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Město Plzeň získalo v konkurenci
14 dalších měst třetí místo ve spe−
ciální Roadshow Prima jede… za
vámi, jejímž partnerem je společ−
nost ASEKOL s celoročním chari−
tativním projektem Koruna za kilo.
V Plzni se v den konání akce, tedy
23. května, vybralo téměř 150 kilo−
gramů drobného vysloužilého elekt−
rozařízení. Díky aktivitě Plzeňanů si
tak město mohlo zvolit charitativní
organizaci, která dostane šek ve výši
10 tisíc korun. Na plzeňské radnici
ho obdrželi zástupci Asociace pro
pomoc handicapovaným dětem, kte−
rá provozuje Centrum Hájek na již−
ním Plzeňsku.
„Toto je jedna z forem, jak město
podporuje Centrum Hájek. Symbolicky
jsme jej podpořili například i v srpnu,
když jsem se spolu s několika dalšími
členy vedení radnice zúčastnil benefič−
ního cyklistického závodu, další forma
podpory se centru dostává prostřed−
nictvím grantového programu sociál−
ních služeb města Plzně,“ řekl ekono−

Dárkový šek pro postižené děti převzala Lenka Šiková,
ředitelka Centra Hájek (uprostřed).

mický náměstek primátora Pavel
Kotas, který předával šek spolu s radní
Helenou Matoušovou.
„Přestože nejde o velkou sumu,
věřím, že i tato částka udělá malým
klientům centra radost. Zvlášť ve
chvíli, kdy se v ní odráží snaha desí−
tek Plzeňanů. Ti pomohli nadvakrát,

nejen životnímu prostředí, ale i po−
stiženým dětem,“ uvedl primátor
města Martin Zrzavecký.
„V našem centru pomáháme dě−
tem se všemi typy postižení. Pro ty,
které mají problémy s chůzí, bychom
rádi pořídili nezbytnou pomůcku – te−
rapeutický elektrický chodník, jenž by

nácvik chůze zefektivnil. Finanční
příspěvek, který jsme převzali, použi−
jeme právě na jeho nákup,“ uvedla
Lenka Šiková, ředitelka Centra Hájek,
které vzniklo v roce 2012 na základě
neuspokojené poptávky sociálních
a rehabilitačních služeb pro handica−
pované děti. Dnes pod tímto názvem
působí denní stacionář pro děti do
15 let a centrum intenzivní léčebné
rehabilitace TheraSuit.
„Za společnost ASEKOL, ale i za
sebe jsem rád, že si tyto peníze na−
šly cestu k těm, kteří je potřebují nej−
více, a to je k dětem. Vím, že by
těchto prostředků bylo potřeba da−
leko více, ale doufám, že i částka
10 tisíc korun alespoň trochu pomů−
že handicapovaným dětem zapojit
se do normálního života,“ uvedl
Jaroslav Labík, regionální manažer
ASEKOLu, neziskově hospodařící
společnosti, která v zastoupení vý−
robců a dovozců elektrozařízení
organizuje celostátní systém zpětné−
ho odběru elektrozařízení.

O novém pavilonu FN Plzeň
i o budoucnosti borské části
Pětačtyřicetiletý chirurg MUDr. ního příjmu, neboť tak lze zvýšit i ka−
Václav Šimánek, Ph.D., je ve funkci pacitu a komfort pro akutní pacienty.
ředitele Fakultní nemocnice Plzeň již Lůžková kapacita je plánována
více než rok, přesně 20. října 2015 na 450−500 lůžek. Dalším pozitivem
to bylo 14 měsíců. Plných 20 let bude možný přesun pracovišť z bor−
pracoval ve FN Plzeň jako chirurg, ského areálu do uvolněných prostor
na Lochotín, jed−
koordinátor trau−
ná se hlavně o in−
macentra a v sou−
terní obory.
časnosti řeší bu−
doucnost této fa−
w O jakém časo−
kultní nemocnice.
vém horizontu vý−
Nepochází sice
stavby mluvíme
z doktorské rodi−
a jak bude celá
ny, ale od dětství
stavba financo−
ho lékařská pro−
vána?
fese přitahovala
V současné do−
a chirurgie byla
bě probíhá aktu−
volbou již od za−
alizace zpracova−
čátku studií. Od
né studie, řeší se
svého nástupu
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
definitivní rozhod−
považuje ředitel
Václav Šimánek budoucnost chirur− nutí o umístění klinik a byli bychom
gických oborů za jednu z priorit. rádi, kdyby ještě v letošním roce
Proto jsme se ho zeptali, co se proběhla příprava a vyhlášení výbě−
v tomto směru v největší nemocnici rového řízení na dodavatele projek−
tových prací. V roce 2016 předpo−
v regionu připravuje.
kládáme, že dojde ke zpracování
w V minulém měsíci přinesla mno− projektu, k přípravě a vyhlášení VŘ
há média zprávu o novém pavilonu na dodavatele stavby. V roce 2017
chirurgických oborů ve FN Plzeň. bychom mohli poklepat základní sta−
Pane řediteli, proč by zrovna chi− vební kámen a rok 2020 by mohl být
rurgické obory měly mít nový rokem, kdy budou přijati první paci−
enti. Státní rozpočet ČR by měl v le−
pavilon?
Od roku 1979, kdy započala vý− tech 2016−2020 financovat tuto
stavba nemocnice na Lochotíně, by− stavbu ve výši 1,05 mild. korun,
lo vypracováno několik etap výstav− 30 % financí zajistí nemocnice
by, které se ale z řady důvodů ne− z vlastních zdrojů a celková předpo−
zrealizovaly podle plánu, a i díky to− kládaná cena je cca 1,5 mild. korun.
mu je lochotínský areál obrovské
bludiště, ve kterém má jedna klinika w Co plánujete s borským areálem?
Zde by mělo dojít k postupné pře−
svá pracoviště v různých patrech,
budovách a vchodech. Právě sou− měně na úroveň nemocnice II. typu,
středěnost chirurgických oborů při− ve které bude zachován prostor bý−
nese větší efektivnost v péči o naše valé vojenské nemocnice s jejími
pacienty. Do nové budovy by se současnými obory (chirurgické
měly soustředit hlavní chirurgické a interní oddělení, anesteziologicko−
obory – Chirurgie, Ortopedie a trau− resuscitační oddělení a pracoviště
matologie, Neurochirurgie, Urologie, následné zdravotní lůžkové péče).
Klinika Anestezie, resuscitace a in− Areál, v němž jsou budovy zcela pů−
tenzivní medicíny s 6 novými ope− vodní fakultní nemocnice, by mohl
račními sály pro urgentní případy, být nabídnut k prodeji či k investi−
s přímou vazbou na emergency cím, např. v oblasti sociálních slu−
žeb. Pozemek, na kterém stojí bor−
a heliport + hybridní sál.
ská část FN, je na strategickém mís−
w Jaké další přínosy představuje tě. Účetní hodnota je téměř 300 mi−
lionů korun a tržní představuje mini−
nová nemocniční budova?
Díky novému pavilónu na Locho− málně 850 milionů korun. Umím si
tíně můžeme dosáhnout snížení če− představit borský areál jako cent−
kacích dob na důležité operační zá− rum, kde by se mohla prolínat na−
kroky (především v rámci činnosti bídka sociálních služeb pro seniory
onkologického centra). Nesmírně společně s nabídkou služeb pro děti
důležité je navýšení kapacity urgent− a mladé rodiny.
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LENTE – běžná (i když nevšední) ORL
ambulance pro běžné (ale moderní) lidi
Častou příčinou oddělených ložnic
manželů je chrápání. Dnes už se za
tuto skutečnost téměř nikdo nestydí,
ovšem důležitá je informace, že mno−
zí lidé se ji snaží řešit. Ne všichni však
vědí, že to jde, ale hlavně, kam se
obrátit. Za chrápáním se často skrývá
syndrom spánkové apnoe neboli
dechové spánkové nedostatečnosti.
V důsledku nedostatku spánku je pa−
cient často unavený, má bolesti hlavy,
vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak ri−
ziku mozkové mrtvice, infarktu nebo
mikrospánku za volantem. A právě
unikátní léčbu chrápání pomocí jazy−
kových implantátů poskytuje plzeňská
klinika LENTE.
„Unikátní zákrok spočívá v tom, že
lékař zavede asi čtyři centimetry
dlouhou pružnou tyčinku ze speciál−
ního materiálu do jazyka. Během ně−
kolika týdnů se implantát částečně
vstřebá a změní svůj tvar. Díky tomu
roztáhne jazyk dopředu a v důsledku
tohoto tahu se uvolní dýchací cesty.
Výkon se provádí v místní nebo cel−
kové anestezii. Za hodinu po výkonu
může jít pacient domů. Výhodou zá−
kroku je to, že je vždy možný návrat
k nějaké standardní metodě léčby,“
vysvětluje specialista ORL MUDr.
Václav Pavelec, Ph.D. S americkými
lékaři na řešení těchto problémů
spolupracuje už řadu let.
Voperování implantátů se provádí
na klinice LENTE, která má pobočky
v Plzni a Praze. Jako výzkumné cent−
rum spánkové léčby disponuje spán−
kovou laboratoří. Před zařazením do
studie tedy podstoupí pacient vy−
šetření ve spánkové laboratoři, kde
se po celou noc zaznamenává pří−
tomnost a závažnost přestávek v dý−
chání ve spánku (spánková apnoe),
mozková elektrická aktivita (EEG),
pohyby očí, aktivita svalů na obličeji,
a další parametry. Po vyhodnocení
výsledků se rozhodne, zda je pro pa−
cienta léčba implantátem vhodná.
MUDr. Pavelec doplnil, že na jeho
pracovišti dokážou jako jediní v ČR
zjistit přesně ta místa, kde dochází
ve spánku ke kolapsu dýchacích
cest. Při medikamentózním navození
desetiminutového spánku přesně lo−
kalizují pomocí videofibroskopu (DI−
SE−Drug Induced Sleep Endoscopy)
místo, kde chrápání či apnoe vzniká,
a určí charakter obstrukce. „Jen tak
lze vybrat tu nejsprávnější chirur−
gickou metodu, která se hodí právě
na konkrétní příčinu chrápání nebo
apnoe,“ dodal dr. Pavelec.
Plzeňský rozhled 11/2015

Klinika LENTE

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.

Operace pond kontrolou zvětšovacích endoskopů.

Specializujeme se na:

Nabízíme:

• léčbu onemocnění uší,
nosu a krku

• prvotřídní péči v oblasti
ORL
• moderní ordinaci v Plzni
a Praze
• špičkové technické
vybavení
• péči hrazenou ČPZP a VZP

• léčbu spánkové apnoe
• odstranění chrápání
• odstranění mandlí
plazmou

Klinika Lente se věnuje ušní, nosní,
krční a spánkové medicíně. Zdejší
odborníci se snaží u všech zákroků
upřednostňovat co nejšetrnější řeše−
ní a co nejrychlejší návrat do pracov−
ního procesu. K unikátním zákrokům
bezesporu patří odstranění nosních
a především krčních mandlí pomocí
plazmy. Pacienti po této operaci mají
nesrovnatelně menší bolesti než na−
příklad po laserových zákrocích.
(Plazma neboli koblace je metoda
vyvinutá v USA. Na rozdíl od laseru
při jejím použití nevznikají vysoké
teploty, a proto je pooperační průběh
příjemnější. Navíc nehrozí například
u nosních mandlí poškození okolní
tkáně vysokými teplotami).
„Díky využití nejmodernějších
technologií lze veškeré zákroky
uskutečnit ambulantně nebo v rámci
jednodenní chirurgie, kdy doba hos−
pitalizace po zákroku v narkóze ne−
přesáhne 24 hodin. (Například po
plastické úpravě nosní přepážky od−
chází pacient hodinu po zákroku do−
mů a po týdnu se vrací do práce.
V případě standardní léčby stejného
problému trvá pobyt ve zdravotnic−
kém zařízení až týden a poté násle−
duje třítýdenní rekonvalescence),“
upřesňuje doktor Pavelec.
Pojišťovna 205 hradí vyšetření
v naší spánkové laboratoři i léčbu
ventilátory.

Plzeň, 30101
Boettingerova 26
Praha 5, 152 00
Werichova 1145/23
Telefon:

604 243 945
Email:

info@lente.cz
www.lente.cz
Pacient první minuty po chirurgickém výkonu.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Ostrý rozjezd na čerpání
evropských financí nás teprve čeká
Útvar koordinace evropských pro−
jektů města Plzně (dále jen „ÚKEP“)
byl zřízen k 1. březnu 2005 jako pří−
spěvková organizace statutárního
města Plzně. Jeho zřizovatelem je
Rada města Plzně a řízením je pově−
řena Kancelář primátora města
Plzně. Hlavním cílem činnosti pří−
spěvkové organizace je koordinace
dotačních projektů. Soustřeďuje se
především na přípravu takovýchto
projektů, na zpracování žádostí
o dotace, na řízení a realizaci pro−
jektů a jejich následné administrativ−
ní vypořádání. ÚKEP zajištuje infor−
mace z oblasti získávání dotací
a grantů zaměřené především na
zdroje Evropské unie a poskytuje
servis všem subjektům v rámci
města Plzně a dalším zájemcům, se
kterými spolupracuje na konkrétních
projektech. Zaměřuje se na větší
projekty realizované s příspěvkem
Evropské unie, a to jak Strukturál−
ních fondů, tak Fondu soudržnosti.
Zároveň k realizovaným projektům
zajišťuje optimalizaci struktury řízení
a financování. V rámci optimalizace
vlastních zdrojů žadatele získává
finanční prostředky z národních
a místních zdrojů. ÚKEP je organi−
zace, která zaměstnává především
manažery pro řízení projektů a spe−
cialisty na jednotlivé zajišťované čin−
nosti. Při řešení konkrétních projektů
spolupracuje s odborníky v rámci
města Plzně a v případě potřeby,

Trolejbusová trať Borská pole, úsek Němejcova−Panasonic

u konkrétních projektů i s externími
specialisty. Více se dozvíme z roz−
hovoru s ředitelem Ing. Erichem
Benešem.

Jak město Plzeň využívá
evropské fondy?
Město Plzeň realizuje prostřednic−
tvím ÚKEP projekty z různých oblastí
a různého zaměření. Jsou to napří−
klad projekty v oblasti životního pro−

středí (Čistá Berounka – etapa II,
projekt A a B; Greenways Plzeň; aj.),
v oblasti dopravní infrastruktury
(např. Trolejbusová trať Borská
pole, úsek Němejcova – Panasonic)
a v oblasti vzdělávání (Rozšíření
a modernizace 2. ZŠ – půdní vestav−
ba, 25. ZŠ v Plzni – nástavba; rekon−
strukce a rozšíření atletického spor−
toviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba záze−
mí pro sport; aj.) V programovém

období Evropské unie 2007−2014
prostřednictvím ÚKEP město Plzeň
realizovalo projekty v hodnotě více
než čtyři miliardy Kč.

Jak vypadá proces a co vše
předchází tomu, než získáme
nějaké peníze?
Jedná se o klasické projektové ří−
zení. Poté, co město rozhodne, jaké
jsou jeho priority v rámci rozvoje,
prověří ÚKEP možnosti financování
těchto projektů z externích zdrojů.
Po vyhodnocení možnosti získání fi−
nančních prostředků je ÚKEP pově−
řen realizací těchto projektů, a to
především v oblasti koordinace čin−
ností specializovaných útvarů a od−
borů města a zajištěním dotačního
managementu. Právě při těchto čin−
nostech důsledně využíváme zásad
projektového řízení s využitím aktu−
álních moderních softwarových
nástrojů v této oblasti.

Které projekty jsou již reali−
zovány a kde je můžeme fy−
zicky vidět?
Z těch největších jsou to:
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Plzeňský vědecko−technologický park

Trolejbusová trať Borská pole, úsek
Němejcova−Panasonic – projekt řešil
napojení oblasti Borských polí na síť
trolejbusové dopravy, kdy bylo
Plzeňský rozhled 11/2015
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propojeno stávající trolejové ve−
dení v ulici Němejcova a vedení v uli−
ci Domažlická. Došlo k výstavbě tro−
lejového vedení v délce 3,2 km.
Plzeňský vědecko−technologický
park II a III – výstavba 9 objektů,
parkovacích stání a související infra−
struktury pro podporu podnikání
v oblasti vývoje, výzkumu a inovací.
Čistá Berounka – etapa II, projekt
A a B – v rámci akce Čistá Berounka
– etapa II, projekt A je realizována
intenzifikace čistírny odpadních vod II
v Plzni. V rámci akce Čistá Berounka
– etapa II, projekt B jsou realizovány
pro město Plzeň tyto projekty: Re−
tenční nádrž na čistírně odpadních
vod I, Úslavský kanalizační sběrač
a kanalizace v Plzni−Radobyčicích.
Dále v rámci této akce jsou realizová−
ny projekty města Přeštice, a to:
Intenzifikace čistírny odpadních vod
a dobudování kanalizace.
Divadelní terasy – úpravy jz. části
sadového okruhu – řešené území
je součástí „sadového okruhu“ –
okružního parku, který je registrován
jako kulturní památka. Cílem projek−
tu je revitalizace jihozápadní části
sadového okruhu historického jádra
města Plzně, která plynule navazuje
na dosavadní postupnou rekon−
strukci sadového okruhu. Realizací
projektu by mělo vzniknout uvolněné
relaxační prostředí parku, a to na roz−
hraní s tranzitní Klatovskou třídou.
……. a další projekty.

Jak bychom se mohli oznám−
kovat v rámci ČR?
Na tuto otázku se samozřejmě ne−
dá exaktně odpovědět a není na mé

Čistírny odpadních vod

osobě hodnotit činnost ÚKEP, ale
i ministr ŽP Mgr. Richard Brabec při
své nedávné návštěvě v Plzni u příle−
žitosti uvedení projektu „Rekon−
strukce a doplnění úpravny vod
Plzeň“ do zkušebního provozu uvedl,
že město Plzeň patří v oblasti život−
ního prostředí mezi nejúspěšnější
žadatele v celé ČR.

Jaký je výhled do dalších let...?
V této chvíli ÚKEP pracuje přede−
vším na přípravě čerpání finančních
prostředků EU z programového ob−
dobí 2014−2020 a zpracování stra−
tegie Integrovaných teritoriálních

investic (dále jen „ITI“). Vzhledem
k tomu, že ČR má významné zpož−
dění a čerpání ještě nezačalo, tak
nás ostrý rozjezd teprve čeká. Proto
se zabýváme přípravou strategie ITI,
která představuje realizaci integro−
vané strategie rozvoje metropolitní
oblasti a která zahrnuje klíčové
investice řešící problémy daného
území s využitím financování z více
než jedné prioritní osy jednoho nebo
více programů Evropských struktu−
rálních a investičních fondů (dále jen
„ESIF“). ITI jsou v ČR vymezeny me−
tropolitními oblastmi definovanými
ve Strategii regionálního rozvoje ČR

2014−2020 a rozšířeny usnesením
vlády z r. 2013. Metropolitní oblasti
jsou identifikovány jako ty, které mají
nejsilnější růstový potenciál a mají
výraznou měrou přispět ke zvyšo−
vání konkurenceschopnosti celé ČR.
Jejich rozvoj je tedy vhodné podpořit
prostřednictvím intervencí do oblas−
tí, které by měly být katalyzátorem
dalšího růstu. Proto se v rámci ITI
předpokládá převážně realizace vět−
ších, investičně náročnějších pro−
jektů s potenciálně významným do−
padem pro řešená území, které by
bez přispění ESIF byly jen stěží reali−
zovatelné.

Divadelní terasy
Plzeňský rozhled 11/2015
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Rokycanští už nemusí
za CT cestovat

Ve Stodu vyšetří zrak
už půlročním dětem

Stovky pacientů Rokycanské nemocnice s vnitřním onemocněním, ale i po
úrazu čeká jednodušší a rychlejší vyšetření. Nemocnice totiž v těchto dnech
zprovozňuje přístroj CT neboli počítačovou tomografii. Lékařům umožní
prohlédnout si vnitřní orgány celého těla velmi detailně a přehledně, což na
klasickém rentgenovém snímku není možné. Takto se zpřesní a zrychlí
diagnostika a tím pádem i léčba.
Diagnostický přístroj má nově také Stodská nemocnice. Obě zdravotnická
zařízení o CT usilovala několik let. V srpnu je pořídila z prostředků Plzeňského
kraje. „Nyní probíhá zaškolování personálu a od listopadu si náš nejnovější
diagnostický přístroj začne tiše vrnět. Pak bude čas na přípitek. Personál radio−
diagnostického oddělení čekají náročnější časy, ale staví se k tomu vstřícně, za
což mu patří dík,“ říká ředitelka
Rokycanské nemocnice Hana
Perková.
V Rokycanech i Stodě plánují
provést ročně na CT přes tisícov−
ku vyšetření. Dosud se museli
pacienti vozit do jiných zaří−
zení. To pro ně bylo nepohodlné
a s několikadenními čekajícími
lhůtami i zdlouhavé. Pro samotné
nemocnice pak byly transporty
neekonomické.
„Nemocnice si pořídily stan−
dardní typ CT, jaký se vyskytuje
v obdobných zařízeních okresní−
ho typu. Každý z přístrojů stál
včetně DPH a devítiletého servisu
19,4 milionu korun,“ doplňuje
radní Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Milena Stárková.

Čím dříve je u dětí zjištěna zraková va−
da, tím efektivněji ji lze léčit a před−
cházet většímu zrakovému hendikepu
v pozdějším věku. Dětské oddělení
Stodské nemocnice proto pořídilo pří−
stroj Plusoptix, který odhalí nejčastěj−
ší oční vady již u půlročních dětí. Zjistí
a změří tupozrakost, dalekozrakost,
krátkozrakost, šilhání, deformované
zakřivení rohovky, nestejné rozšíření
zornic a nestejnozrakost. Vyšetření je
bezkontaktní, trvá několik sekund
a nevyžaduje aktivní přístup dítěte. To
je hlavní rozdíl proti obvyklému vyšet−
ření pomocí optotypu, které se tak dě−
lá až u tříletých dětí. Stodská ordinace
je čtvrtá v kraji, která přístrojem dis−
ponuje. Objednat k vyšetření se lze na
číslech 377 193 593/4.
(více na www.stonem.cz)

Hledají se mladí dárci krve
Transfuzní pracoviště Rokycanské nemocnice zve tradičně na podzim na
prohlídku svých prostor a k ukázce odběrů studenty místních středních škol.
Důvodem je vzbudit zájem mladých lidí o dárcovství krve. Nejinak je tomu
i letos. Při poslední říjnové exkurzi se mezi prvodárce zapsalo osm budou−
cích abiturientů. Zájemci o darování tekutiny zachraňující životy mohou ale
přicházet i sami od sebe. Odběrové termíny jsou v pondělí a čtvrtek od šesti
do devíti ráno. Prvodárci se nemusí objednávat.
(více na www.ronem.cz)

Nová porodní lůžka jsou tečkou
za rekonstrukcí sálů
Porodnice Stodské nemocnice si pořídila nová
porodní lůžka. Jejich instalace je de facto úplnou
tečkou za rekonstrukcí operačního traktu, která se
v nemocnici konala od loňského prosince do le−
tošního května a zahrnovala chirurgické operační
sály, gynekologické operační sály a porodnici.
(fota lůžek na www.stonem.cz)
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349 000 Kč

450 000 Kč

799 000 Kč

450 000 Kč

Chata (54 m ),
Plzeň – Nová Hospoda

Pozemek (1 315 m2),
Horní Lukavice, Plzeň – jih

Garáž (92 m ),
Plzeň – Doudlevce

Pozemek (1 915 m2),
Losiná, okr. Plzeň – jih

Zděná chata nacházející se v ulici U Svahu o za−
stavěné ploše 18 m2 stojící na pozemku jiného
vlastníka s min. ročním poplatkem. Klidné pro−
středí v blízkosti centra Plzně.
Vřele doporučujeme!

Stavební pozemek dle Územního rozhodnutí lze
stavět rodinný dům (dle ÚP – bydlení čisté).
IS: elektřina a plyn 100 m od pozemku, vl. studna,
společný vrt, projekt na kanalizaci (ČOV ).

Nabízíme atypický pozemek v Předenické ulici
v klidné části města v obytné zástavbě domů. Na
pozemku nyní stoji garáž. IS: vodovod, kanaliza−
ce, ele., plyn v obecní komunikaci u pozemku

Pozemek se nachází nedaleko obce Chotěšov.
IS.: el 230 / 400 V, vlastní studna, plynofikace,
kanalizace a obecní vodovod. Na pozemku RD
k rekonstrukci. Velmi zajímavá investice!

& 734 319 301

& 734 319 301

& 734 319 301

2

& 734 319 302

999 000 Kč

G

1 099 000 Kč

2

2 500 000 Kč
2

G

3 300 000 Kč

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

Pozemek (3 067 m ),
Rybnice, okr. Plzeň – sever

Byt 2+kk/T (60 m ),
Plzeň – Severní Předměstí

RD 3+1/G (1 093 m2)
Plzeň – Bukovec

Rozestavěný jednopodlažní RD s plánovaným
obytným podkrovím a dispozicí 3+1. IS: plyno−
vá přípojka, odbočka vodovodního řadu, kana−
lizace – plánované připojení k obecní ČOV, el.
u pozemku. Vřele doporučujeme!

Mírně svažitý pozemek na velmi pěkném místě.
Část pozemku o výměře 800 m2 vedena v územ−
ním plánu k bydlení. Veškeré inženýrské sítě
vzdáleny cca 10 m. Velmi pěkná lokalita.
Doporučujeme!

Byt v OV se nachází v 2. nadzemním podlaží no−
vostavby bytového domu v ul. Lidická v blízkosti
FN Plzeň. Náleží mu sklep a parkovací stání.
Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení.

Nabízíme k prodeji RD s velkým pozemkem. RD
je dispozičně řešen jako 3+1 s verandou, čás−
tečně podsklepen. IS. ele. 230/400V, obecní
vodovod i kanalizace, topení – ústřední TP.
Doporučuji.

2

& 734 319 302

Plzeňský rozhled 11/2015

2

& 734 319 302

& 734 319 302
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Střípky
z Plzně
Město zvýší
podporu sportu
Město Plzeň zvýší podporu sportu.
Ze 40 milionů korun, které se po−
dařilo letos vybrat z hazardu nad
rámec plánovaného výhledu, dá do
oblasti sportu přes 34 procent.
Konkrétně částkou jeden milion ko−
run posílí prostředky Komise pro
sport a mládež Rady města Plzně,
z nichž je každoročně podporováno
kompletní spektrum sportovců, te−
dy nejen velké subjekty jako tělový−
chovné jednoty, ale i menší žadate−
lé, jako jsou kluby sdružující kara−
tisty, jachtaře, otužilce a podobně.
Tím se zvýší prostředky na dotace,
jimiž komise disponuje, a to z devíti
na deset milionů korun. Tyto ne−
investiční dotace jsou zatím pro
sportovní subjekty jedinou systé−
movou možností, jak si sáhnout na
městské peníze.
Další částkou, o kterou si polepší
oblast sportu, bude 3,5 milionu ko−
run. Ty město na základě dohody
s městskými obvody převede do
fondu určeného na rekonstrukce
a obnovy menších sportovišť.
Stejně tak přislíbily jednotlivé pl−
zeňské obvody, že se budou podílet
na podpoře sportu na území Plzně
a budou uvolňovat na rekonstrukce
a obnovy sportovišť deset procent
ze svých příjmů z hazardu.
Rozpočtové opatření počítá i s in−
vesticí ve výši devět milionů korun
na úpravy tribun a realizaci výtahu
v objektu zimního stadionu, zvýší
tím bezbariérovost objektu.
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POZVÁNKA

l

POZVÁNKA

l

POZVÁNKA

l

POZVÁNKA

l
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Pravidelné posezení s českou muzikou a populárními hosty

BEZE SPĚCHU s Josefem Pospíšilem.
Ve čtvrtek 19. listopadu 2015 vystoupí populární umělci z TV ŠLÁGR

Duo Adamis, Renata Pospíšilová (akordeon) a Frankie Zhyrnov (alt saxofon).
Připraven je koncert českých a světových melodií.
Autor a moderátor pořadu Josef Pospíšil vás zve do sálu KD Peklo
ve čtvrtek 19. listopadu 2015. Začíná se v 17.00 hodin.
Rezervace vstupenek na telefonu 378 037 900, nebo přímo v KD PEKLO Plzeň.

Jste srdečně zváni.

Sládek Majer v Síni slávy českého pivovarství
V plzeňském pivovaru strávil nejdelší
dobu ze všech sládků. Jan Majer za−
čínal sice jako chemik v laboratoři,
ale postupně se vypracoval až na
místo plzeňského sládka, které za−
stával od počátku 70. let až do roku
89. Stejně jako jeho předchůdci peč−
livě dodržoval a chránil jedinečný vý−
robní postup plzeňského ležáku, kte−

rý pak předal svému nástupci –
Václavu Berkovi. I díky němu má
dnes plzeňské pivo stále svou neza−
měnitelnou chuť, za což získal od
Českého svazu pivovarů a sladoven
výjimečné ocenění Síně slávy čes−
kého pivovarství a sladařství.
Nemít na prahu padesátých let
alespoň strýce hostinským, Plzeňský

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Prazdroj by zřejmě svého nejdéle
sloužícího a dnes i nejstaršího žijícího
sládka vůbec neměl. Aby se totiž Jan
Majer vůbec dostal do učení do pivo−
varu, musel splňovat tehdejší striktní
podmínku – někdo z rodiny musel mít
něco společného s řemeslem.
Letos v lednu sice oslavil čtyřia−
osmdesát, ale tento věk by mu hádal
málokdo. Tvrdí, že je to právě díky
pivu. Stále vitální muž dělí svůj volný
čas mezi pět pravnoučat, chalupu v
rodné Dolní Kamenici, kam míří s
manželkou Markétou, houby a také
pivovar, kde stále vede degustační
skupinu seniorů. „Jsem rád, že o
náš názor mají v pivovaru stále zá−
jem,“ říká. Kdo jiný by měl lépe po−
soudit, zda Pilsner Urquell chutná
pořád stejně… Degustačně si může
ověřit, že to, co nabyl od svých pivo−
varských předchůdců, tedy po gene−
race hýčkané tajemství péče a tra−
diční receptury plzeňského piva, do−
držují i jeho následovníci. Může tak
ochutnat i dnes stejný a poctivě uva−
řený originál jako před 173 lety, kdy
vznikla jeho první várka.

Plzeňský rozhled 11/2015

Hasiči dostali medaile
za reprezentaci kraje
Hasiče a hasičky Plzeňského kraje
ocenil hejtman Václav Šlajs, a to za
vynikající reprezentaci kraje na Mis−
trovství ČR v požárním sportu, které
se uskutečnilo koncem června v Tře−
bíči. První místo si v kategorii žen
družstev dobrovolných hasičů odnes−
lo družstvo žen SDH Chválenice, které
si z mistrovství odváží zlato už pat−
náctým rokem. Stříbrnou příčku obsa−
dili v kategorii mužů hasiči SDH Deh−

Plzeňský rozhled 11/2015

tín a druhé místo vybojovali také čle−
nové družstva HZS Plzeňského kraje.
„O úspěších sportovců se hovoří
často, ale že máme v kraji úspěšné
reprezentanty v požárním sportu, to
mnoho lidí neví. Jsem rád, že mohu
ocenit vaši práci a poděkovat za re−
prezentaci Plzeňského kraje,“ uvedl
Václav Šlajs a dodal, že si velmi cení
práce hasičů, a to jak profesionálů,
tak hasičů dobrovolných.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Fórum personalistů
o spolupráci škol a firem
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje uspořádala 13. 10.
2015 ve spolupráci s Handwerks−
kammer
Niederbayern−Oberpfalz
Česko−německé fórum persona−
listů. Hlavním tématem set−
kání byla spolupráce škol
a firem v oblasti vzdělá−
vání. Ukázalo se, že na−
vzdory odlišným systé−
mům vzdělávání trápí
české i bavorské firmy
obdobné problémy. Jedná se
o přeshraniční region se zásadním
podílem průmyslové výroby na podni−
kové ekonomice, velice nízkou neza−
městnaností a nedostatkem kvalifiko−
vaných pracovních sil v technických
oborech a řemeslech. Účastnici se se−
známili s plány na další směřování od−
borného školství v ČR a společně dis−
kutovali možnosti a limity aplikace du−

álního systému vzdělávání v ČR.
Zástupci
jednotlivých
firem
prezentovali své zkušenosti se spolu−
prací s konkrétními odbornými škola−
mi, problémy, které je v této
oblasti trápí a vlastní návrhy
na zlepšení stávajícího
stavu. Všichni přítomní
se shodli na nutnosti
propagace technických
oborů a řemesel již od
základních škol, seznámili
se s výstupy projektů, které
v této oblasti RHK PK v minulých
letech realizovala, ale také aktivitami,
které připravuje do budoucna. Stranou
nezůstala ani další související témata,
jako je spolupráce s vysokými škola−
mi či problematika zaměstnávání
absolventů. Akce byla podpořena
z prostředků Evropské unie prostřed−
nictvím programu EURES.

Plzeňsko čekají významné
investice do komunikací

Velmi zajímavé téma vybrala Regio−
nální hospodářská komora ČR pro
svou říjnovou business snídani. Její
členové mezi sebou uvítali ředitele pl−
zeňské správy Ředitelství silnic a dál−
nic ČR Ing. Zdeňka Kuťáka, čímž byl
okruh otázek i odpovědí prakticky da−
ný. Zajímali se především o stav a při−
pravenost komunikací v Plzeňském
kraji, kde se ŘSD stará o 420 km silnic
1. třídy a o dálniční přivaděče k D5.
Jak vyplynulo ze slov a prezentace
ředitele Kuťáka, čeká silniční síť v kraji
celá řada investičních akcí. Mezi ty,
které se pohybují kolem jedné miliar−
dy korun, patří například čtyřkilomet−
rový obchvat Losiné, obchvat měst
Přeštice a Klatov. Řidiči se mohou
těšit i na pokračování čtyřproudové
10
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komunikace v úseku Šlovice – Přešti−
ce, kde bude celkem 12 mostů. Touto
trasou projede 18 tisíc aut za 24 ho−
din, což by plánovaná trasa měla prů−
jezd zrychlit. Stavět by se mohlo snad
už v roce 2018 nebo 2019.
V Plzni se nejdůležitější akce plá−
nuje na příští rok a týká se mostu
Generála Pattona. Stavební povolení
je již vyřízeno, samotná stavba bude
rozdělena do tří částí. Most, který
byl dokončen na začátku 70. let mi−
nulého století, dnes zažívá dvoj−
násobné zatížení oproti počátečnímu
stavu. Plzně se také dotkne rekon−
strukce ulic Plaská – Roudné, kde už
začaly výkupy pozemků. V plánu je
zde čtyřproudová komunikace za
750 miliónů korun.
Plzeňský rozhled 11/2015

Reprezentanti trénují malé indiány
Extraligoví borci HC Škoda Plzeň za−
čali trénovat malé plzeňské hokejové
naděje. Když jim to čas dovolí,
pomáhají trenérům při trénincích
Brusličky a Základny, tedy těch nej−
menších hokejistů.
„Sami jsme měli hokejisty, ke kte−
rým jsme vzhlíželi. Jako malý kluk,
bych měl taky velkou radost, kdyby
mě přišel trénovat Bohouš Eber−
mann. Je skvělé, že nám kluci z áčka
chodí pomáhat,“ uvádí Jiří Hanzlík,
sportovní manažer mládeže HC
Škoda Plzeň.

Plzeňský rozhled 11/2015

Do tréninků se zatím nejvíce zapo−
jují čerství reprezentanti ČR obránce
Jakub Jeřábek a útočník Dominik
Kubalík, společně s dalším forvar−
dem Jakubem Lvem, všichni odcho−
vanci hokejové Škodovky. Děti přišel
trénovat i další plzeňský odchovanec
Jan Schleiss, útočník Miroslav
Indrák a oba brankáři Matěj Ma−
chovský a Patrik Polívka.
„Bylo to moc příjemné. Děti jsou ši−
kovné a snažily se. Já jsem měl ale−
spoň možnost zavzpomínat na tu do−
bu, když jsem byl sám v Brusličce,“

uvádí jednadvacetiletý Honza Schleiss.
„Budeme si je teď s klukama pamato−
vat a sledovat je. Uvidíme, co z nich
vyroste,“ doplňuje další odchovanec
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plzeňského hokeje Patrik Polívka.
Trenéři mládeže počítají hlavně s psy−
chologickým efektem, který bude mít
tréninková přítomnost extraligových
hvězd na hokejový potěr. „Syn obdivuje
Dominika Kubalíka na ledě, chodí na je−
ho zápasy, je to odjakživa jeho vzor.
Samozřejmě je to pro něj maximální
zážitek, když ho přijde trénovat do
Základny,“ uvádí Ilona Šmídlová, ma−
minka sedmiletého Jakuba.
Hokejistům se navíc základy, které
teď dostanou, mohou hodit i pro bu−
doucí profesní život. „Přemýšlíme
i o kariéře trenéra a taková praxe bu−
de výborná pro zisk trenérské licen−
ce,“ uzavírá obránce Jakub Jeřábek.
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Zimní pneumatiky s vyváženými jízdními
vlastnostmi není snadné najít
S přípravou na zimní sezónu při−
náší spotřebitelský časopis dTest
každoroční test zimních pneumatik.
Tentokrát prověřil pneumatiky
s rozměry 165/70 R14 pro menší
vozy jako například Škoda Fabia či
VW Polo a pneumatiky o velikosti
205/55 R16 pro nižší střední
a střední třídu vozů, jako jsou
Škoda Octavia a Hyundai i40. Nej−
lepší z testovaných pneumatik se
umí dobře vypořádat se suchou
a mokrou vozovkou, sněhem i nále−
dím, zároveň mají dlouhou život−
nost a nízký vliv na spotřebu po−
honných hmot. V kategorii menších
pneumatik skončily s celkově dob−
rou známkou pouze tři,
u větších pneumatik
byly dobře hodnoceny
pouze dvě.
„Dobré jízdní vlast−
nosti na mokré vozovce
jsou jako vždy nejčas−
tější slabinou testova−
ných šestnáctipalco−
vých pneumatik a také
limitujícím faktorem cel−
kového skóre – 11 z cel−
kem 15 uspokojivě hod−
nocených předvedlo jen
průměrné výkony. Ve srovnání
s dobře hodnocenými modely mají
horší přilnavost, která ovlivňuje ovla−
datelnost vozu a brzdění, menší
odolnost proti aquaplaningu nebo
horší směrové vedení,“ hodnotí ka−
tegorii větších pneumatik Hana
Hoffmannová, vedoucí redakce
časopisu dTest.

ukázala nejlepší výsledek na suché
vozovce a v dalších testovaných
kritériích kromě hlučnosti dostala
dobrou známku. Ostatní testované
pneumatiky skončily s uspo−
kojivým hodnocením. Jed−
na získala dokonce známku
nedostatečnou. Obecně ne−
jsou mezi pneumatikami vel−
ké rozdíly ve vlivu na spotře−
bu (přibližně 0,3l/100km).
Velké rozdíly jsou ve vý−
sledcích testů na mokré
a suché vozovce.
„Zatímco v jízdních vlast−
nostech na mokru jsou roz−
díly mezi nejlepší a nejhorší

pneumatikou výrazné, ve spotřebě
pohonných hmot se testované mo−
dely tolik neliší. Mezi nejlepší a nej−
horší pneumatikou v kategorii
205/55 R16 je rozdíl ve spotřebě pa−
liva pouze šestiprocentní, což odpo−
vídá 0,3 l/100 km, v menším rozmě−
ru 165/70 R14 dokonce jen čtyřpro−
centní – 0,2 l/100 km,“ říká Hana
Hoffmannová.

Ve spotřebě jsou rozdíly minimál−
ní, naopak výrazné jsou v testech
na suché a mokré vozovce

Při stokilometrové rychlosti je
rozdíl v brzdné dráze až 4 metry

V kategorii 205/55 R16 jsou cel−
kově vyváženými pneumatikami
pouze dvě ze sedmnácti testova−
ných, konkrétně vítěz testu Conti−
nental Contiwintercontact TS 850
a v pořadí druhá Yokohoma W.drive
V950. Continental předvedl na mok−
ru a na sněhu nejlepší jízdní vlast−
nosti ze všech, nejméně se opotře−
bovává a zároveň má nízký vliv na
spotřebu paliva. Yokohama zase

Na suché vozovce vévodila již
zmíněná Yokohama. V porovnání
s Continentalem má brzdnou dráhu
o necelý půlmetr kratší a také má
o pár desetinek bodu lépe hodnoce−
nou jízdní stabilitu. Nejdelší brzdnou
dráhu ze všech testovaných před−
vedly pneumatiky Goodyear. Na za−
brzdění ze stokilometrové rychlosti
potřebuje o čtyři metry více než nej−
lépe hodnocené pneumatiky. Co se
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týče opotřebení, většina testovaných
pneumatik dosáhla velmi dobrého
a dobrého hodnocení. Pouze dvě
skončily s uspokojivou známkou.

Jejich vypočítaná život−
nost je méně než 30 tisíc
kilometrů, což pro prů−
měrného řidiče znamená,
že mu budou sloužit jen
čtyři zimy.
V kategorii 165/70
R14 získaly celkově dob−
ré hodnocení pouze tři
pneumatiky z šestnácti.
Vítěz testu Goodyear
UltraGrip 9 nezaváhal na
žádném povrchu, ze
všech zkoušek si odnesl dobré
známky a v klíčovém testu na mokré
vozovce předvedl nejlepší výkon.
V pořadí druhé pneumatiky značky
Michelin Alpin 4 měly sice výsledky
z jízdních zkoušek na spodní hranici
dobrého hodnocení, v testu opotře−

AUTO-MOTO-RADY

bení však byly nejlepší. Lze je proto
doporučit řidičům s vysokým kilo−
metrovým nájezdem. Celkově bron−
zový Dunlop SP Winter Response 2
zase dosáhl nejlepšího výkonu
na sněhu a náledí a měl nej−
menší vliv na spotřebu paliva.
„Modely se známkou dobře
patří k těm nejlepším na trhu.
Známka uspokojivě sice zna−
mená horší jízdní vlastnosti za
určitých podmínek, ovšem stá−
le jde o kvalitní pneumatiky.
Například Fulda Kristall Montero
3 skončila s nižší uspokojivou
známkou kvůli horší přilnavosti
na mokré vozovce, v ostatních
zkouškách si však vedla dobře.
Podobných případů je více,“ dodává
Hana Hoffmannová.
Nedostatečný výkon na mokré vo−
zovce ukázaly tři modely (Aeolus
Snowace AW02, Linglong Green−
Max Winter HP a Mentor M200).
Byly velmi špatně ovladatelné a ve
srovnání s ostatními měly dlouhou
brzdnou dráhu. Nejhorší z nich po−
třeboval na zpomalení z 80 na 20ki−
lometrovou rychlost na asfaltu
49,5 metru, na betonu ještě o dal−
ších 13,5 metru více. Naopak nej−
lepším stačilo 36,2 metru a na beto−
nu 44 metrů. Co se týče testu ži−
votnosti pneumatik z kategorie
165/70 R14 se u nejlépe hodnoce−
ných naměřila životnost více než
80 tisíc km, naopak nejhůře hodno−
cené vydrží zhruba 50 tisíc km.
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Andrej Babiš a vládní koalice
se nechovají seriózně
V říjnu vrcholila v Poslanecké spěch financování důchodové
sněmovně bitva o tzv. rozpo− reformy. To však již od 1. ledna
čtové určení daní. Jedná se bude zřejmě pasé. Kraje tedy tla−
zjednodušeně řeče−
čily na vládu, ať sjed−
no o výši daňových
notí a vrátí procentní
příjmů, se kterými
podíl krajům na původ−
budou moci v příš−
ní hodnotu (8,92 %
tích letech počítat
z výnosu DPH), plat−
kraje a obce.
nou před započetím
Zatímco krajům se
důchodové reformy.
daňové příjmy navý−
Tento požadavek je le−
šily, obce přišly zkrát−
gitimní a ministr financí
ka. Zvýšení daňo−
nakonec pod tíhou ar−
vých výnosů krajům
gumentů musel ustou−
bylo ze strany vlády Ing. Vladislav Vilímec, pit. Sám však nikterak
zdůvodněno rušením
projednávání ve Sně−
poslanec PČR
důchodové reformy.
movně nezrychloval,
Před několika lety totiž v souvis− a kdyby paradoxně nebylo pra−
losti se vznikem druhého pilíře vicové opozice, sotva by se ten−
došlo k vytvoření finančního pol− to vládní návrh včas projednal.
štáře na jeho rozjezd. V souvis− Příběh obcí je navlas stejný.
losti s tím byl snížen podíl krajů Těm také byl před lety snížen
i obcí na výnosu daně z přidané podíl na DPH ze stejných důvo−
hodnoty. Záměrem totiž bylo, dů jako v případě krajů. Jak je te−
aby částka připadající na vyšší dy možné, že vládní koalice ob−
inkaso z této daně byla převe− ce odhodila na vedlejší kolej?
dena na důchodový účet ve pro− Protože ministr financí přispě−
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chal s argumentem, že
obce hospodaří na roz−
díl od krajů velmi dobře
a proto nepotřebují
žádné navýšení daňových vý−
nosů. Skutečně zajímavý argu−
ment. Ten, kdo hospodaří zod−
povědně, si od státu nic neza−
slouží? V poslanecké sněmovně
v průběhu projednávání došlo ze
strany pravicové opozice ke dvě−
ma návrhům. Jeden byl dílčí
a druhý, který jsem inicioval, byl
komplexní a zároveň velmi
vstřícný vůči státu a ministerstvu
financí. Na rozdíl od krajů totiž
návrh ODS rozložil zvýšení daní
a sjednocení dřívějšího podílu
daňových výnosů do tří let tak,
aby se na tento krok v předstihu
mohl připravit státní rozpočet.
Vzhledem k existenci téměř
6 250 obcí celkové navýšení činí
kolem 10 miliard Kč. Ve sněmov−
ně jsem uvedl, že kdy jindy má
dojít k obnovení a sjednocení
podílu na daňových výnosech
než v časech, kdy se ekonomice
daří. Později to totiž může
být opět komplikované. Proti
tomuto návrhu sotva mohl

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

rozumně uvažující poslanec
něco zásadně namítat.
Také žádné relevantní argumen−
ty proti zamýšlenému navýšení
příjmů obcí z daňových výnosů
ze strany jeho odpůrců vznese−
ny nebyly. Proti byl pouze Andrej
Babiš a to nakonec rozhodlo!
A to i přesto, že nedokázal ani
přesvědčivě vysvětlit, proč je
vlastně proti. Ať tak či onak,
obcím se nedostalo od vládní ko−
alice seriózního přístupu. Abych
přiblížil zjednodušeně, o co vinou
Andreje Babiše a vládní koalice
obce přišly. Například v roce 2017
zhruba o cca 300–400 Kč ročně
na jednoho občana. To dělá třeba
u dvacetitisícového města částku
6–8 mil. Kč. Předseda vlády ve
sněmovně tvrdil, že kraje dosta−
nou vyšší příjmy z daňových vý−
nosů pro své občany. Jako kdyby
obce daňové výnosy používaly
snad pro mimozemšťany. I taková
argumentační nouze provázela
velmi řídká vystoupení členů vlád−
ní koalice při zdůvodňování, proč
jedněm ano, a druhým ne. Teď je
na řadě senát. Uvidíme. Tam mají
komunální politici tradičně silné
zastoupení.
Ing. Vladislav Vilímec,
poslanec Parlamentu ČR
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Fantom opery vstoupí
na adventním koncertě
Nejvyšší český zpěvák, herec a před−
stavitel Fantoma opery Radim
Schwab vystoupení 28. listopadu
v západočeské Teplé u Mariánských
Lázní. V rámci koncertu jej doprovodí
jako host jeho muzikálová kolegyně
Monika Sommerová.
„Koncert se koná v kostele sv. Jiljí od
18 hodin. Před tím se uskuteční roz−
svícení vánočního stromu. Všechny
srdečně zvu a velmi se na západ Čech
těším,“ řekl Rozhledu Schwab, který
bude mít pak 9. prosince velký Vánoč−
ní koncert v pražské Betlémské kapli.
V Teplé zazpívá Radim Schwab
a Monika Sommerová několik muzi−
kálových, ale i vánočních melodií.

Plzeňský rozhled 11/2015

A jelikož se jedná o vystoupení
v kostele, i tomu bude přizpůsoben
repertoár. Zároveň i skutečnosti, že
bude adventní, předvánoční čas.
„Do Teplé se moc těším. Jak často
říkám, nemám během roku čas moc
cestovat a pokud jedu, tak pracovně.
Pravdou je, že tam jsem ještě nebyl
a nevystupoval, takže jsem sám zvě−
dav, jaký je to prostor, ale věřím, že
se divákům naše vystoupení bude
líbit a alespoň na chvíli se zastaví
v tom předvánočním shonu,“ říká
Radim Schwab.
Cena vstupenek je 230 korun a lze je
pořídit bud na vstupenky@tepla.cz
nebo v místním infocentru.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Pracovní nabídky
hledáme
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 pozdějšímu nástupu zájemce na následující pozice:
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
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 odpovídající trénink
Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
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

Orea Resort Horizont v Železné Rudě se nachází na jižním svahu vrchu
Pancíř v chráněné krajinné oblasti Šumava. Od hlavní komunikace je resort
vzdálen 1,8 km a od Špičáku pouhé 3 km. Přímo v resortu nabízí širokou
škálu sportovních aktivit včetně využití Pool & Fitness centra s bazénem,
whirlpoolem, saunou a římskými lázněmi. K dispozici je 101 komfortních po−
kojů, hotelová restaurace s nabídkou pokrmů ve formě bohatého bufetu
a příjemný lobby bar s letní terasou. Svůj vůz můžete zaparkovat v areálu
hotelu. Samozřejmostí je i bezplatné Wi−Fi připojení.

8. Směnový mistr
9. Pracovník údržby – zámečník/elektrikář
Pro výše uvedené pozice platí:
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci
všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

nabízíme
- jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní
společnosti s více než stoletou historií
- atraktivní ohodnocení
- vánoční prémie
- příspěvek na stravování
- možnost částečného pracovního úvazku
- možnost individuálního profesního růstu dle zájmu
a kvalifikace

kontakt
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
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Nemocnice Písek, a.s.
vypisuje výběrové řízení na pozici

Primář/ka
chirurgického oddělení
Požadujeme:
l
l
l
l
l
l
l
l

VŠ vzdělání na LF, dle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění
specializovaná způsobilost v oboru chirurgie
licence ČLK pro výkon funkce primáře
nejméně 10 let praxe v oboru, min. 5 let v řídící funkci
organizační, řídící a komunikační schopnosti
pedagogická a publikační aktivita
zahraniční praxe výhodou
morální a občanská bezúhonnost

Nabízíme:
l
l
l
l
l

možnost seberealizace ve vedení akreditovaného pracoviště
velmi dobré finanční ohodnocení včetně motivace
podpora dalšího vzdělávání
zaměstnanecké benefity
zajištění ubytování

Písemné přihlášky s životopisem, přehledem dosavadní praxe, ověřenými kopiemi
dokladů o dosažené kvalifikaci, výpisem z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce),
písemným návrhem koncepce rozvoje chirurgického oddělení a prohlášením
o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
zasílejte do čtyř týdnů od zveřejnění inzerátu na sekretariát

Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, Písek 397 01.

Nemocnice Písek, a.s.
přijme lékaře,
absolventy fakult nebo specialisty
pro oddělení:

hematologie
l chirurgie
l interna
l neurologie
l radiodiagnostické
l

Nemocnice Písek, a.s., je akciovou
společností, jediným akcionářem je
Jihočeský kraj. Poskytuje ambu−
lantní i lůžkové zdravotní, diagnos−
tické a léčebně preventivní služby
v souladu se stanovenými předpisy
a smlouvami s pojišťovnami. Je drži−
telem akreditace SAK ČR, všechny
nemocniční laboratoře jsou pak
akreditovány v režimu ČIA. Je ikto−
vým, mamografickým a intermediál−
ně perinatologickým centrem. Ne−
mocnice disponuje kapacitou 358
akutních lůžek, 41 lůžek následné
péče a 20 sociálních lůžek. Ročně je
hospitalizováno 11 300 pacientů,
provedeno 10 tisíc operačních zá−
kroků a téměř 200 tisíc ambulant−
ních vyšetření. V roce 2014 se zde
Plzeňský rozhled 11/2015

narodilo 828 dětí. Nemocnice má
744 zaměstnanců a je tedy jedním
z největších zaměstnavatelů v regio−
nu. V roce 2014 nemocnice investo−
vala do svého rozvoje 44 milionů
korun (od roku 2008 celkem cca
355 mil. Kč). Ošetření v Nemocnici
Písek, a.s., probíhá v souladu s nej−
novějšími vědeckými poznatky a je
zajišťováno kvalifikovanými specia−
listy. Spolupracuje se Střední zdra−
votnickou školou v Písku a lékařský−
mi fakultami, umožňuje odbornou
praktickou výuku a stáže studentů.
Je pracovištěm Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, zdravotně
sociální fakulty, kombinovaného stu−
dia, oboru všeobecná sestra – za−
jišťujeme plný rozsah výuky.

Nabízíme:
l
l
l
l
l
l

nadstandardní finanční ohodnocení
pracovní pozici na akreditovaném pracovišti
možnost bezúplatného profesního růstu
zaměstnanecké benefity
zajištění ubytování (1+1, garsonka)
nástup možný ihned

Přihlášky zasílejte na adresu:
Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 01 Písek
tel.: 382 772 017, 382 772 020
e−mail: personalni@nemopisek.cz
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Šeříkovka po rekonstrukci
zdvojnásobila svoji kapacitu
Zvýšení kapacity sálu znamená pro
kulturní dům výrazný přínos. Kromě
maturitních plesů se zde budou moci
konat i taneční kurzy nebo větší spo−
lečenské akce či koncerty. Návštěv−
níci hudebních akcí si v Šeříkovce na−
víc budou moci ještě lépe vychutnat
muziku díky prvotříd−
ním akustickým vlast−
nostem sálu, na které
se rekonstrukce také
soustředila. „Akustiku
v rekonstruovaném sá−
lu KD Šeříková budou
moci lidé vyzkoušet
hned zítra, a to při kon−
certu kapely Horkýže
Slíže. Bude to poprvé
po rekonstrukci, kdy
se v Šeříkovce opět ro−
zezní rockové tóny,
a věřím, že to bude stát
Slavnostní otevření KD Šeříkovka po rekonstrukci
za to,“ řekl starosta
Z důvodu potřebné modernizace se Slovan Ing. Lumír Aschenbrenner. Sál
druhý městský obvod rozhodl KD KD Šeříková je zároveň lépe odhluč−
Šeříková rekonstruovat. Rekonstruk− něný, takže nehrozí, že by hlasitá
ce se tentokrát zaměřila na obnovu hudba obtěžovala obyvatele domů
hlavního sálu, který již nevyhovoval v blízkém okolí.
Po rekonstrukci došlo ke zvýšení
nárokům současné doby.
Cílem rekonstrukce sálu bylo pře− atraktivity Šeříkovky a kulturní dům
devším navýšit jeho kapacitu a zlep− je nyní vhodný pro pořádání široké−
šit akustiku. Rozšířit plochu sálu se ho spektra akcí. Zázemí Šeříkovky
podařilo díky odstranění dřívějších tvoří také restaurace a sociální zaří−
kójí a přístavbou balkónů při obvodo− zení, které byly rekonstruovány před
vých stěnách sálu. Rozloha hlavního dvěma lety.
Úpravami sálu v letošním roce ale
sálu nyní čítá 300 metrů čtverečních.
Další kapacitu tvoří balkón, předsálí druhý městský obvod nekončí.
a galerie, které mají v součtu přes Během příštího roku to bude rekon−
200 metrů čtverečních. Rekonstrukcí strukce zadního traktu budovy, kde
vznikla také oddělená malá zasedací se nacházejí šatny a sociální zařízení
místnost, která je dokonale odhluč− pro účinkující. Úpravou by měly pro−
něna od hlavního sálu, takže se zde jít i nebytové prostory v prvním pat−
mohou nezávisle konat porady, ře. V roce 2017 by rádi pokračovali
schůze či jiné meetingy. Malá zase− přístavbou šatny pro návštěvníky,
dací místnost se rozkládá na téměř zázemím pro správce a zateplením
celého objektu.
šedesáti metrech čtverečních.
KD Šeříková má v městském obvo−
dě Plzeň 2 – Slovany dlouhou tradici
a lidé si jej spojují především s pořá−
dáním rockových koncertů a bálů.
Historie Šeříkovky sahá až do sedm−
desátých let minulého století a v pro−
vozu je už více než čtyři desítky let.

Plzeňský rozhled 11/2015
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Střípky
z Plzně
Třetí etapa
rekonstrukce
tramvajové trati
Karlovarská
Plzeň vypíše veřejnou zakázku
na projekt nazvaný Rekon −
strukce tramvajové trati Karlo−
varská – III. etapa. Důvodem je
nevyhovující technický stav trati,
a to v úseku od zastávky Sever−
ka přes křižovatky Studentská,
Kralovická, Manětínská až po
točnu na konečné tramvaje linky
číslo 4. Projekt zvýší bezpečnost
provozu zejména ve vztahu
k chodcům a sníží dopad nega−
tivních vlivů dopravy na okolí.
Odhadovaná hodnota zakázky,
jejíž odůvodnění schválili ve
čtvrtek zastupitelé, je 90 milionů
korun bez DPH.
„Rekonstrukce třetí etapy této
nejvyužívanější plzeňské tram−
vajové trati počítá s kompletní
výměnou kolejových pásů, re−
konstrukcí trolejového vedení
a úpravou tramvajových zastá−
vek a dále s opravou části silni−
ce III/1808, zrušením stávajícího
podchodu v prostoru tramvajové
zastávky Plzeňka, opravou par−
kovacích zálivů, chodníků a ste−
zek a provedením úpravy světel−
ných signalizačních zařízení,“
vysvětlil technický náměstek pri−
mátora Pavel Šindelář. Finan −
cování na rok 2016 je podle jeho
slov zajištěno. Výběrové řízení
na zhotovitele bude zahájeno
koncem listopadu, při bezpro−
blémovém průběhu zadávacího
řízení by se mohlo začít rekon−
struovat v květnu 2016, předpo−
kládaný termín dokončení je
o rok později, tedy v květnu 2017.
Tramvajová trať v Karlovarské
ulici patří mezi nejvyužívanější.
Druhá etapa zahrnující 1100
metrů dlouhý úsek od ulice Na
Chmelnicích po křižovatku se
Sokolovskou ulicí byla v roce
2011 největší investiční akcí
města a vyšla na 136 milionů
korun s DPH. Předtím provede−
ná oprava první části trati v dél−
ce téměř jeden kilometr si vy−
žádala finanční krytí ve výši
176 milionů korun.
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ZEKE − pohled do světa japonské gastronomie
Již sedmým rokem nabízí na dohled
od historické budovy Velkého divadla
v centru Plzně japonské speciality
restaurace ZEKE Sushi Bar. Desig−
nový interiér inspirovaný ja−
ponskou kulturou, který vy−
tvořila architektka Ludmila
Vilímková, nabízí i dva unikátní
tatami salonky s kapacitou 4
resp. 12 osob. Nejen v nich si
pak můžete vychutnat největší
delikatesy japonské gastro−
nomie. Hlavním „tahounem”
je sushi, připravované důsled−
ně z těch nejlepších surovin.
Chutě jednotlivých druhů jsou
jsou od tradičních japonských
až po originální
receptury sushi−
masterů ZEKE
Sushi Baru. Na−
bídka je opravdu
široká a je oprav−
du z čeho vybírat.
Základem jsou
kromě speciální
japonské sushi rýže čerstvé ryby
a mořské plody. Ty mohou být podá−
vány jako syrové anebo upravené na
mnoho způsobů od grilování až po
fritování v japonském těstíčku, tzv.
tempuře. Způsob přípravy sushi, do−
držení všech postupů podle japonské
tradice pak dovoluje ZEKE Sushi Baru

označit jejich pokrmy označením
„skutečné sushi”.
Pro ty, které sushi neoslovuje, nebo
se ho bojí, je v ZEKE připravena nabíd−
ka japonských tep−
lých jídel, polévek
a salátů. Grilované
ryby, mořské plody
smažené v tempuře

či stejně upravená zelenina, několik
druhů tradičních salátů, deserty, to
vše překvapí hosty, kteří se rozhodnou
v ZEKE strávit večer či si dát oběd.
Nabídka francouzských vín, šam−
paňského či japonských piv pak doká−
že povýšit návštěvu na opravdový
gastronomický zážitek. Nemáte−li chuť

na alkoholické nápoje, je v ZEKE širo−
ká nabídka japonských tradičních ča−
jů, ledových čajů připravovaných pří−
mo na objednávku hosta anebo ovoc−
né čajové esence Althaus tea. Pro vy−
znavače studených nápojů je v baru
připravena nabídka stále oblíbeněj−
ších přírodních limonád Fentimans.
Dobrým zvykem restarací je nabíd−
nout hostům polední
menu a ne jinak je to−
mu i v restauraci ZEKE.
Každý pracovní den se
přes poledne podávají
pokrmy servírované
tradiční japonskou for−
mou, tzv. obenta – obě−
dové boxy. V těch host najde
kromě rýže a zeleninových sa−
látů i dvě japonské speciality.
Spolu s polévkou mishoshiru
a desertem se jedná o pestré
polední menu, které nejen za−
sytí, ale i potěší všechny smys−
ly. V ZEKE připravují pro každý
měsíc v roce nové polední me−
nu. Vždy se však hosté mohou těšit
na japonské úpravy ryb, masa i zele−
niny. Opravdu si vybere každý.
Pro ty, kteří si troufnou na přípravu
sushi doma, pak ZEKE pořádá kurzy
vaření sushi, ve kterých úřastníky za−
světí sushi master do všech tajů této
japonské delikatesy.

Smetanovy sady 13, Plzeň

při předložení tohoto inzerátu

www.zekesushi.cz
tel: +420 371 430 020
email: info@zekesushi.cz
facebook: Zeke Sushi

Sleva 10 %
na jedno menu

Plzeň má s juniorského vicemistra v sommelierství
Vladimír Přibáň, žák 2. ročníku oboru
hotelnictví a cestovního ruchu z Ho−
telové školy, Plzeň, U Borského parku
získal v Mariánských Lázních titul
vicemistr v soutěži BOHEMIA SEKT

TROPHÉE SOMMELIER ČR pro rok
2015 v kategorii junior, když obsadil
krásné druhé místo. Tato soutěž je za−
měřena na znalosti a dovednosti v ob−
lasti sommelierství u nás i ve světě.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Klání se zúčastnilo celkem 19
sommelierů z celé České republiky
a ze Slovenska. Mezi soutěžní dis−
ciplíny patřil například 50 otázkový
test, slepá degustace dvou vzorků
vín, které museli sommelieři senzo−
ricky popsat, servis sektu a dekanta−
ce červeného vína, oprava chybné−
ho nápojového lístku a doporučení
vína k vylosovanému menu. Veškeré
disciplíny sommelieři předváděli
před diváky a odbornou porotou, ve
které zasedl například prezident
Asociace sommeliérů ČR Martin
Pastyřík, několikanásobný vítěz a vi−
cemistr sommelierských soutěží
Tomáš Brůha a David Král ze společ−
nosti Bohemia Sekt. Asi nejtěžší dis−
ciplínou pro žáky byl písemný test.
Tato soutěž je zaměřena převážně na
znalosti vín z České republiky.
Plzeňský rozhled 11/2015

Lícové cihly a pásky
Pálené cihly jsou stavebním materiá−
lem používaným po tisíciletí. Pokud si
chceme krásu cihel vychutnat vizuál−
ně, nabízí se použití lícových
(režných) cihel nebo obklado−
vých pásků. Vzhled, který je
typický pro domy v Anglii, ale
i v Německu, Belgii a Holand−
sku, se u nás začal objevovat
v období funkcionalismu.
Předtím se používal hlavně
u technických a průmyslo−
vých staveb. V poslední době
zažívá díky svým funkčním

i estetickým vlastnostem další roz−
mach, který souvisí nejen s „znovu−
objevením“ funkcionalismu. Lícové

cihly a cihelné pás−
ky lze s úspěchem
využít od staveb
rustikálních po fu−
turistické. Mezi je−
jich výhody patří
jedinečný vzhled,
odolnost vůči po−
větrnostním pod−
mínkám a téměř
nulová údržba.

Brickland, s.r.o.
Nepomucká 208
326 00 Plzeň – Černice

Plzeňský rozhled 11/2015

Tel.: +420

377 457 254−5

www.brickland.cz
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Střípky
z Plzně
Město získá zcela
Vodárnu Plzeň
Zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o prodeji akcií mezi sta−
tutárním městem Plzeň a akcio−
vou společností Veolia Česká re−
publika. Na pokrytí úhrady kupní
ceny ve výši 700,5 milionu korun
Plzeň využije finanční prostředky
ze svého fondu pro kofinancová−
ní dotovaných projektů a z fondu
rezerv a rozvoje, nebude tak po−
třebovat žádný úvěr. Od společ−
nosti Veolia získá město, jež nyní
vlastní 1,7 procenta akcií Vodár−
ny Plzeň, jejích 98,3 procenta
akcií. Od ledna 2016 se tak Plzeň
stane stoprocentním majitelem
vodárny.
„Vodárna je typickým příkla−
dem komunálního podniku, a je
dobře, že jej bude mít město opět
ve svých rukách. Může tak ovliv−
ňovat i například cenovou politi−
ku, tedy držet ceny přijatelné pro
občany,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký.
Po skončení účetního období
roku 2015 bude na základě audi−
tované účetní závěrky k 31. pro−
sinci 2015 společnosti Vodárna
Plzeň proveden přepočet kupní
ceny, bude−li přepočtem zjištěná
cena vyšší, pak město Plzeň
provede doplatek kupní ceny,
přitom však celková cena včetně
doplatku nepřesáhne částku
709.800.000 korun. Bude−li pře−
počtem zjištěná cena nižší, po−
skytne Veolia slevu z kupní ceny
ve výši zjištěného rozdílu mezi
přepočtenou a původní částkou.
22

Grant na obnovu Jiráskova náměstí
a klášterní zahrady
Druhý městský obvod Slovany usi−
luje o grant na obnovu Jiráskova ná−
městí a klášterní zahrady. Záměr
s pomocí města přihlásil do výzvy
Nadace Proměny v programu nazva−
ném Parky, v konkurenci 32 dalších
měst nedávno postoupil do třetího

lokalit obvodu. K realizaci již byla při−
pravena stavba podle návrhu vzešlé−
ho z architektonické soutěže z druhé
poloviny 90. let, nejblíže k ní bylo
v roce 2002, ale připravené peníze
byly po povodni použity na odstra−
nění jejích následků,“ přiblížil ekono−

závěrečného kola. O podporu nada−
ce ve výši 25 milionů korun se Plzeň
utká s městem Jičín.
„Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
se snaží dlouhodobě zajistit rekon−
strukci Jiráskova náměstí do podoby
odpovídající současným potřebám
obyvatel, jde o jednu z klíčových

mický náměstek Pavel Kotas. Obvod
proto dál hledá možnosti zajištění pe−
něz, Nadaci Proměny žádal už jed−
nou, v roce 2011, ale neuspěl.
Pokud radnice uspěje nyní, bude
vyhlášena architektonická soutěž, vý−
běrové řízení na všechny stupně pro−
jektové dokumentace a následně na

Plzeň 2015 bude ústavem
Zastupitelé města Plzně schválili
změnu právní formy společnosti
Plzeň 2015. Od ledna 2016 se stane
ústavem založeným na dobu neurči−
tou. Hlavním smyslem transformace
společnosti je trvalá udržitelnost
a rozvíjení odkazu projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015.
Dalšími důvody pro změnu jsou
efektivní zhodnocení investice, kte−
rou město do projektu vložilo, a také

pokračování zásadních projektů
vzniklých v průběhu naplňování pro−
gramu Plzeň – Evropské hlavní měs−
to kultury 2015.
„Ústav představuje nový prvek, kte−
rý zachovává výhody obecně pro−
spěšné společnosti, tedy například
to, že neslouží primárně ke generová−
ní zisku, avšak má volnější pravidla.
Ta mu umožňují provozovat vedlejší
činnost, díky níž může získávat fi−
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zhotovitele stavby. Nadace Proměny
do projektu vstupuje jako jakýsi
„supervizor“ a spolupracuje na všech
úkonech s projektem spojených.
Záměr má podporu i díky tomu, že je
projednáván komunitně a novou tvář
Jiráskova náměstí pomáhají tvořit
lidé, kteří v této lokalitě žijí, uskutečni−
la se veřejná projednávání s občany.
Předpokládané náklady projektu
jsou odhadnuty na 74,411 milionu
korun včetně DPH, a to na základě
objemové studie, kterou si nechal
zpracovat druhý městský obvod.
Zahrnují i odhad ceny za kompletní
výměnu veškeré infrastruktury v do−
tčených komunikacích. „Protože ten
odhad částky vychází z objemové stu−
die, vyžádá si město před převzetím
dotace u správců městské infrastruk−
tury vyjádření k nákladům. Pokud by
se celková částka navýšila nad
74,411 milionu korun včetně DPH,
hradil by další náklady nad tento rá−
mec druhý městský obvod,“ vysvětlil
Pavel Kotas. Infrastruktura v dané lo−
kalitě, tedy vodovod a kanalizace, po−
chází z let 1910 až 1930, jejich výmě−
na je tedy v nejbližších letech nutná.

nanční prostředky na podporu své
hlavní činnosti,“ vysvětil náměstek
primátora Martin Baxa.
Detailní Strategii ústavu Plzeň 2015
dostanou k projednání zastupitelé
města letos v prosinci. Pro rok 2016
se předpokládá, že bude ústavem pro−
vozován objekt kulturního domu Peklo.
Plzeň dosud vynaložila v rámci nein−
vestičních výdajů na přípravu a realiza−
ci projektu Evropské hlavní město kul−
tury celkem 474,7 milionu korun, při−
čemž z Ministerstva kultury ČR na něj
získala dotaci 100 milionů korun.
Plzeňský rozhled 11/2015

Plzeňský kraj je zřizovatelem 43 středních škol, které jsou rovnoměrně rozmístěné ve všech jeho okresech. Vzhledem
k tomu, že v současné době kvůli demografickému vývoji dosahuje počet žáků středních škol svého minima, je nabídka
širokého spektra oborů středního vzdělávání dostačující a odpovídá předpokládanému dlouhodobému uplatnění
absolventů na trhu práce. Plzeňský kraj bude v následujícím období při změnách ve školském rejstříku přihlížet
k predikci trhu práce a zaměří se na udržení dobrého poměru mezi absolventy středních škol a regionálním trhem
práce. Na další jsme se zeptali náměstka hejtmana pro oblast školství Jiřího Stručka.
pozvolna měnit. Přispívá k tomu řada
aktivit organizovaných a podporova−
ných především z krajské úrovně. Je
potěšitelné, že nemalé prostředky,
které Plzeňský kraj a některé firmy vy−
nakládají na podporu technického
vzdělávání, přináší první ovoce. To je
možné doložit například zvýšeným zá−
jmem o studium některých podporo−

Střední odborné učiliště elektrotechnické
Plzeň, Vejprnická 56

vaných oborů, jako je například tříletý
obor Obráběč kovů, obor Elektro−
mechanik pro zařízení a přístroje, ma−
turitní obor Mechanik elektronik, obor
Strojírenství nebo obor Mechanik se−
řizovač.
w V poslední době se hodně mluví
o prioritě technického vzdělávání.
Jak si stojíme v porovnání se zbyt−

Škola nabízí nad rámec běžného studia:

l

l

Čtyřleté studijní obory s maturitou

l

l

l

l
l

26−52−H/O1 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
26−51−H/O1 Elektrikář (slaboproud)
26−51−H/02 Elektrikář − silnoproud

Denní nástavbové studium
26−41−U52 Provozní elektrotechnika

l

l

l

Dálkové nástavbové studium

Plzeňský rozhled 11/2015

l

l

Perspektivní uplatnění na trhu práce
(naši absolventi nejsou trvale na úřadu
práce v Plzni)
Kvalitní přípravu na společnou část
maturitní zkoušky (vysoké úspěšnosti
našich žáků)

Vykonáváni odborné praxe nejen na
vlastních pracovištích, ale i v spolupra−
cujících firem nebo firem dle vlastního
výběru (po domluvě)
Při neúspěchu ve studiu čtyřletého
studijního oboru přestup na tříletý obor
Po skončeni tříletého učebního oboru
pokračovat v denním nástavbovém nebo
v dálkovém studiu a získat maturitu
Účast na zahraničních stážích
Zapojení nadaných žáků do různých
soutěží
Konzultace s výchovným poradcem
a výuku dle individuálního vzdělávacího
plánu (žáci se specifickými potřebami)

l

l

Získat finanční ohodnocení v rámci
produktivní činnosti při praktickém
vyučování
V rámci programu „Vyhlášení pokusné−
ho ověřování organizace a modelu vzdě−
lávání umožňujícího dosažení středního
vzdělání s výučním listem a středního
vzdělání s maturitní zkouškou“ mohou
žáci studijního oboru 26−41−L/O1
Mechanik elektrotechnik po ukončení
3. ročníku skládat závěrečné učňovské
zkoušky a získat tak ve 3. ročníku výuční
list a ve 4. maturitní vysvědčení

Další výhody:

l

26−41−U52 Provozní elektrotechnika
23−43−U51 Provozní technika

Možnost získáni odborné kvalifikace
v elektrotechnice vykonáním zkoušky
vyhlášky 5011978 Sb.
Možnost studovat Cisco Networking
Academy Program a získat mezinárodně
uznávaný certifikát
Možnost studovat ECDL (standard
základní počítačové vzdělanosti) mezi−
národně uznávaný certifikát

Škola umožňuje:

26−45−M/O1 Telekomunikace
− zaměření na informační a komunikační technologie
39−4 1−UO2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
18−20−M/O1 Informační technologie
− zaměření na IT v komerční praxi
26−41−UO1 Mechanik elektrotechnik
− zaměření na silnoproudá zařízení − zaměření na elek−
tronická zařízení − zaměření na informační technologie

Tříleté učební obory s výučním listem

Pokračování na str. 24

Proč studovat na SOUE Plzeň?
l

Vejprnická 56, 318 OO Plzeň
tel: +420 377 308 103
fax: +420 377 387 464
e−mail: soueplgmail.com
www.souepl.cz

kem republiky? Co může Plzeňský
kraj udělat pro to, aby se zlepšil zá−
jem o technické obory?
I pro školní rok 2015/2016 je jed−
nou z priorit Plzeňského kraje zvýšení
zájmu žáků základních a středních
škol o technické vzdělávání, Plzeňský
kraj vynakládá nemalé finanční pro−
s

w O jaké školy mají rodiče a jejich
děti zájem především a jaká je po−
ptávka na pracovním trhu?
Větší zájem rodičů je o obory, je−
jichž výstupem je maturitní vysvědče−
ní, než o obory s výučním listem
a o obory všeobecně zaměřené než
o obory technicky zaměřené. Ale je
potřeba říci, že se tento poměr začíná

l

V areálu školy je i DM, školní jídelna, dílny
odborného výcviku, dvě tělocvičny, ven−
kovní hřiště a moderní atletický stadion
Výuka odborného výcviku probíhá v mo−
derně zařízených laboratořích a dílnách
Žáci jsou bezplatně vybaveni osobními
a ochrannými prostředky a nářadím pro
odborný výcvik
Ubytování v DM je zajištěno v pokojích
tzv. buňkového typu s připojením na
internet
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l

l

l

l

Ve škole je vysokorychlostní internet
a wi−fi
Škola umožňuje zapůjčení učebnic za
poplatek
Ve školní jídelně možnost výběru ze
dvou jídel, pro ubytované snídaně
i večeře za výhodnou cenu
Výhodná poloha školy z hlediska do−
pravního spojení z vlakového i autobu−
sového nádraží

23

na Sportovním gymnáziu
V úterý 13. října 2015 se žáci tříd
1. A, 1. B a primy, kteří v letošním
školním roce začali studovat na
sportovním gymnáziu, zúčastnili
zajímavého a již tradičního projek−
tového dne – Dne pro zdraví. Akce
se konala ve velké tělocvičně školy,
kde se po hodině jednotlivé třídy
vystřídaly.
A čemu jsme se přiučili? Od stu−
dentů oboru zdravotnického zá−
chranářství z Fakulty zdravotnic−
kých studií Západočeské univerzity
v Plzni jsme se dozvěděli, jakým
způsobem můžeme poskytnout
první pomoc a ošetřit zraněného.

Naučili jsme se, jak pomoci člo−
věku, který např. náhle upadne
do bezvědomí, popálí se či se po−
leptá žíravinou. Studenti nám na
figuríně předvedli způsoby zástavy
krvácení a ošetření zlomenin. Také
jsme si mohli vyzkoušet metodu
„oživování“.
Během krátké doby jsme se na−
učili mnoho zajímavých a důle−
žitých věcí k záchraně lidského ži−
vota. Velké poděkování proto patří
studentům zdravotnického zá−
chranářství pod vedením paní
Mgr. Pfefferové za zdařilou akci.
Barbora Beroušková, 1. B

s

Den pro zdraví

Dokončení ze str. 23

která se realizují od září školního ro−
ku 2014/2015, je poskytnutí finanč−
ního příspěvku ve výši 500 Kč mě−
síčně na úhradu ubytování žáků tříle−
tých strojírenských, elektrotechnic−
kých a stavebních učebních oborů
škol zřizovaných Plzeňským krajem.
Poskytnutí příspěvku je vázáno na
splnění předpokladů, jako je pro−
spěch, chování a docházka žáků.
K podpoře zájmu žáků o technic−
ky zaměřené učební obory je zamě−
řena i další aktivita Plzeňského kraje
– předávání sad ručního nářadí žá−
kům 1. ročníků učebních oborů
skupiny 23, 26 a 36. Na tomto pro−
jektu se finančně spolupodílí spo−
lečnost NET4GAS, s.r.o.
Od roku 2010 je realizován pro−
jekt „Podpora talentovaných žáků
v Plzeňském kraji“, do roku 2011
spolufinancován ESF a státním
rozpočtem ČR. Od roku 2012 je
projekt financován z prostředků Pl−
zeňského kraje, realizátorem je
Středisko služeb školám, Plzeň.
Projekt si klade za cíl systematicky
podporovat a rozvíjet znalosti a do−
vednosti nadaných žáků z Plzeň−
ského kraje v oblastech přírodověd−
ných, společenskovědních, cizoja−
zyčných, uměleckých a od roku
2012 i řemeslných.

s

středky na podporu zájmu o od−
borné technické vzdělávání a je
v tomto ohledu jedním z nejaktiv−
nějších krajů v ČR. Např. Rada
Plzeňského kraje vyhlašuje každo−
ročně program „Motivace pro
technické vzdělávání Plzeňského
kraje“, ten je zaměřen na motivaci
žáků posledních ročníků základních
škol ke studiu technických oborů.
Střední školy organizují technické
kroužky, ve kterých si zájemci – žá−
ci základních škol, prakticky vy−
zkouší, jak jsou zdatní a zvládají
jednoduché úkoly při ručním zpra−
covávání materiálů, při ovládání
jednoduchých elektronických zaří−
zení apod.
Od roku 2009 je pravidelně hejt−
manem Plzeňského kraje vyhlašová−
na rukodělná soutěž „Řemeslo má
zlaté dno“. Soutěž si klade za cíl po−
pularizovat řemeslné obory mezi žá−
ky základních a středních škol, zvýšit
zájem žáků o technické obory vzdě−
lávání a motivovat je ke studiu těchto
oborů na středních školách.
S cílem podpořit zájem žáků o ně−
které řemeslné obory schválila
Rada Plzeňského kraje „Opatření
pro zvýšení zájmu žáků o vzdělá−
vání v oborech zakončených výuč−
ním listem“. Cílem těchto opatření,

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM, PLZEŇ, TÁBORSKÁ 28
jediná státní škola svého typu v Plzeňském kraji
nabízí
l
l

sportovně nadaným žákům skloubení studia gymnázia a aktivní
sportovní činnosti
kvalitní přípravu ke studiu na vysoké škole libovolného zaměření.

pořádá

Dny otevřených dveří
Čtyřleté gymnázium
9. 11. 2015 /PONDĚLÍ/ – 16:00 h
obor vzdělání s talentovou zkouškou 79−42−K/41 Gymnázium se sportov−
ní přípravou (atletika, judo, sportovní střelba, plavání, tenis, volejbal
– dívky), třída „A“
Přihlášky ke studiu do 30. 11. 2015.
Osmileté gymnázium
4. 1. 2016 /PONDĚLÍ/ – 16:00 h
obor vzdělání 79−41−K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Prima
Přihlášky ke studiu do 15. 3. 2016.
5. 1. 2016 /ÚTERÝ/ – 16:00 h
Čtyřleté gymnázium
obory vzdělání
79−41−K/41 Gymnázium (všechny druhy sportu), třída „B“
79−41−K/81 Gymnázium (všechny druhy sportu), Kvinta – 5. ročník vyšší−
ho stupně víceletého gymnázia, pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých
gymnázií
Přihlášky ke studiu do 15. 3. 2016.
Informace o přijímacím řízení, přípravných kurzech a přijímacích
zkouškách nanečisto (pouze do tříd „A“ a „B“ čtyřletého gymnázia)
při Dnech otevřených dveří nebo na:

www.sgpilsen.cz
E−mail: posta@sgpilsen.cz l Telefon: 378 605 711 (ústředna)
Adresa školy: Sportovní gymnázium, Táborská 28, 326 00 Plzeň
Mgr. Milena Majerová, ředitelka školy
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