvétají desítky druhů letniček.
Město letos vyselo celkem osm
předem sestavených směsí na
plochu 2 194 metrů čtverečních.
Oproti loňskému roku, kdy Plzeň
letničkové záhony z přímého vý−
sevu vyzkoušela poprvé, je tak
kvetoucí plocha dvojnásobná.
Projekt, jehož cílem je oživit veřej−
ná prostranství, získal dotaci
z Fondu životního prostředí Magi−
strátu města Plzně.
Podle náměstka primátora Petra
Náhlíka, jenž má na starost oblast
životního prostředí, loni město
použilo tři letničkové směsi, kaž−
dou s jiným barevným působením
a jiným druhovým složením, letos
počet navýšilo o pět zcela nových,
jež budou v Plzni odzkoušeny po−
prvé. „Namíchány pro nás byly ve
spolupráci se Zahradnickou fakul−
tou Mendelovy univerzity v Lednici
na Moravě,“ řekl Petr Náhlík.
Výsevové plochy byly připrave−
ny a směsi vysety na konci dubna,
v současné době už postupně
nakvétají. „Všechny směsi jsou
k vidění na jednom místě v Plzni
u Domu pohádek pod ulicí Na

Chmelnicích, kde jsme zároveň vy−
zkoušeli dva termíny výsevu, ale
také samostatně na různých lokali−
tách po městě,“ vysvětlila Lucie
Nižaradzeová z Oddělení urbanis−
tické zeleně Správy veřejného stat−
ku města Plzně, které realizaci pro−
jektu zajišťuje.
Protože pětice nových směsí
zatím nenese žádný název, vyzývá
město Plzeňany i turisty, aby se
zapojili do hodnocení jednotlivých
směsí, sledovali v průběhu léta
jejich proměnlivost a krásu a po−

mohli je pojmenovat. „Lidé mo−
hou určit, která směs ponese
název Plzeň 2015 a navždy tak
bude symbolizovat nejen kulturní
rozkvět města v tomto roce,“ do−
dala Lucie Nižaradzeová.
Své nápady a návrhy mohou
lidé zasílat do 15. září 2015 na
e−mailovou adresu andrejsova@
plzen.eu. Autoři padesáti prvních
nápadů získají drobnou pozor−
nost, výsledky budou vyhodno −
ceny a zveřejněny na konci září
2015.

Bitvu u Domažlic popisuje nová kniha
Publikace Bitva u Domažlic, která
právě vychází a jejíž vydání finančně
podpořilo město Domažlice, je patr−
ně úplně první ucelenou zprávou
o neprávem opomíjené, a přitom tak
významné události, jakou bitva u Do−
mažlic v roce 1431 byla. Autorem
knihy je Miloš Novotný a Jiří Krutina.
Co byly křížové výpravy, kdo to
byl Prokop Holý, podrobný popis
páté křížové výpravy, význam bitvy
u Domažlic nebo další informace
o husitství včetně aktuálních infor−
mací ke stavbě pomníku na Bal −
dově u Domažlic. To vše najdete
v nové knize Miloše Novotného
a Jiřího Krutiny, která právě vyšla
v Domažlicích.
„Posláním této publikace je co
nejsrozumitelněji a v souvislostech
popsat tak významnou událost, ja−
kou byla bitva u Domažlic. Neza−
hráváme si s fakty ani směle nefa−
bulujeme, jenom pokorně vrstvíme
zatím dostupná poznání erudova−
ných badatelů a historiků. Hlavně si
přejeme, aby náš historický výlet do
událostí kolem jednoho srpnového
dne roku 1431 přispěl k hlubšímu

povědomí o tomto výjimečném pří−
běhu, který tak výrazně ovlivnil chod
nejen našich, ale i evropských dě−
jin,“ píše v úvodu knihy jeden z auto−
rů Miloš Novotný, domažlický rodák,
který v roce 2009 založil Společnost
pro památník bitvy u Domažlic a za−
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čal se snažit o obnovení atraktivnosti
Baldova, v 15. století zásadně stra−
tegického místa.
Plnobarevnou publikaci vydalo
město Domažlice ve spolupráci se
Společností pro památník bitvy
u Domažlic. K sehnání je v domažlic−
kém Městském informačním
centru za 199 Kč. Kniha vyšla
u příležitosti odhalení pomníku
Bitvy u Domažlic, 600. výročí
upálení mistra Jana Husa a zá−
roveň v roce, ve kterém uplyne
750 let od vydání listiny české−
ho krále Přemysla Otakara II.,
v níž patronátní práva ke koste−
lům v nově založeném králov−
ském městě Domažlicích byla
postoupena benediktinskému
klášteru na Ostrově u Davle.
Autoři knihu věnovali jejich
předchůdcům, kteří v roce 1931
položili základní kámen pomní−
ku na oslavu husitského vítěz−
ství u Domažlic. Právě na tomto
původním podstavci na vrchu
Baldov bude 14. srpna odhalen
obří pomník ve tvaru kalichu.
Bc. Kristýna Bublová
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O Bálkové zatím není rozhodnuto
Kroužkování začalo
na Rokycansku
Letošní sezona je na vrcholu
a počty zvířecích pacientů, kteří
prošli plzeňskou Záchrannou sta−
nicí živočichů, jdou už dnes do
stovek. Od mláďat přes ptáky po−
tlučené o sklo, spadlé do světlíků
či sražené autem. Od hadů až po
divoká prasata a vše, na co si
člověk může vzpomenout.

Mimo jiné běží i tradiční krouž−
kovací akce, a tak začalo letošní
první kroužkování labutí velkých.
První výprava byla na Roky−
cansko, kde jsme okroužkovali
labutí rodinky v Holoubkově,
Radnicích, na Kokotském rybní−
ku a řece Berounce. Letošní po−
čty mláďat u labutí vypadají
slibně a většinou mají rekordních
sedm mláďat v lokalitě. Kroužko−
vání labutí bude pokračovat až do
poloviny srpna a uzavírá aktuální
kroužkovací sezónu letošních
mláďat. Zároveň budou ochránci
opět rádi za jakoukoliv informaci
o hnízdění labutí.

O zprovoznění areálu v Bálkové na
severním Plzeňsku a případném otev−
ření zařízení pro zajištění cizinců tzv.
detencí jednali zástupci Ministerstva
vnitra se starosty sedmi okolních
obcí. Jednání s představiteli samos−
právy považuje ministerstvo za na−
prosto klíčové. Proto starosty sezná−
mili s režimem fungování takového
typu zařízení, včetně systému ostra−
hy, možností vzniku nových pracov−
ních míst pro region a samozřejmě
i s dalšími tématy, která je zajímala.
Objekt v Bálkové dříve sloužil jako
škola v přírodě. Následně byl přesta−
ven na zařízení pro zajištění cizinců,
kde byl provoz ukončen v roce
2005. Nyní areál spravuje Policie ČR
a slouží jako školicí a výcvikové
středisko. Ministerstvo vnitra vytipo−
valo tento objekt jako vhodný pro
opětovné otevření jako detenční
zařízení.

Od začátku tohoto roku bylo zajiš−
těno na území ČR více než 3 000 ne−
legálních migrantů, a to jak nelegál−
ně pobývajících, tak nelegálně tran−
zitujících. Jde o nárůst oproti stejné−
mu období v loňském roce o 48 %.
V souvislosti s tímto nárůstem je
nutné navyšovat kapacity zařízení
pro zajištění cizinců, tzv. detenčních
zařízení. Proto vláda rozhodla o za−
hájení přípravných prací v objektu
Bálková, aby mohl být tento areál
v budoucnu opět využit jako zařízení
pro zajištění cizinců tzv. detenci.
O otevření zařízení v Bálkové ale za−
tím nebylo rozhodnuto.
„Areál v Bálkové bude v případě
rozhodnutí sloužit jako zařízení pro
zajištění cizinců jako uzavřený typ
zařízení. V zahraničí i u nás se někdy
nazývá „detence“ nebo „záchyt“. Za−
řízení slouží primárně k zajištění cizin−
ců, kterým bylo vydáno pracovníky

cizinecké policie rozhodnutí o správ−
ním vyhoštění a o zajištění. Celý areál
je nepřetržitě hlídán ve třech směnách
policisty (celkový počet u takto veli−
kých areálů se odhaduje na 85 osob).
Jeho chod zajišťují civilní zaměst−
nanci Správy uprchlických zařízení
(celkový počet se odhaduje na 60
osob),“ sdělila Lucie Nováková z mi−
nisterstva vnitra.
Jedná se o uzavřený areál a oso−
bám umístěným v tomto zařízení ne−
ní umožněn volný pohyb. Uvnitř are−
álu vznikne samostatné zdravotnické
zařízení. Celý areál pak bude obe−
hnán čtyřmetrovým žiletkovým plo−
tem. Příprava areálu a rekonstrukce
včetně bezpečnostního zajištění,
která potrvá do poloviny příštího ro−
ku, byla vyčíslena na 40 až 50 milió−
nů korun. V tuto chvíli se zpracovává
technická dokumentace a připravují
se výběrová řízení.

Wifi zdarma na veřejném prostranství v centru
Město Plzeň spustilo bezplatné připo−
jení k internetu ve dvou venkovních lo−
kalitách u náměstí Republiky, konkrét−
ně v Mlýnské strouze a ve Smetano−
vých sadech. Novou službu nazvanou
Plzeň free wifi bude dál rozšiřovat, a to
i mimo historický střed. Cílem radnice
je umožnit občanům i turistům v od−
počinkových zónách přístup k infor−
macím zdarma. Zavedení služby je
možné díky tomu, že má Plzeň svou
vlastní síť podzemních optických tras.
Ta dosahuje délky přes 130 kilometrů
a propojuje na 120 lokalit.
„Plzeň by se ráda zařadila mezi
takzvaná smart cities neboli chytrá
města. Ta dokážou využívat infor−
mační technologie ve svůj prospěch
a hlavně ve prospěch svých občanů.
I tato služba, jako je Plzeň free wifi,
nám k postupu na pomyslný prestiž−
ní seznam pomáhá,“ řekl primátor
města Martin Zrzavecký.

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře Plzeň nabíd−
kou bezplatného připojení k internetu
zvyšuje komfort pro obyvatele i náv−
štěvníky. „Zatím na dvou místech si
lidé mohou vyřídit například e−mail
a osobní záležitosti, přečíst zprávy,
stáhnout třeba mobilní aplikaci Plzen
– turista a podobně. Jde přitom
o příjemnější prostředí, než je kance−
lář,“ uvedl Pavel Šindelář.
„Je to trend dnešní doby, že měs−
ta zpřístupňují v určitých atraktivních
a turisticky navštěvovaných zónách
internet zdarma,“ řekl Luděk Šan−
tora, ředitel Správy informačních
technologií města Plzně, jež připoje−
ní zajišťuje. Podle něj jde o levnou
a dostupnou technologii, město stojí
poskytování Plzeň free wifi měsíčně
maximálně jednotky tisíc korun. Pro
připojení je nastaven limit jedné ho−
diny, po němž se bude muset zájem−

ce znovu přihlásit, město tak chce
eliminovat využívání sítě komerčními
subjekty. Také poskytovaná rychlost
připojení byla zvolena tak, aby lidé
nezneužívali systém ke stahování fil−
mů a podobně. V případě nečinnosti
dojde k odpojení po 30 minutách.
Pokrytí wifi zdarma bude město
rozšiřovat i do dalších zón, v nejbliž−
ší době zejména kolem historického
jádra. Pokryta by tak měla být celá
oblast sadového okruhu, jenž je
nejvyhledávanější relaxační lokalitou
v centru. „Půjdeme ale i do měst−
ských obvodů, počítáme tam s vyti−
pováním vhodných veřejných pro−
stranství, hlavně parků,“ dodal Pavel
Šindelář.
Zajištění Plzeň free wifi je možné
díky tomu, že má Plzeň vybudova−
nou špičkovou optickou infrastruk−
turu, takzvanou metropolitní síť. Na
té pracuje od roku 1998.

„Na fotografiích od B. Máška je
vidět i mimořádné kroužkování
mláďat ostříže lesního, tento
vzácný sokolovitý dravec velikosti
poštolky patří do skupiny nej−
lepších letců a jako jeden z mála
dokáže ulovit nejen vlaštovku či
jiřičku, ale i rorýse v letu. Hnízdo
nalezl na jižním Plzeňsku u Přeštic
ornitolog Mojmír Dostál a pro nás
to bylo úplně první hnízdo tohoto
dravce. Krásný zážitek,“ sdělil
Karel Makoň z DESOP – Záchran−
né stanice živočichů Plzeň.
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Na sociální výdaje jde 12 procent
výkonu české ekonomiky
Sociální výdaje v Česku stouply za
poslední čtvrtstoletí více než šest−
krát. Zatímco v roce 1990 činily
82,25 miliardy korun, loni již
byly 512,77 miliardy korun.
Minulý rok přitom odpo−
vídaly 12 procentům
hrubého domácího

produktu (HDP), což
však byl nejnižší podíl
od roku 2009. Vy−
plývá to z publikace
o vývoji ekono−
mických ukazate−
lů, kterou vydal Výzkum−
ný ústav práce a sociálních věcí.
Výdaje na sociální zabezpečení
zahrnují sumu na důchody, nemo−
censké a mateřské, podporu za−
městnanosti, sociální dávky i soci−
ální služby. Jednou z položek jsou
i náklady na správu systému.
Nejvyššího podílu HDP dosáh−
ly sociální výdaje v roce 1991.
Bylo to 14,5 procenta. Do roku
1996 se pak podíl snížil na
11,6 procenta. Poté zas postupně
rostl, a to na 12,5 procenta v roce
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2002. Do ro−
ku 2010 se
pak po hy bo −
val mezi 11,4
a 12,5 pro−
centa. V roce
2012 se rov−
nal 12,7 pro−
centa, od té
doby znovu
klesá. Podíl
sociálních vý−
dajů na HDP je nižší
než v mnoha vyspělých
evropských zemích. Ve
starých státech EU do sociálních
věcí putuje kolem pětiny HDP.
Nejvyšší suma se v ČR vyplácí
na důchody. Loni to bylo 376,71
miliardy korun. Odpovídalo to
8,8 procenta HDP. V roce 1990 po−
díl dosahoval 7,3 procenta a v roce
2000 pak osmi procent. Nej −
vyšší byl v roce 2012 – činil 9,7
procenta. Tehdy se na penzích
vypla tilo 372,75 miliardy korun.
Částky na důchody či sociální
služby v ČR každoročně rostou.
Seniorů totiž přibývá a také penze
jsou vyšší než dřív, navíc se pravi−
delně valorizují.

Do sociálních služeb a sociální
péče loni plynulo 47,87 miliardy
korun. V roce 2000 to byla zhruba
polovina sumy. V minulém roce
částka představovala 1,1 procenta
HDP. Stejně vysoký byl podíl za roky
2001 až 2003. V ostatních letech
byl vždy nižší. Na nemocenských
a mateřské se loni vydalo 22,08 mi−
liardy korun, téměř o miliardu víc
než v roce předchozím. Nejvyšší
byly výdaje v roce 2007, tehdy do−
sáhly 34,67 miliardy korun. Podíl
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nemocenské a mateřské na so−
ciálních výdajích se snižuje. Před
25 lety činil 1,4 procenta HDP, teď
0,5 procenta.
Správa sociálního systému stála
loni 7,92 miliardy. Bylo to zhruba
o 414 milionů víc než v předchozím
roce a o 737 milionů víc než v roce
2012. I tak se ale podařilo náklady
výrazně snížit. Nejvyšší byly v roce
2009, kdy překročily 11,41 miliardy
korun. V roce 2000 dosahovaly
5,72 miliardy korun.
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