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Memorandum o spolupráci s Plzeňským Prazdrojem

„Plzeňský Prazdroj je klíčo−
vým hráčem v našem městě,
sladění aktivit je proto pro nás
prospěšné. A to ať jde o spolu−
práci při tvorbě strategií a plánů
na rok 2016 pro cestovní ruch,
vzájemnou propagaci doma
i v zahraničí nebo třeba o sou−
činnost při řešení odkanalizo −
vání a čištění odpadních vod
Prazdro je a Plzně,“ řekl primá−
tor Martin Zrzavecký. 

Jedním ze společných bodů
prohlášení je například spolu−
práce v oblasti prevence ne−

zodpovědné konzumace alko−
holu. Město Plzeň, Plzeňský
Prazdroj a Centrum protidrogo−
vé prevence a terapie už tři roky
realizují projekt Respektuj 18,
který klade důraz na aktivity
omezující konzumaci alkoholu
nezletilými. 

„Plzeň a Plzeňský Prazdroj
jsou jako spojené nádoby.
Plzeň ský Prazdroj je nedílnou
a aktivní součástí města. V Plzni
se zrodila pivní legenda, díky pl−
zeňskému pivu se sláva Plzně
šíří po celém světě a ročně se

sjíždí stovky tisíc lidí, aby navští−
vily město i pivovar. Díky projek−
tu Plzeň 2015 jsme naše part−
nerské vztahy ještě více utužili
a posílili i v nových oblastech.
Mám tedy přirozeně velkou ra−
dost z dnes podepsané dohody,

protože je dalším příslibem po−
kračování dlouhodobé a úspěš−
né spolupráce ve prospěch ob−
čanů města,“ řekl generální ře−
ditel Plzeň ského Praz droje
Paolo Lanzarotti.

Na spolupráci v osmi oblastech se dohodly město Plzeň
a společnost Pl   zeň ský Prazdroj. Memoran dum, které
upravuje ko operaci v sekci bezpečnosti, životního pro−
středí, prevence nezodpovědné konzumace alkoholu, při
mi mo řádných událostech i v dal ších oblastech,  podepsa−
li primátor města Martin Zrzavecký a generální ředitel
Plzeňského Prazdroje Paolo Lanzarotti. Obě strany pro−
hlášení poprvé přijaly v roce 2007, od té doby jej každo−
ročně aktu alizují pro společné priority daného roku.

Generální ředitel Plzeňského Prazdroje Paolo Lanzarotti 
a primátor města Plzně Martin Zrzavecký

... pokračování na straně 2
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Memorandum o spolupráci
s Plzeňským Prazdrojem

Dalším společným projektem je
také festival Pilsner Fest, jenž je
tradiční oslavou zrodu plzeňské−
ho originálního ležáku. V sou −
 vislosti s touto významnou udá−
lostí, která se letos uskuteční 2. 
a 3. října, se Plzeň ský Praz droj
v memorandu zavazuje prezen−
tovat Plzeň jako spolupořadatele
Pilsner Festu a zajistit propagaci
města v rámci této akce v hod−
notě 500 tisíc korun, a to nejen
v Plzni, ale i v rámci celé České
republiky. Plzeň tuto částku vloží
do rozpočtu festivalu jako jeho
spolupořadatel. Společným cí−
lem je budovat festival jako jedi−
nečnou plzeňskou událost, která

přivede české i zahraniční náv −
štěvníky. Proto se letos festival
opět vrací i do centra města. 

Oba subjekty si také budou
poskytovat potřebné informace
týkající se řešení silničních
a dráž ních projektů, které mo−
hou ovlivnit chod pivovaru
a měs  ta, informovat se budou
o úpravách a rekonstrukcích
v blízkosti objektů Plzeňského
Praz droje. Do hodnuta je také
součinnost při aktualizaci měst−
ského navigačního a infor −
mačního systému, především
s ohledem na navigaci návštěv−
níků do pivovaru, Plzeňského
historického podzemí a Pivo −
var ského muzea.

... dokončení ze strany 1�

V našich novinách jste se již  mohli dočíst o  Cestě v korunách stro−
mů WaldWipfelWeg u obce St. Englmar + bobové dráhy (Bavorský
les). Mnozí návštěvníci z Plzeňského kraje sem už zavítali, proč 
byste nemohli být mezi nimi také vy? Stačí, když odpovíte na naše
otázky a tři z vás získají po dvou vstupenkách do tohoto zajímavého
a atraktivního centra.

1. Cesta v korunách stromů (WaldWipfelWeg) je přírodní zážitková
stezka pro děti (s info tabulemi a úkoly), stezka optických klamů pro
děti i dospělé, dům vzhůru nohama, zvířata (alpaky, lamy, klokani).
Pouze 1 km vzdálené je Centrum volného času a zábavy (Egidi
Buckel), v pěkném přírodním prostředí na kopci, kde je spousta atrakcí
zdarma a 2 bobové dráhy. Pokud chcete získat volné vstupenky, odpo−
vězte na tyto dvě otázky:

• V jaké výšce nad zemí 
se můžete projít 
po bezbariérové Cestě 
v korunách stromů
WaldWipfelWeg?  

SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ

SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ � SOUTĚŽ

Správné odpovědi zasílejte do 14 dnů na adresu naší redakce
Havlíčkova 5, 301 00 Plzeň, 

nebo e−mailem: redakce@plzenskyrozhled.cz 
Nezapomeňte napsat svoji zpáteční adresu a telefon. 
Vylosované výherce budeme kontaktovat telefonicky.

• Jak dlouhé jsou bobové
dráhy v Centru volného
času Egidi Buckel neda−
leko St. Englmaru?
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Rodina Klusálkových coby maskoti
vás s radostí opět po roce zvou na
11. ročník veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje  ITEP 2015, který
se koná ve dnech 24. – 26. září
2015 tradičně v prostorách nové ha−
ly TJ Lokomotiva, Úslavská 75,
Plzeň. Těšit se na vás bude na více
než 100 vystavovatelů z tuzemska
i zahraničí. Vstup je zdarma!

Třetí největší veletrh cestovního
ruchu v České republice zavede náv −
štěvníky do prostředí filmu a červe−
ného koberce. Nebude se jednat
o předávání Oscarů či jiných vý−
znamných filmových ocenění, která
jsou s tímto prostředím úzce spjaté.
Přesto, projděte se veletrhem po
červeném koberci jako filmové hvěz−
dy a inspirujte se, kam cestovat 
za krásami Plzeňského kraje, celé
České republiky i zahraničí. 

Kompletní turistické informace
poskytnou informační centra, léčeb−
né lázně, města, hotely... Nově vy−
stavují Mariánské Lázně, Třebíč
a Chorvatské turistické sdružení, tra−
dičně město Zwiesel a rodinný pi −
vovar Dampfbierbrauerei Zwiesel,
Regionální potravina a další.

Objevte nové možnosti, kam se vy−
dat, užít si plno zábavy s interaktivními
hrami – např. „Zabal si castingový
kufr“, „Obleč si Popelčiny šaty“, po−
kuste se pokoušet fyzikální zákony
s exponáty Techmania Science
Center, zhlédněte ukázky tradičních

řemesel. Zaposlouchejte se do rytmu
originální italské kapely, swingu, folku,
country, dudácké muziky či dechové−
ho orchestru. V křesle pro hosta ve
čtvrtek 24. 9. 2015 přiví táme režiséra
Václava Vorlíčka. Gurmány čeká 

pestrá paleta chutí a vůní v podobě
ochutnávek české i zahraniční kuchy−
ně, italských vín, a o Bavorské sobotě
speciality,  k nimž neodmyslitelně patří
klobásy, preclíky a bavorská piva.
A samozřejmě se opět můžete těšit na
prezentaci ZOO Plzeň na nějaké to živé
zvířátko. Přijde i žirafa? 

Filmy a pohádky se točí po celém
světě i v Plzeňském kraji. Nedotčená
příroda, nádherné památky, archi−
tektura, bohatá historie... To vše fil−
maře láká. Chcete na vlastní oči vi−
dět, na jakém hradě se natáčelo? Jít
po chodbách, kde kráčel král a krá−
lovna? Pár tipů a své putování za fil−
mem popisuje ve třetím vydání
„Zápisky z cest Plzeňským krajem“
rodina Klusálkových. Navští vili např.
tato místa, kde se natáčelo – hrad
Švihov – Tři oříšky pro Popelku,
Klatovy – Copak je to za vojáka, Hor −
šovský Týn – Nesmrtelná teta,
Domažlice – Od zítřka neča ruji,
Úterý – Zdivočelá země, Kladruby –
Santiniho jazyk a další.

Veletrh cestovního ruchu ITEP
2015 kráčí po stopách filmu i úspěš−
ného kriminálního seriálu Po li −
cie Modrava natáčeném v horském
prostředí Šumavy, jehož autorem je
režisér a scénárista Jaroslav Sou −
kup.  Hosty veletrhu po celé tři dny
budou herci z tohoto seriálu, které
potkáte na stáncích TV Nova. V prů−
běhu každého dne se budou konat
soutěže o kompletní sadu DVD
Policie Modrava, besedy a auto −
gramiády s herci. Protagonisti seriá−
lu na pódiu zavzpomínají na natá −
čení a prozradí fanouškům potěšující
novinu.  

Přijďte si užít veletrh cestovního
ruchu ITEP 2015 po stopách filmu
všemi smysly!

Veletrh cestovního ruchu ITEP 
po stopách filmu Katedra archeologie Fakulty filo −

zofické Západočeské univerzity
v Plzni  provedla v červnu a čer−
venci letošního roku ve spolupráci
s Archeologickým ústavem Aka −

demie věd ČR a sdružením Hrady
na Malši další etapu archeolo −
gického výzkumu na hradě Po řešín
poblíž Českého Krum lova. Tým
studentů a odborníků zde mimo 
jiné odkryl prostor tzv. hradní 
kuchyně.

„Při odkryvech v prostoru hrad−
ního jádra a druhého předhradí
jsme získali nejen cennou kolekci
archeologického materiálu, která
ilustruje hmotnou kulturu význam−
ného šlechtického hradu z přelomu
14. a 15. století, ale také důležité
informace měnící dosavadní po−
hled na jeho stavebně historický
vývoj,“ říká vedoucí výzkumného
týmu Josef Hložek. Výzkum před−
stavoval jednu z letních terénních
praxí studentů arche ologie. Ti si
zde ověřili své teoretické znalosti
při poměrně složitých a zcela jedi−
nečných archeologických situa−
cích a získali tak řadu dovedností,
které později uplatní ve svém pro−
fesním životě.

V prostoru hradního jádra došlo
k odkryvu severního líce okrouhlé
útočištné věže – tzv. bergfritu, který
oproti původnímu předpokladu ne−
tvořil součást hradního jádra od do−
by založení hradu pány ze Stra ko −
nic. „Na základě výsledků arche o −
logického odkryvu jsme moh li
kons tatovat, že k výstavbě této do−
minanty hradního jádra došlo až na
konci dvacátých či v průběhu třicá−
tých let 14. století, kdy se hrad na−
cházel v majetku pánů z Vitějovic,“
uvádí Hložek. Společně s výstav−
bou velké věže došlo k posunutí
čelní hradby jádra hradu o více než
dva metry směrem do prostoru pů−
vodního druhého příkopu. 

Dalším místem odkryvu byl pro −
stor tzv. hradní kuchyně. V pro sto −
ru druhého předhradí pak výzkum−
níci ověřili rozdílný charakter zá−
stavby přiložené k obvodovému
opevnění.  

Archeologové 
z univerzity zkoumají

hrad Pořešín

Režisér Václav Vorlíček
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„Je důležité, aby obyvatelé  Plzeňského kraje nemuseli jezdit za živou 
kulturou jenom do velkých měst,“ říká krajský radní pro kulturu Jaroslav Šobr 

� Plzeňský kraj se může po−
chlubit mnoha významnými
kulturními památkami, aktivi−
tami i počiny. Z tohoto regionu
pochází také mnoho osobností
spjatých s kulturou. Přesto se
dá říci, že mít na starosti péči
o kulturní oblast, není právě
snadné, protože jestli si mnozí
z nás myslí, že je v této zemi
něco zanedbáváno, tak to je
právě kultura a její rozvoj, pé−
če o památky a podobně.
Určitě o tom ví své radní
Plzeňského kraje pro oblast
kultury Jaroslav Šobr. Jak vní−
máte tyto otázky osobně?

Kultura je obecně podhodno −
cena a mnohdy i zanedbávána,

ale tohle se rozhodně o Plzeň −
ském kraji říci nedá. Snažíme se
dle finančních možností ze svého

rozpočtu přispívat nejen na čin−
nost významných kulturních insti−
tucí v celém kraji, ale též podpo−
rovat živou kulturu prostřednic−
tvím kulturních akcí většího
i men šího rozsahu. Významně
podporujeme též naše zřizované
organizace, kam patří nejen regio−
nální muzea, ale též Západočeská
galerie, Gale rie Klatovy – Klenová,
Hvězdárna v Rokycanech, Studij −
ní a vědecká knihovna Plzeňského
kraje nebo Stálá divadelní scéna
Klatovy. Tyto organizace význam−
ně přispívají ke kulturnímu rozvoji
regionu a většina obyvatel ani ne−
vnímá nebo neví, že jejich činnost
financuje Plzeňský kraj.
��Jak byste v rámci ČR zhodno−
til Plzeňský kraj v oblasti péče

o rozvoj kultury? Které oblasti
podporujete?

V letošním roce byly nadstan−
dardně podporovány akce a pro−
jekty spojené s Plzní – Evropským
hlavním městem kultury 2015,
a to po celém regionu. Plzeňský
kraj se do podpory zapojil velmi
aktivně, celkově se jedná o 50,8
milionu Kč. Každoročně finančně
podporujeme též velké plzeňské
kulturní subjekty, jako je Divadlo
J. K. Tyla, Plzeňská filharmonie,
Divadlo Alfa, přičemž naše pod−
pora je v porovnání s ostatními
kraji největší.

Jednou z důležitých oblastí
podpory jsou tzv. regionální funk−
ce knihoven, kdy jsou z peněz
Plzeňského kraje nakupovány 

ZOO Plzeň – Expozice Hanzelka a Zikmund 

Krajský radní Jaroslav Šobr

�

Kultura v regionu rozhodně 
není Popelkou



knihy, které jsou následně
zdarma nabízeny a zapůjčovány
malým knihovnám v celém na−
šem kraji. Jde nám totiž o to, aby
i čtenáři v nejmenších knihovnách
měli možnost seznámit se s nej−
novějšími knihami a nemuseli si
pro ně jezdit do knihoven ve vel−
kých městech.
��Které další kulturní akce pod−
poruje Plzeňský kraj ze svého
rozpočtu?

Z dalších akcí, o kterých jsem
ještě nemluvil, to je festival čes−
kých filmů FINÁLE Plzeň, Smeta −
novské dny nebo oblíbené Chod −
ské slavnosti. Tradičně přispívá−
me na hudební akce a podporuje−
me hudbu napříč všemi žánry. Od
hudby klasické a folklorní (např.
významné mezinárodní folklorní
festivaly) přes folk a country až
po rockové festivaly. 
��Do jakých oblastí jde největší
část peněz?

Největší finanční podpora jde
do našich zřizovaných organizací
v oblasti kultury, o nichž jsem se
již zmínil, protože jsou význam−
ným nositelem kulturního života
v celém kraji. Přispíváme nejen na
jejich provoz, ale též na opravu je−
jich budov včetně depozitářů,
kde jsou ukládány sbírkové před−
měty. Ředitelé se stále snaží roz−
šiřovat a zlepšovat podmínky pro
náv štěvníky. Naše organizace se
aktiv ně zapojily do akcí spojených
s Plzní – Evropským hlavním měs −
tem kultury 2015 a mohu říci, že
jsme velmi pyšní na program, kte−
rý připravily. Velký úspěch těchto
akcí dokazují zvýšené počty náv −
štěvníků. Naše organizace úzce
spolupracují s obcemi a městy, na
jejichž území působí. Tato spolu−
práce je velmi dobře hodnocena
starosty obcí. Naše příspěvkové
organizace jsou zkrátka naše vý−
kladní skříně, což mohou vaši čte−
náři poznat poté, co je navštíví
a uvidí, že kraj dobře pečuje nejen
o tyto organizace, ale jejich pro−
střednictvím i o návštěvníky.
�� Jak vaše organizace čerpají
z evropských fondů?

V minulém období byly naše
orga nizace velmi úspěšné u tzv.
Norských fondů, odkud podpora
mířila na restaurování uměleckých
předmětů, digitalizaci nebo za −
bezpečení depozitárních prostor.
Bohužel v některých případech
jsme i přes velmi kvalitně připrave−
né žádosti neuspěli, protože byly
podporovány především státní

projekty. Podpora bude v následu−
jícím období mířit hlavně na národ−
ní kulturní památky, proto se bude−
me ucházet o podporu např. v pří−
padě našeho Hamru v Dobřívě 
nebo areálu bývalého kláštera
v Mariánské Týnici. Chceme též
využít dotace na ochranu sbírek
a jejich uložení v depozitářích.  
��Dá se říci, že zvláště v men−
ších obcích jsou často nositeli
kultury místní neziskové a záj −
mové organizace. Jak jim může
kraj pomoci?

Právě pro tento typ žadatelů byl
nově vyhlášen dotační program –
tzv. Mikrogranty, které mají pod−
pořit kulturní akce menšího rozsa−
hu i v těch nejmenších obcích. Už
proběhla dvě kola rozdělení dotací
a sběr žádostí do toho posledního
probíhá do 30. září. Protože jsem
zároveň dlouholetým komunálním
politikem, chci podporu směřovat
i do menších sídel. Myšlenku na
nový dotační program – Mikro −
granty – ze kterého by tato pod−
pora byla poskytována, jsem měl
od svého nástupu do funkce rad−
ního. Podařilo se ji prosadit a v le−
tošním roce byl program, na který
bylo vyčleněno půl milionu korun,
vyhlášen. Setkal se s obrovským
kladným ohlasem, proto v příštím
roce počítáme s navýšením cel−
kové částky. Pro některé pořada−
tele menších kulturních akcí v ce−
lém kraji je totiž podpora 10 tisíc
významným příspěvkem. Je důle−
žité, aby obyvatelé našeho regio−
nu nemuseli jezdit za živou kultu−
rou do velkých měst, ale měli
možnost kulturního vyžití v místě
svého bydliště. Takovéto akce
upevňují vztah občana k místu,
odkud pochází nebo kde žije. 
�� Dosud jsme se bavili přede−
vším o kulturních akcích. Ale Vy
jste radním i pro oblast památ−
kové péče. Jak se Plzeňský 
kraj podílí na péči o památkové
objekty?

Pro tento typ podpory jsou kaž−
doročně vypisovány dva dotační
programy, jejichž cílem je podpo−
řit obnovu nejen objektů zapsa−
ných jako kulturní památky a ob−
jektů v památkových zónách, ale
i těch ostatních. Finanční podpora
míří na obnovu střech, krovů, fa−
sád, ale též na obnovu umělecko−
řemeslných a výtvarných děl.
V této oblasti jsme si vědomi urči−
tého dluhu, co se týče rozsahu fi−
nanční podpory, proto v příštím
roce budeme rozhodně štědřejší.
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Na návštěvě Mariánské Týnice – expozice o historii školství

Muzeum Šumavy – s paní ředitelkou Řezníčkovou

�
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Česká kapela Monkey Business vy−
měnila na jeden den své hudební ná−
stroje za chmel, vodu a ječný slad.
Všichni její členové v čele s Matějem
Ruper tem dnes totiž asistovali pl−
zeňskému sládkovi u vaření unikátní
pivní várky Pilsner Urquell. Plzeň −
ským ležákem, který společně uvaři−
li, si připijí návštěvníci Pilsner Festu
v sobotu 3. října. 

Pilsner Fest jako oslava dne, kdy
byl poprvé v Plzni uvařen slavný ori−
ginální ležák, spadá letos na sobotu
3. října. Na tradičním připomenutí
zrodu českého zlatého piva v areálu
Plzeňského Prazdroje budou moci
všichni návštěvníci ochutnat pivo,
u jehož vaření přiložila ruku k dílu
i hudební skupina Monkey Business.
Bude se však jednat o stejný origi−
nál, jaký zde už před 173 lety uvařil
místní první sládek Josef Groll.
Receptura plzeňského ležáku se totiž
od času původního vzniku nijak ne−
změnila.   

Muzikanti se s chutí ujali velice
zodpovědné a zajímavé práce a pod
taktovkou staršího obchodního 
sládka Plzeňského Prazdroje Václa −
va Berky uvařili nejen pro své fa−
noušky, ale i pro všechny návštěv −
níky festivalovou várku Pilsner
Urquell. „Hudba je neskutečně zají−

mavým prostorem, pivovarské skle−
py a míst ní varna tomu však výrazně
konkurují. Stejně tak jako není jedno−
duché napsat skvělou písničku, 
kterou si lidé zpívají po desetiletí,
muselo být těžké uvařit toto pivo,

které dobylo celý svět. My jsme teď
mohli být dokonce u jeho varního
procesu a vlastníma rukama jej při−
pravovat,“ řekl s nadšením leader
skupiny Matěj Rupert.

Várka pro Pilsner Fest se vařila již
dnes, a to kvůli zachování původní

doby jejího zrání tak, aby pivo mělo
zlatavou barvu a svůj správný říz.
„Pivo bude nyní kvasit a pak ležet ve
sklepích, aby získalo své jedinečné
vlastnosti. Vloni se na Pilsner Festu
vypilo kolem 400 hl ležáku, takže i le−

tos budeme mít připraveno přibližně
stejné množství. Pokud však žízeň
návštěvníků předčí naše očekávání,
nebude samozřejmě problém vyvalit
další sudy, jsme přeci v pivovaru,“
komentoval přípravy na oslavu starší
obchodní sládek Václav Berka.

Monkey Business uvařili ležák pro Pilsner Fest

Matěj Rupert a obchodní sládek Václav Berka

Finance
na lyžařské 

běžecké trasy
Rada kraje schválila vyhlášení
dotačního titulu Úprava lyžař−
ských běžeckých tras 2015/
2016 pro obce na území Šuma −
vy a Českého lesa, které zajišťují
pravidelnou strojovou údržbu
lyžař ských běžeckých tras po
celou zimní sezónu. Cílem není
jen samotná úprava běžeckých
tras a podpora sportovních akti−
vit obyvatelstva, ale zejména
podpora turistického ruchu v ob−
lasti a místních podnikatelů,
snaha podpořit obce v jejich
akti vitě a pomoci jim využít po−
tenciál území. 

Podmínkou poskytnutí dotace
je zajištění pravidelné strojové
údržby lyžařských běžeckých
stop a návaznost na další 
infrastruktury, jako je ubytování,
služby, zajištění parkovacích
míst atd. Na dotace je vyhrazena
částka 400 tisíc korun. Sběr žá−
dostí o dotaci se uskuteční
v termínu 5. – 29. 10. 2015.
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Chalupa 3+1 (160 m2), Sedlec,
okr. České Budějovice
Stylová chalupa z roku 1856 v obci Malé Chráš −
ťany. V 90. letech proběhla dobová rekonstrukce
Ing. arch. Mikešem. Krásné místo v prostředí 
jihočeských rybníků. Vřele Doporučujeme!

� 734 319 301

2 599 000 Kč 
RD 3+kk (304 m2), 
Blatnice, Plzeň – sever
RD o zastavěné ploše 80 m2. IS: el. 220/380V,
obecní vodovod a kanalizace, topení−ÚP + lokál−
ní TP. Dům po komplet. rekonstrukci z r. 2000. 
U domu se nachází terasa a zděné kolny.

� 734 319 302

2 599 000 Kč

Pozemek (2 543 m2), Příchovice,
okr. Plzeň – Jih
Stavební pozemek se nachází na konci zástavby
rodinných domů v lokalitě Pod svatou Annou, 
nedaleko Přeštic. Dle ÚP – bydlení venkovského 
typu.  IS: elektřina 230/400V v blízkosti pozemku.

� 734 319 301

1 399 000 Kč
Chata (54 m2), 
Plzeň – Nová Hospoda
Zděná chata nacházející se v ulici U Svahu o za−
stavěné ploše 18 m2 stojící na pozemku jiného
vlastníka s min. ročním poplatkem. Doporuču −
jeme mladým rodinám s dětmi či seniorům z dů−
vodu lehké dostupnosti pomocí MHD.

� 734 319 301

349 000 Kč 
Chata 3+kk (92 m2), 
Stříbro, okr. Tachov
Dřevěná chata s kamennými základy nacházející
se v obci Jezerce o zastavěné ploše 46 m2 na vl.
pozemku. IS: voda z vl. zdroje, el. 230/400V, 
topení: lokální elektrické, septik.

� 734 319 301

499 000 Kč
Garáž (19 m2), 
Plzeň – Doubravka
Zděná řadová garáž v OV  na vl. pozemku v ulici
Rokycanská nedaleko nákupního centra. Garáž je
napojena na elektřinu s vlastním podružným
elektroměrem. Doporučujeme!

� 734 319 301

150 000 Kč  

RD (180 m2), Křenovy, 
okr. Domažlice
RD s garáží, terasou na pozemku 204 m2 po ná−
kladné rekonstrukci. Dům je podsklepen (garáž,
sušárna, technická místnost). IS: el. 220/380V,
obecní vodovod +  vl. studna, septik, topení ÚP
a TP.  Doporučujeme!

� 734 319 302

1 899 000 Kč
Byt 3+1 (84 m2), 
Mariánské Lázně, okr. Cheb
Byt se nachází v lázeňském centru v ul. Mladě −
jovského v 1. patře cihlového domu bez výtahu.
Parkování rezidenční u domu. K dispozici dvůr.
Zajímavá investice. Doporučujeme!

� 734 319 301

1 499 000 Kč  

G
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Už 14 let se věnuje domažlická firma
Euro Teplo vývoji a výrobě teplo−
vzdušných, teplovodních a kachlo−
vých kamen na uhlí, dřevo a peletky.
Za dobu své existence se vypra −
covala mezi přední české výrobce
kamen s teplovodním výměníkem,
u nichž se účinnost pohybuje přes
80% a lze s nimi vytápět byty, rodin−
né domy a průmyslové objekty.
Ročně vyrobí až 7.000 kusů nej −
různějších typů kamen. Kromě čes−
kého trhu je velký zájem o kamna
z Domažlic v Německu, Belgii,
Holandsku, Francii, Itálii.

V polovině letošního roku představila
společnost Euro Teplo z Domažlic no−
vinku – automatický kotel Vulkán na
tuhá paliva. O jeho vý−
hodách a přednostech
jsme hovořili s jednate−
li společnosti Milanem
Veselým a Jaroslavem
Hinter hol zin gerem. 
Čím je kotel Vulkán
automat zajímavý?
Srdcem každého kotle
je způsob spalování.
Vyvinuli jsme vlastní
způsob hoření při teplo−
tách na 1000 °C, který
je našim patentem.
Kotel jsme vyvíjeli na
spalování hnědého uhlí
typu Ořech II a dřevních
pelet. Spalovat lze také
jemné dřevěné štěpky,
obilí i kukuřici. Účin −
nost kotle je 93 % a jeho provoz je ne−
smírně úsporný a ekologický. Splňuje
budoucí náročné ekologické normy.

Jaký význam to má pro zájemce
o tento kotel?
V červenci letošního roku byl Vulkán
automat zařazen do seznamu výrobků
a technologií, na které lze čerpat fi−
nance z dotačního programu Zelená
úsporám. Podle našeho mínění je to
určitě výborná zpráva pro ty, kteří
chtějí měnit kotel. Našim kotlem
Vulkán automat lze vytápět rodinné
domky i drobné provozovny a také jej
využít na ohřev užitkové vody.
Jak náročný je na obsluhu?
Obsluha je velmi jednoduchá. Díky
velké násypce je doba hoření bez při−

kládání 3 dny. Je nenáročný na ko −
mínový tah. Kotel se ovládá z jed −
noho místa pomocí řídící jednotky

SPARK.  Naplníte ná−
sypku, nařídíte si tep−
lotu a 3 dny se o kotel
nestaráte. Při jeho
konstrukci jsme také
brali v úvahu názory
a připomínky lidí, kteří
mají doma kotle na
pevná paliva. Při jejich
výměně má totiž vět−
šina z nich problém,
jak nový kotel dostat
na místo původního.
Proto jsme přišli s ře−
šením, jak násypku
s podavačem velmi
jednoduše odmon −
tovat. Po instalaci
kotle lze pak násypku
s podavačem na−

montovat čelně nebo na pravou či le−
vou stranu kotle. Tímto dalším naším
technickým řešením jsme reagovali

na náměty od zákazníků.  Rovněž pří−
pojky pro kouřovod a studenou vodu
mají stejné rozměry jako kotle DOR –
24 až 32 kW.  
Jaký je výkon kotle Vulkán automat?
Jmenovitý tepelný výkon je
30 kW, minimální tepelný
výkon 8 kW. Při správném
používání kotle garantujeme
záruku na svařenec kotlo−
vého tělesa 5 let. Všem zá−
kazníkům, kteří si u nás
koupí jakýkoliv typ kotle,
zajišťujeme záruční i pozá−
ruční servis.
Zájemce o váš nový kotel
bude určitě zajímat jeho
cena?
V současné době je zavá−
děcí cena  59.900 Kč včet−
ně DPH. Kotel Vulkán auto−
mat si mohou všichni pro−
hlédnout v naší firemní pro−
dejně v Domažlicích. Novin −
ku jsme také předvedli na
celostátní výstavě Země Živitelka
v Če ských Budějovicích. V září se
chystáme na dvě celostátní výstavy.
DOMOV A TEPLO v Lysé nad Labem
a FOR THERM v Pražském veletržním

areálu Letňany. V říjnu předvedeme
Vulkán automat v Liberci na výstavě
DŮM A BYDLENÍ.
Jaký je dosavadní ohlas na vaši 
novinku?
Velmi příznivý. Lidé oceňují nená −
ročnou jednoduchou obsluhu, nízké
provozní náklady, velmi příznivou ce−
nu a v neposlední řadě jeho ekolo −
gický provoz. Většina zájemců totiž

uvažuje získat peníze z dotačního
programu Zelená úsporám. Kotel
Vulkán automat splňuje všechny 
podmínky k tomu, aby o tuto dotaci
mohli zažádat. 
Rád bych se zmínil ještě o jedné no−
vince, která bude zajímat hlavně
chataře.
Jsou to krbová kamna Mijava baby
Light o výkonu 2–7 kW. Palivo je dře−
vo nebo dřevěné brikety. Jejich cena
je 5.990 Kč včetně DPH. Jsou to vel−
mi kvalitní krbová kamna, která jsme
vyvinuli a vyrobili na základě našich

dlouholetých zkušeností. Tím jsme
chtěli dále rozšířit sortiment nabídky
našich kamen.
Kde mohou zájemci vidět kamna,
která vyrábíte?

Máme novou firemní prodejnu v Do −
mažlicích, ve které vystavujeme vše c h −
ny typy našich kamen. Na příklad tep−
lovzdušná kamna BRUNO nebo SAT−
TAN, krbová kamna Mijava, akumu−
lační kamna SATTAN, či peletová
kamna. Nabízíme rovněž široký sorti−
ment příslušenství, kouřovodů a ná−
hradních dílů. Každému rádi poradíme
ten nejvhodnější typ kamen.           (re)

Český výrobce kamen z Domažlic společnost EuroTeplo představuje novinku:

Automatický kotel Vulkán
automat na tuhá paliva

Ráj kamen všech typů, které vyvíjí a vyrábí český výrobce společnost Euro
Teplo v Domažlicích. Takový pohled se vám naskytne ve firemní prodejně.

Krbová kamna pro chataře
Mijava baby Light.

Nový ekologický, patentově chráněný automa−
tický kotel Vulkán automat.

Firemní prodejnu Euro Teplo v Domažlicích najdete ve spodní části náměstí
směrem k Domažlické bráně.
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Večer před svatým Janem mluvila
sestra s Tomanem a varovala ho, aby
nejel Doubravou. Paní ministryni
Šlechtové cestu do Plzeňského kraje
jistě nikdo nerozmlouval, a podle
infor mace v novinách, mimo staros−
tů obcí, primátora a hejtmana, se set−
kala také se členy Regionální stálé
konference. Nad tímto názvem tápu
– nedovedu si pod tím představit nic
– ale to je můj problém. Jak se píše
dál, pomoc krajům považuje paní mi−
nistryně za svou povinnost, a ta je 
jistě vyčíslitelná. Je otázkou, kterým
směrem se pak ubírá dál. Jestli při−
budou další kruhové objezdy a kilo−
metrové tramvajové zastávky, nebo
že by třeba bylo rozhodnuto vrátit –
od roku 2007 pětinásobně zvýšené
nájemné z obecních bytů  –  do pů −
vod ního stavu? Životní úroveň obča−
nů přece nevystihují sochy a sousoší
na instalovaná na lavičkách, ani po−
zlacené kašny, ba ani dřevěná lavička
za třistapadesát tisíc. 

Na návštěvu plzeňské zoologické
zahrady se paní ministryně jistě vy−
dala vládní limusínou, a možná že
jela jinudy, než kudy vozí návštěvní−
ky zoovláček. Ten jede zčásti  silnicí

kolem bývalého parku, kde na ces−
tičce mezi stromy podél silnice byly
kdysi dokonce i lavičky, neboť tato
romantická místa přitahovala domá−
cí i návštěvy. Cesta vede až do his−
toricky nejstarší části města za
hradbami, do míst svažujících se
k řece, do čtvrti, které se kdysi dáv−
no říkalo Husí plácek, a tam někde,
když ještě naše město mělo hrdelní
právo, bydlel kat. Dnes jsou lavičky
fuč, cesta je zarostlá, park zpustlý.

Plzeňská zoologická zahrada cho−
vá v rozlehlých prostorách krásná
a užitečná zvířata, která dokážou kaž−
doročně přitáhnout spoustu návštěv−
níků a s přehledem uživí nejen všech−
ny své chovatele, ale také admi −
nistrativní personál, fotografa, ředite−
le i tiskové mluvčí. Na zoologickou
zahradu navazuje botanická zahrada,
v areálu je starobylý statek Luftnerka
– jsou to zajímavé prohlídkové aktivi−
ty na celý den. Ale kdyby paní mi −
nistryně měla starostlivou sestru, ja−
ko měl Toman, určitě by ji varovala,
aby k cestě do zoo nepoužila tramva−
jový spoj č. 1 nebo 4, nevystoupila
ve stanici Pod Záhorskem a nese−
stoupila do podchodu směrem k sil−

nici, kudy sice jezdí i zoovláček vy −
jíždějící z ná městí, ale ten, když se
dostane do těchto míst, strašidelný
podchod míjí a v zatáčce zrychlí, aby
náv štěvníci nezahlédli dvoumetrové
kopřivy rostoucí po pravé straně
a zpustlý park s léta nesekanou trá−
vou a neodklízeným listím z mohut−
ných stromů. Vloni na podzim sice
nějaký zoufalec spadané listí shrabal
a navršil ke kmenům stromů, dou −
faje, že město alespoň ty hromady
odklidí, ale to špatně zná své
Pappen heimské – ty hromady jsou
tam dodnes. Asi před čtyřiceti léty
byla v těch místech postavena více −
účelová budova Pewag s kolonií ga−
ráží, ale po opuštění objektu nebylo
možné garáže zbourat, ani když se
v nich usazovali bezdo movci, a staly
se páchnoucím smetištěm, protože –
jako obvykle – měly nevyjasněné
majetkové vztahy. Ty se vyjasnily až
letos a cihlové zříceniny začal koneč−
ně odklízet nejspíš soukromý develo−
per. Pod chod, o němž je řeč, a při −
lehlý park samozřejmě nejsou v na−
šem krajském hlavním městě ojedi−
nělé, zaneřáděných parčíků a chmur−
ných podchodů je zde více.

Teprve když Toman stál tváří
v tvář zradě lásky, kterou neunesl,
„...prudce hned, pak loudavě, ubíral
se k Doubravě…“ jak jeho sebezni−
čující aktivity vylíčil český buditel
pan Čelakovský. Tam se k němu
připojila krásná lesní panna na jele−
nu a on ucítil v srdci změnu. V pod−
chodu Pod Záhorskem by se mu nic
takového stát nemohlo, a pokud by
neuklouzl po zvratkách nebo moči,
ani by na něho z ucpaných kaná −
lových výpustí nevyskočily krysy,
a cestu podchodem, po celé délce,
šířce i výšce zohaveném polisto −
padovými sprejery, by zvládl, mohl
by se pak ubírat dál, až k zoologické
zahradě. 

Kdyby tuto cestu použila i paní
ministryně, dospěla by k poznání, že
– když pomineme rej, ryk, pestrost
a rozmanitost akcí v centru města
a v přilehlých ulicích  –  kultur nost
města kultury 2015 končí kousek od
míst, kde dříve stávaly městské brá−
ny, a kde zřejmě také vždy dojdou
peníze, které pak chybí na komplexní
úklid a údržbu města a na skromné
zájmy běžných občanů.

Dagmar Hermanová

Nejel  Toman  Doubravou
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Auto−moto−rady pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Energeticky úsporný silniční moto−
cykl s elektrickým pohonem navrhl
a sestavil tým studentů a odborníků
z katedry konstruování strojů Fakulty
strojní Západočeské univerzity
v Plzni. Jejich cílem bylo vytvořit
elektricky poháněný motocykl, ce−
nově srovnatelný s klasickým sil −
ničním motocyklem se spalovacím
motorem. Veřejnosti bude předsta−
ven 11. a 12. září na Dnech vědy
a techniky v Plzni. 

„Vzhledem ke složitosti získávání
finančních prostředků na stavbu
prototypů v univerzitním prostředí
to byla velká výzva,“ hodnotí myš−
lenku vzniku úsporného silničního
elektromotocyklu vedoucí vývojové−
ho týmu Josef Formánek.

„Zachovali jsme design spadající
do kategorie silničních strojů a vě −
říme, že osloví všechny motorkáře tě−
lem i duší, kteří rádi využívají tento

druh dopravního prostředku k výle−
tům, projížďkám přírodou, ale i ke kla−
sickým každodenním cestám po
městě i mimo něj. Použili jsme tzv.
stavebnicovou koncepci, to znamená,
že stroj lze sestavit podle potřeb bu−
doucího majitele,“ uvádí Formánek.

Předpokládané rozměry odpo −
vídají rozměrům dané kategorie
jedno stopých vozidel, určených
pro provoz na veřejných komuni −
kacích a přepravu jedné nebo
dvou osob. Elektromotocykl pohání
střídavý trakční elektrický motor

s permanentními magnety o špič−
kovém výkonu 11 kW. Zdrojem po−
honné energie jsou akumuláto −
rové bloky.

„Podařilo se nám vytvořit elektro−
motocykl s přibližnou cenovkou
benzinové verze, k němuž jsme při−
dali několik speciálních úprav. Pro
úsporu elektrické energie je určena
například možnost volby jízdního
reži mu, nastavení intenzity rekupe −
race energie přímo řidičem, elektro−
nický systém ABS při rekuperačním
brzdění či vytvoření dvou verzí poho−
nů – stálého převodu nebo přímo
 řazené pětistupňové převodovky,“
doplnil Formánek.

Elektromotocykl je využitelný jak
na silnici v městském nebo mimo−
městském provozu, tak na závodním
okruhu či v autoškole. Jeho jízdní
a výkonové parametry jsou koncipo−
vány pro klidnou i svižnou jízdu.

Univerzitní úsporný silniční elektromotocykl
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Pracovní nabídky

Samozřejmě se  pozice jednotlivých
regionů České republiky v rámci
Evropské unie  značně liší. Zatímco
například podle HDP na obyvatele
zaujímají všechny kraje relativně
stejnou pozici v rámci EU, v případě
nezaměstnanosti je umístění jednot−
livých krajů ČR v podstatě rozprost−
řeno po celé škále pomyslného 
žebříčku regionů EU.  

Pokud porovnáme Plzeňský kraj
s bavorskými regiony, za které je
známa míra nezaměstnanosti, 
zjistíme, že až na jeden region
München, Landkreis, měly všech−
ny bavorské regiony ve srovnatel−

ném období míru nezaměstnanosti
vyšší než Plzeňský kraj.  

Nezaměstnanost mužů v Plzeň −
ském kraji je nižší než nezaměstna−
nost žen (stejně jako ve většině re−
gionů EU). Míra nezaměstnanosti
mužů se v Plzeňském kraji po −
hybovala okolo 2,6 % a obsadila
41. místo ze 487 regionů, za něž
jsou v současnosti dostupná data
(jak je vidět, porovnávání míry ne−
zaměstnanosti podle pohlaví je
menší dostupností dat značně
omezeno). U žen byla nezaměstna−
nost okolo 5,1% a kraj tak obsadil
100. místo ze 471 regionů.

Nezaměstnanost kraje 
v rámci EU

Plzeňský kraj se řadí mezi kraje s nižší mírou neza−
městnanosti v rámci České republiky.  Přesto, pokud
kraj porovnáme s celou Evropskou unií, mělo 91 po−
dobně velkých regionů v EU celkovou míru neza −
městnanosti nižší než Plzeňsko. 
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů skla v Evropě
v oblasti nábytkového a sanitárního průmyslu s více než
stoletou tradicí. Naše firma se sídlem v Domažlicích se dále
úspěšně rozvíjí, a proto hledáme k okamžitému či pozdější-
mu nástupu zájemce na následující pozice:

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou

práci ve výrobě osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání

či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci

všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpoví-

dající trénink

Pro výše uvedené pozice platí:
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci

všech věkových kategorií jsou vítáni.
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpoví-

dající trénink.

- jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní 
společnosti s více jak stoletou historií

- atraktivní ohodnocení
- vánoční prémie
- příspěvek na stravování
- možnost částečného pracovního úvazku
- možnost individuálního profesního růstu dle zájmu 

a kvalifikace

V případě zájmu o některou z výše uvedených pozic
se prosím obracejte telefonicky na slečnu Duffkovou, 
tel. 379 775 041, která s vámi domluví další postup
promiro s.r.o. Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01

1. Spolupracovník/ce pro drobnou montážní práci
2. Spolupracovník/ce pro přípravu malých součástek pro

konečnou montáž
3. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů

a hotových výrobků (nečistoty, škrábance apod.)
4. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce 

ve výrobě

5. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
6. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní

činnosti při výrobě osvětlených zrcadel
7. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou

výhodou
8. Směnový mistr

hledáme

nabízíme

kontakt
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O budoucím záchytném zařízení pro
uprchlíky v Balkové na severním
Plzeňsku se stále častěji hovoří
v souvislosti se sílící migrací.
Přestože se s Balkovou počítalo nej−
dříve až od Nového roku, je stále
zřejmější, že se zařízení uvede do
provozu již letos. Radní Plzeňského
kraje si objekt prohlédli společně
s ředitelem krajského ředitelství poli−
cie Plzeňského kraje Jaromírem Kní −
žetem. Ten uvedl, že personální za−
jištění ostrahy by bylo řešeno nejpr−
ve přeložením příslušníků z oddělení
a také náběry nových policistů či po−
silami z jiných krajů.

„Jak jsme se dozvěděli, přestože
je Balková určena pro přibližně 
250 uprchlíků, je docela možné, že
jich tady bude nakonec až 500.
Pokud bude jejich příliv do naší 

republiky pokračovat dosavadním
tempem, asi se tomu nevyhneme,“
sdělil náměstek hejtmana Plzeň −
ského kraje Ivo Grüner. 

Podle informací náměstka minist−
ra vnitra Jiřího Nováčka je však nut−
ná rekonstrukce zařízení, přičemž
na umístěné běžence by dohlíželo
ve směnovém provozu asi 160 za−
městnanců. Z toho by bylo nejméně
100 policistů a pracovníků bezpeč−
nostní služby.

Minimální investice do zařízení
nutná pro rychlé provizorní zahájení
provozu jsou čtyři miliony korun
a technicky nejzazší termín zahájení
přijímání uprchlíků je 1. ledna 2016.
V objektu by byla zajištěna také
lékař ská služba a předpokládá se,
že by zde byly ubytovány také rodiny
s dětmi.

Balková možná už letos

Dobrovolní hasiči si rozdělí
dotaci od Plzeňského kraje
Devět jednotek sborů dobrovolných
hasičů ze čtyř plzeňských obvodů si
mezi sebe rozdělí dotaci v celkové
výši 587 819 korun. Peníze jim po−
skytne Plzeňský kraj v rámci svého
programu nazvaného Podpora jed−
notek sborů dobrovolných hasičů
obcí Plzeňského kraje v roce 2015,
přijetí peněz dnes odsouhlasila Rada
města Plzně, schválit jej musí ještě
zastupitelé. Za peníze dobrovolní ha−
siči nakoupí osobní ochranné pro−
středky, dále věcné prostředky a ta−
ké v jednom případě opraví cisterno−
vou automobilovou stříkačku. 

„Dotaci získaly Městské obvody
Plzeň 3, Plzeň 4, Plzeň 6 – Litice
a Plzeň 9 – Malesice. O jejím přidělení
rozhodlo Zastupitelstvo Plzeň ské ho
kraje před prázdninami 8. června,“

uvedl ekonomický náměstek primá −
tora města Plzně Pavel Kotas. 

Konkrétně Městský obvod Plzeň
3 dostane 176 tisíc korun, a to pro
jednotky dobrovolných hasičů Dou −
dlevce (37 tisíc Kč), Radobyčice 
(49 tisíc Kč) a Skvrňany (90 tisíc Kč).
Městský obvod Plzeň 4 peníze rozdělí
mezi dobrovolné hasiče v Bukovci
(104 987 korun), Červeném Hrádku
(61 477 korun), Doubravce (23 464 ko −
run) a v Újezdě (98 391 korun).
Městský obvod Plzeň 6 – Litice získá
91 100 korun, které použije i na opra−
vu cisternové automobilové stříkačky,
a Městský obvod Plzeň 9 – Malesice
pro své hasiče dostane 32 500 ko−
run. Případné spolufinancování drob −
ných oprav bude probíhat z rozpočtů
příslušných městských obvodů. 

Pracovní nabídky
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Vtipný a galantní moderátor.
Věčný princ, který přesedlal
v seriálech do rolí intrikánů a zá−
letníků. A také spolehlivý táta ro−
diny a velký sportovec. To vše je
herec Jan Čenský, pro seriálové
diváky přitažlivý primář David
Suchý z Ordinace v Růžové 
zahradě. Sešli jsme se jednu
prázdninovou sobotu dopoledne,
kdy se právě vrátil z Itálie a Ho −
landska. Povídali jsme si o tom,
jak tráví prázdniny, o koníčcích,
ale i o tom, co chystá pro diváky
v nové divadelní sezóně. Mimo
jiné jsme hovořili také o spaní.
Herec Jan Čenský se totiž stal
tváří prodejny matrací a postelí
„ProSpánek“, proto nechyběl ani
na otevření nové prodejny v Plzni
na Rokycanské třídě.  Nás samo−
zřejmě zajímalo, jak spí a jaké se
mu zdají sny.

Přiznávám, že spím velice rád a že
se mi každou noc zdají úžasné sny,
které si dokonce pamatuji. Mám sny,
které se opakují, které na sebe i na−
vazují. Na vojně se mi třeba zdálo,
že lítám. Že jsem letěl z Prahy do
Pastvin, to je v Orlických horách.
Zdálo se mi, že jsem vyskočil z bal−
konu v desátém patře, proletěl jsem
se, potkával jsem známé lidi a byl
jsem nadšený. No, třeba na dnešek
se mi zdálo, že jsem běžel triatlon...

� To musí být bezvadné, když si
takhle v noci „žijete“. Chce se Vám
pak ráno z postele?

To právě vůbec ne. Do poslední
chvíle ležím a často kvůli ležení 
v posteli oželím i snídani. Takže když
mi nabídla prodejna tuhle spoluprá−
ci, kde je hlavní spánek, okamžitě
jsem řekl ano. Stejně každý prožije−
me minimálně třetinu života vleže.
��V čem nejraději spíte?

Mám rád dobré povlečení z ma −
teriálu podobného bavlně. Satén ne,
ten klouže. A v zimě i v létě spím
v tričku.
��K princi v pohádkách, které jste
hrával, patřila vždycky pořádná

duchna a nabouchaný polštář.
Spíte tak i doma?

Vyrůstal jsem u babičky a tam by−
ly samozřejmě  pořádné peřiny napl−
něné prachovým peřím. Můžu se po−
chlubit, že jsem dokonce i dral peří.
Byla to hrozná práce a vím, že když
jsme měli polštář z prachového peří,
byla to nádhera. No a to nám ještě
babička nahřívala peřiny na peci.
A právě babička mě naučila spát pod
pořádnou duchnou. Potrpím si i na
dobrou matraci a mám tzv. paměťo−
vý polštář. Když jdu spát, tak se do−
slova „zatavím“ do matrace a do
polštáře. Než zajedu do té správné
polohy, už spím. Na těchto věcech

nešetřím. Když se dobře vyspíte,
den je pak úplně jiný.  
�� A to jsem si myslela, že se 
v posteli učíte texty nebo si čtete?

No, to vůbec ne. Přiznám se, že se
texty v posteli neučím, na to jsem
dost línej. Texty se učím v průběhu
zkoušek  Občas si  přečtu v posteli
nějakou dobrou knížku, ale mým
spolehlivým uspávadlem je sudoku.
To mám rád.
��Kdy chodíte spát?

Kdybych hrál jenom divadlo, tak
tam mám určitý řád, ale když točím
Ordinaci, tak to mám hodně rozhá−
zené. Někdy už jsem na place v šest
ráno, takže vstávám před pátou.
A tím, že ještě hraju v zájezdovém
divadle, dostanu se občas do poste−
le až v půl druhé ráno, a když si 
vezmete, že vstávám na natáčení
v pět ráno, tak toho moc nenaspím.
Ovšem, když můžu spát, tak si to vy−
chutnávám. V poslední době to mám
tak nastavené, že nepotřebuji ani bu−
dík. Prostě si řeknu, vstáváš v pět,
a vzbudím se okamžitě.
��Co byste dělal, kdybyste měl den
jenom pro sebe?

Pořádně bych se vyspal. Pak bych
v klidu a dlouze posnídal, protože
většinou nesnídám. Mám rád zdra−
vou snídani, vločky, čaj a snídal
bych tak hodinku. Pak bych odfrčel
na výlet na kole a večer bych to viděl
na táborák. To by byl podle mne 
hezký prázdninový den.

Kvůli posteli často šidím snídani
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Střípky 
z Plzně

Nový organizační řád
Městské policie  

Radní schválili nový organizační
řád Městské policie Plzeň, jehož
cílem je celkově zefektivnit čin−
nost atestovaných strážníků.
Jed ním z opatření bude restruk−
turalizace okrsků projektu Bez −
pečné město, ze stávajících 
63 klesne na 30. Pro pozice okr−
skových strážníků budou vybráni
služebně starší a zkušení městští
policisté. Řád dále počítá s na −
výšením stavu Městské policie
o 30 atestovaných strážníků. 

„V předchozích letech byly na
městskou policii zřizovatelem di−
rektivně kladeny požadavky na
zajištění fakultativních speciál−
ních činností, jako jsou pult cent−
ralizované ochrany, tísňová tlačít−
ka pro seniory, převozy podnapi−
lých osob na protialkoholní zá−
chytku, odchyty toulavých zvířat,
sběr kadáverů na území města,
zřízení skupiny psovodů, zřízení
stanice odtahů vozidel a další.
Docházelo k tomu ale bez navý−
šení početního stavu strážníků
a dostatečných kompenzací v roz −
počtu Městské policie Plzeň. Tyto
činnosti v současné době zajišťuje
55 strážníků, což je počet, o který
jsou pokráceny stavy v obvodních
služebnách,“ uvedl primátor měs−
ta Martin Zrzavecký.

Současným personálním sta−
vem strážníků Městské policie
Plzeň proto nebylo možno pokrýt
požadavky projektu Bezpečné
město, jenž žádal pro 63 okrsků
63 strážníků.  Lokace okrsků pro−
jektu Bezpečné město proto bude
restrukturalizována na 30 tak,
aby bylo možno dodržet filozofii
projektu a dosáhnout cílového
stavu, tedy že každý okrsek má
svého strážníka. Řízení poskyto−
vaných služeb bude rozděleno na
činnosti, které je nutné zajišťovat
atestovanými strážníky, a na čin−
nosti, pro něž není potřeba kvali−
fikovaného městského policisty.
Díky dotaci úřadu práce budou
vytvořena nová pracovní místa
na pozici asistent Městské policie
Plzeň. Ti budou určeni pro výkon
činností, na něž dle zákona není
nutno využívat kvalifikované pra−
covní síly strážníka. 

Městská policie má nový vůz
Nové zásahové vozidlo má  Městská
policie v Domažlicích. Přímo od 
zástupce dodavatele PRIMO CAR
Cheb, s.r.o. jej převzal místostarosta
pověřený řízením městské policie
Zdeněk Novák a také velitel měst−
ské policie Petr Kubal. Nové auto
domaž lickým strážníkům výrazně
usnadní práci. 

Sedmnáct domažlických strážníků
městské policie mělo v současné do−
bě k dispozici pouze jedno vozidlo.
Jakmile byla hlídka u složitějšího vý−
jezdu nebo například vezla opilce na
záchytnou stanici do Plzně, nebyli dal−
ší strážníci mobilní. I to byly důvody,
proč se domažlická radnice rozhodla
pořídit městské policii další vůz.

„Nyní budou moci strážníci lépe
reagovat na případná další oznámení
a chod městské policie tak bude lépe
zabezpečen,“ uvedl místostarosta
Zdeněk Novák.

„Výhodou nového vozu je také ka−
merový systém, který dokáže zazna−
menat přestupky páchané před i za
vozidlem. Záznamy budou ucho −
vávány 15 dní. Také zavazadlový
prostor vozu je speciálně vybaven
tak, aby strážníkům při výkonu služ−

by vyhovoval,“ upřesnil velitel MP
Do mažlice Petr Kubal.

Speciálně upravené vozidlo Dacia
Duster 4x4 má pohon na plyn a pro−
voz by tak měl být výrazně levnější.
Domažlickou radnici auto vyšlo na
604 579,– Kč včetně DPH.

První registrace jízdních kol v Plzni se
konala U Velkého rybníka. Vzhle dem
k velkému zájmu však bylo nutné
označovat cyklistická kola i v příštích
dnech. Městská policie přitom sdě −
luje, že se lze domluvit také indivi −
duálně na Odboru analýzy a prevence
kriminality při Městské policii v Plzni.
Případní zájemci se mo hou ozvat
na tyto e−mailové adresy: barfus@
plzen.eu, beranek@plzen.eu  Veškeré
další dotazy ohledně evidence jízdních
kol, budou občanům zodpovězeny na
telefonním čísle 378 036 931.  

Forenzním značením jízdních kol
za pomoci syntetické DNA rozumí−
me, že jízdní kolo je na několika mís−
tech označeno mikroskopickými

tečkami s jedinečným kódem. Tyto
tečky jsou pouhým okem nevidi −
telné. Jejich vyhledávání na jízdním
kole se provádí UV světlem, kde
mikrotečky světélkují. Vlastní kód se
pak jednoduše přečte za pomoci
zvětšovacího zařízení.

Podstatou je, že takto označené
jízdní kolo je zaregistrováno nejen do
databáze MP Plzeň, ale i do meziná−
rodní databáze forenzního značení,
což odrazuje pachatele od krádeže
jízdního kola a zjednodušuje pátrání
po odcizeném jízdním kole.

Pro vlastní evidenci jízdního kola
mějte připravený občanský průkaz
a doklad o nabytí jízdního kola (lze
nahradit čestným prohlášením).

Evidence kol pomocí syntetické DNA Tropických dnů 
v budoucnu ještě

přibyde
A bude hůř. Podle nové studie 
expertů Ústavu fyziky atmosféry
Matematicko−fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy zaměřené na
změnu klimatu v České republice
klesne počet studených arktic−
kých dnů a naopak stoupne po−
čet horkých tropických dnů (nad
35 stupňů) i nocí (nad 20 stup−
ňů). Průměrná roční teplota
vzdu chu by v tuzemsku do roku
2040 měla vzrůst až o 1,5 stupně
a do roku 2060 o 2,5 stupně
Celsia. Současně vzroste riziko
přívalových dešťů a následných
lokálních povodní, zvýší se i čet−
nost extrémních povětrnostních
jevů, jako jsou vichřice i tornáda.
V neposlední řadě stoupne i ne−
bezpečí vzniku zmíněných měst−
ských tepelných ostrovů.

„Očekávané změny klimatu
budou mít bezprostřední dopad
i na sektor stavebnictví a lid−
ských sídel. Lze očekávat, že do−
jde k úpravě závazných norem
s důrazem na kvalitní vysoce
izolo vanou obálku budovy, která
za jistí nejen velmi nízkou spotře−
bu energie na vytápění a chlaze−
ní, ale také vysokou stabilitu
vnitřního prostředí v zimě i v lé−
tě,“ uzavírá Marcela Kubů, zá−
stupkyně Asociace výrobců mi−
nerální izolace (AVMI).


