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Všechna EHMK by se mohla spojit

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

Na snímku (zleva) europoslankyně Michaela Šojdrová a Sylvia Costa,
primátor Martin Zrzavecký a jeho náměstek Martin Baxa.

namské skupiny – je to příklad inte−
grace menšin. Vše zapadá do pro−
gramu Kreativní Evropa, kdy jde o to
propojit design s kulturou, podni−
káním a průmyslem,“ uvedla před−
sedkyně výboru Sylvia Costa. Podle

ní Plzeň obstála i navzdory tomu, že
se nachází poměrně blízko Prahy.
„Na tom, že se jí daří lákat i pražské
účastníky akcí, lze ukázat, že když
se přijde s něčím atraktivním, je
možné koexistovat i vedle takové

lokality, jakou je Praha,“ doplnila
Sylvie Costa.
Plzeň má podle ní šanci být do bu−
doucna centrem excelence se zamě−
řením na inovace a propojení škol
s podniky.
„Během roku jsem monitorovala
různé zprávy o tom, co se v Plzni ko−
ná. Podařilo se řadu věcí uskutečnit,
pro mě je to až nečekaně velké
množství různých akcí. Z mé strany
musí zaznít slova obdivu, protože
ten začátek byl velmi těžký. V České
republice předtím nebyla velká zku−
šenost, co všechno příprava na tuto
akci znamená. Ideje se podařilo na−
plnit i přesto, že to nebylo jednodu−
ché,“ uvedla europoslankyně Mi−
chaela Šojdrová, která je místopřed−
sedkyní výboru CULT.
Podle ní se v Plzni podařilo udělat
mnoho věcí, které nejsou primárně
určeny jen pro město kultury, ale
... pokračování na straně 2

s

S výsledky projektu Plzeň – Evrop−
ské hlavní město kultury 2015 se
v západočeské metropoli seznámila
delegace Výboru pro kulturu a vzdě−
lávání Evropského parlamentu
(CULT). Podle europoslanců Sylvie
Costy (Itálie), Momchila Nekova
(Bulharsko) a Michaely Šojdrové
(Česká republika) je projekt Plzně
pozitivní a otevírá velké možnosti.
Europoslanci se zajímali o zkuše−
nosti s realizací projektu, a to jak
z hlediska aktuálních i dlouhodobých
přínosů, tak z hlediska rizik či pro−
blémů, kterým muselo město v pří−
pravné i realizační fázi čelit.
„Velký dojem na mne udělala ná−
vštěva DEPO2015, kde jsme viděli
jakousi živou laboratoř (makerspa−
ce), což má perspektivu i do bu−
doucna. Seznámili jsme se s pro−
story pro koncerty, výstavy i diva−
delní představení. Zaujala mne na−
příklad zmínka o zapojení viet−

s
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jsou s ním spojené, vyzdvihla i re−
konstrukce v centru města. „Aktivity
typu DEPO2015, zpřístupnění Loo−
sových interiérů jsou tím, co by mě−
lo pokračovat. Rodí se tu myšlenka,
aby evropská města kultury vytvořila
určitou síť, aby si do budoucna sdě−
lovala, jak se vyvíjí, co se podařilo
udržet, co se změnilo. Do budoucna
by tak Plzeň měla mít silné partnery,
kteří jí otevřou nové možnosti pro
rozvoj,“ doplnila Michaela Šojdrová.
Pozitivně vnímá plzeňský projekt
po třídenní návštěvě západočeské
metropole i Momchil Nekov. „V ostat−
ních městech jsme slyšeli stížnosti
na problémy, které jim to přineslo,
zde v Plzni jsme zaznamenali chválu
a pozitivní dopady, tedy příliv turistů,
příležitosti pro místní lidi a obrovský
potenciál, který byl na počátku, se
daří plnit,“ uvedl. Podle něj je jedním
z cílů ukazovat novým zájemcům
a uchazečům o titul, jaký z toho mo−
hou mít prospěch.
Detailní hodnocení projektu Plzeň
– Evropské hlavní město kultury
2015 se nyní zpracovává, podle ve−
dení města je ale zřejmé, že Plzeň
v jeho realizaci obstála. „Jsme po−
těšeni pozitivním hodnocením naše−
ho projektu ze strany delegace.

Úspěšnost dokládají měřitelné uka−
zatele. Od roku 2013 máme přes
20 procent nárůst v počtu turistů,
přes 30 procent nárůst v počtu pře−
nocování. Plzeň přilákala nejen stov−
ky tisíc turistů, ale hlavně se neuvě−
řitelně nastartovala. Centrum i okra−
jové části jsou živější, restaurace,
hotely, turistické cíle i obchody vět−
šinou spokojenější,“ řekl primátor
města Martin Zrzavecký.
Plzeň se téměř z nuly stala vyhle−
dávanou turistickou destinací podle
největších světových médií nebo
turistických průvodců. „To je benefit,
který si musíme udržet i do budouc−
na, a i nadále pečovat o značku
Evropské hlavní město kultury,“ do−
dal primátor.
Podle prvního náměstka primáto−
ra a předsedy správní rady společ−
nosti Plzeň 2015 Martina Baxy je
důležitou rolí projektu udržet kontakt
s Evropou formou zapojení do kul−
turních sítí nebo uměleckých rezi−
dencí. „Klíčovou částí je pak rozvoj
kreativní zóny DEPO2015, kterou za
necelých osm měsíců navštívilo na
sto tisíc lidí, oblíbili si ji nejen mladí
kreativci, ale třeba i školy, které se
vrací na interaktivní výstavy, kutilové
zase navštěvují otevřenou dílnu
a další,“ řekl Martin Baxa.

Indiáni podporují pohyb dětí
Klub HC Škoda Plzeň pozval v prů−
běhu listopadu na utkání s Olo−
moucí, Vítkovicemi a Brnem několik
dětských oddílů sborů dobrovolných
hasičů Plzeňského kraje. Po indián−
ském dni se tak jednalo o další krok
dlouhodobého programu cíleného
na pohybové aktivity
dětí a využití jejich vol−
ného času. Cílem to−
hoto programu je přilá−
kat děti k hokeji a záro−
veň ke sportu celkově.
„Zájem dětí o sport je
v dnešní době díky růz−
ným možnostem využi−
tí volného času daleko
nižší a projevuje se to
jak na sportovních
úspěších, tak bohužel
i na jejich zdravotní
stránce. Chceme jim
proto ukázat hokej jako rychlý, zá−
bavný a férový sport,“ vysvětluje
Magdalena Bočková, marketingová
manažerka klubu.
A proč klub na začátek vybral právě
dětské sportovní skupiny v rámci sbo−
rů dobrovolných hasičů? Nutno dodat,
2
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že ne náhodou a Magdalena Bočková
k tomu dodává: „Hasičský sport je vel−
mi rozšířeným, dobře organizovaným,
ale zároveň často opomíjeným spor−
tem, který má širokou mládežnickou
základnu. Díky této organizaci jsme
mohli udělat radost bezmála pěti stov−

kám dětí. Tímto jim zároveň patří naše
velké poděkování za aktivní účast na
zápasech.“ Listopadové akce na pod−
poru dětí rozhodně nebyly poslední,
které klub v letošní sezóně připravil,
a proto se vyplatí sledovat klubový
web nebo sociální sítě.
Plzeňský rozhled 12/2015

Dívky pronikají do tajů vědy a techniky
Již druhým rokem pokračuje unikátní projekt Technika
a ICT – Cherchez la femme, zaměřený na propagaci technických
a ICT oborů mezi dívkami na základních školách a gymnáziích.
Realizátor projektu – Akademie
HK PK, o.p.s., se ve spolupráci
s partnery, školami a firmami snaží
odstraňovat stereotypy a informovat
dívky o možnostech uplatnění
v technických a ICT oborech.
„Ukazuje se, že na školách je hlu−
boce zakořeněno stereotypní zobra−
zování některých profesí jako čistě
ženských či mužských a tento pro−
blém je ještě znásoben tím, že vý−
chovní a kariérní poradci nemají do−
statečné informace o situaci na trhu
práce ani o tom, jak moderní tech−
nické obory vlastně vypadají,“ říká
metodik projektu Marcel Gondorčín
s tím, že kromě dívek tvoří důležitou
cílovou skupinu také vyučující a vý−
chovní poradci a poradkyně, kteří se
účastní speciálních workshopů ve−
dených přední odbornicí na tuto pro−
blematiku PhDr. Jaroslavou Hasma−
novou Marhánkovou, Ph.D.
S realitou moderních provozů se
dívky i vyučující mohou seznámit bě−
hem exkurzí do firem, jako je Škoda
Transportation, Škoda JS či Hasel−
meier. Od září opět pokračují také ob−
líbené besedy s profesními odborni−
cemi na základních školách a ukáz−
kové dny na středních školách
a technických fakultách ZČU. Na pra−
covištích ZČU mají dívky jedinečnou

„Cílem
všech
těchto aktivit je do−
dat dívkám sebe−
vědomí a rozšířit jim
obzor pro volbu bu−
doucího povolání.
Chceme
dívkám
ukázat, že se nemu−
sí rozhodovat pouze
mezi kadeřnicí a kos−
metičkou nebo eko−
nomkou a právnič−
kou, ale že mohou

„Do konce roku máme naplánová−
no dalších 40 akcí, kterých by se
mělo zúčastnit kolem 800 dívek,“
dodává koordinátorka projektu
Radka Štruncová. Více informací
a kompletní nabídku aktivit pro školy
najdete na webu www.zenyatechni−

Ukázkový den
na FAV ZČU v Plzni

příležitost seznámit
se s prakticky orien−
tovaným výzkumem,
a dokonce si některé
činnosti samy vyzkou−
šet. Program všech
ukázkových dnů je
velmi pestrý a zajíma−
vý – dívky se seznámí
s programováním, mě−
řicími přístroji, přípra−
vou a využitím unikát−
ních materiálů v průmyslu nebo si
vyzkouší třeba ovládání počítačo−
vých her pomocí mozkových vln.

Exkurze do společnosti Škoda Transportation

být také elektrikářky, seřizovačky,
inženýrky či vědkyně,“ říká metodik
Marcel Gondorčín.

ka.cz. Projekt je realizován díky
finanční podpoře Norských fondů
z programu Dejme (že)nám šanci.

Nejlepší věrnostní program získal zlatou medaili
Skupina ČEZ získala dvě stříbrné
medaile a jednu zlatou v mezinárodní
soutěži nejlepších kontaktních cen−
ter, kterou již po desáté uspořádala
kanadská asociace Contact Center
World. Vítězové byli vyhlášeni 5. lis−
topadu na závěr světové konference
kontaktních center v Las Vegas.
„Zkvalitňování zákaznického zážit−
ku je pro nás na prvním místě, proto
neustále přicházíme s novými opat−
řeními. A velká část z nich se týká
právě zlepšení rychlosti a dostup−
nosti služeb, příkladem je zkrácení
hlasové provolby na zákaznické lin−
ce, vylepšení mobilní aplikace ČEZ
ON−LINE, rozšíření platebních ná−
strojů a poradenských služeb nebo
wifi a káva zdarma na našich zákaz−
nických centrech,“ uvedl Aleš Kubík,
generální ředitel společnosti ČEZ
Zákaznické služby.
Plzeňský rozhled 12/2015

Celkem soutěžilo na 1600 kontakt−
ních center z více než 50 zemí z celé−
ho světa. Kromě stříbrné medaile
v hlavní kategorii „Nejlepší zákaznic−

nostní program“ získala zlatou meda−
ili a „Nejlepší agentský program“ byl
oceněn stříbrem. V této kategorii po−
rota na základě prezentací i vlastní

ký servis – velká kontaktní centra“
zabodovala Skupina ČEZ i ve dvou
menších. V kategorii „Nejlepší věr−

zkušenosti hodnotila nominované
v šesti oblastech: Kvalita služeb, Cen−
tralizace řízení zákaznického servisu,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Rozvoj zaměstnanců, Kariérní růst,
Pracovní prostředí a Spolupráce.
Z průzkumu zákaznické spokoje−
nosti vyplývá, že se hodnocení slu−
žeb ČEZ trvale zlepšuje. Loni v říjnu
služby Skupiny ČEZ hodnotilo bez−
prostředně po jejich poskytnutí nej−
vyšší známkou 77 % zákazníků.
Letos je to již o dalších 7 % zákazní−
ků více, tedy 84 %. A v tomto trendu
chce společnost pokračovat.
„V Las Vegas jsme měly možnost
v rámci různých přednášek, work−
shopů i samotných soutěžních pre−
zentací vyměnit si zkušenosti
v oblasti zákaznických služeb s těmi
nejlepšími na světě, takže jsme přije−
ly plny nových nápadů,“ zmínila
Slavěna Summerfield, vedoucí Call
centra, která v Las Vegas Skupinu
ČEZ společně s Vladimírou Rosen−
dorfovou z Plzně reprezentovala.
3

Rozpočet kraje
na rok 2016
Plzeňský kraj bude v příštím roce
hospodařit s výrazně vyššími příjmy
než v minulých letech. Daňové pří−
jmy kraje v roce 2016 umožňují na−
výšit rozpočet ve všech oblastech
a kapitolách. Rozpočet je mírně pře−
bytkový s příjmy 4 483 mil. Kč a vý−
daji 4 471 mil. Kč. Tradičně nejvíce
financí jde do dopravy 1 966 mil. Kč.
Z toho na provoz vlaků 557 mil. Kč,
autobusů 426 mil. Kč. Na opravy
a údržbu silnic 955 mil. Kč. S vládou
ČR se jedná o dotaci ze SFDI.
Do zdravotnictví půjde 480 mil.
Kč, do školství a sportu 392 mil.
Kč, do majetku kraje 281 mil. Kč
a na kulturu a cestovní ruch 270
mil. Kč. Procentuálně k nejvyššímu
nárůstu dojde v oblasti regionálního
rozvoje a v oblasti bezpečnosti. Na
program obnovy venkova je vyčle−
něno 100 mil. Kč.
„Rozpočet kraje za rok 2015
skončí v přebytku cca 50 mil. Kč,
přičemž kraj má na rezervních fon−
dech dalších skoro 500 mil. Kč.
Tyto prostředky bude moci kraj vy−
užít na předfinancování projektů ko−
financovaných EU v roce 2017,“
uvedl hejtman Václav Šlajs.

Plzeň zaplnila zahraniční média,
stoupl i počet delegací
Přes 200 reportáží v zahraničních
tištěných médiích, na 30 reportáží
v rozhlase, více než 20 v televizním
vysílání a stovky výstupů na inter−
netových stránkách různých médií
se letos věnovaly tématu Plzeň –
Evrop ské hlavní město kultury
2015 i městu Plzni jako takovému.
Jejich autory jsou dvě stovky no−
vinářů, kteří přijeli do západočeské
metropole v rámci presstripů, tedy
organizovaných návštěv pro žur −
nalisty. Díky nim se podařilo zpro−
pagovat nejen město a jeho tu −
ristické cíle, ale i místní poskytova−
tele služeb. Zájem o Plzeň měli ale
i významní zahraniční hosté, jejich
počet vzrostl meziročně o víc než
třetinu.
„Tento týden tu například natáčí
štáb BBC, připravuje materiál pro
program přímo zaměřený na evrop−
ské projekty. Kromě francouzského
akrobatického souboru Akoreacro,
který od úterý vystupuje v Plzni
v rámci sezony nového cirkusu,
navštívili i pivovar. U nás na radnici
se zajímali zejména o dopady pro−
jektu Plzeň – Evropské hlavní město

kultury 2015 na rozvoj města, chtěli
vědět, jak ho hodnotíme,“ uvedl pri−
mátor Martin Zrzavecký, který sta−
nici interview poskytl.
Podle prvního náměstka Martina
Baxy nejvyšší počet reportáží v za−
hraničních médiích zaznamenala
Plzeň v sousedním Německu. „Tam
se nám i našemu projektu věnovala
média tištěná, internetová, televizní
i rozhlasová. V počtu mediálních vý−
stupů dále následuje Rakousko,
Holandsko, Itálie, Španělsko, Velká
Británie, Jižní Korea, severské země,
Slovensko či Spojené státy americ−
ké,“ řekl Martin Baxa.
„To spektrum zahraničních medi−
álních výstupů je opravdu široké.
Jen pro představu, například ceníko−
vá cena inzerce na stranu A3 ve
Frankfurter Allgemeine Zeitung stojí
65 tisíc eur, tedy asi 1,8 milionu ko−
run. Nám vyšel článek nejen v dení−
ku, ale i v jeho on−line verzi,“ uvedla
Zuzana Koubíková, ředitelka měst−
ské organizace Plzeň – TURISMUS,
která má prezentaci města Plzně na
starost. Jako další z příkladů zmínila
sobotní přílohu jednoho z největších

francouzských celostátních deníků,
deníku Le Figaro, v nákladu 410 tisíc
kusů. V jeho magazínu vyšel článek
o Plzni a lázeňském trojúhelníku na
celkem 11 stranách, Plzni se z toho
věnovaly čtyři strany. Pokud by si
město mělo článek v tomto rozsahu
jako reklamní zaplatit, stál by kolem
4,2 milionu korun.
Zvýšený zájem ze zahraničí
o Plzeň dokazuje také počet delegací
a oficiálních návštěv, které přijely do
západočeské metropole. Od ledna
do 10. listopadu primátor Martin
Zrzavecký i ostatní členové vedení
přijali přes 30 významných zahra−
ničních hostů, což je o třetinu víc
než v roce 2014.
Silný zájem o projekt Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015
zaznamenala Plzeň i na nejrůzněj−
ších veletrzích cestovního ruchu,
vůbec nejsilnější byl a stále je v ně−
mecky mluvících zemích. Společ−
nost Plzeň 2015 a Plzeň – TURIS−
MUS společně zorganizovaly za−
hraniční prezentace na kulturních
akcích a veletrzích cestovního ruchu
v řadě evropských měst.

Ježíšek chodí i ve Fakultní nemocnici Plzeň
Již třetím rokem bude FN Plzeň
rozsvěcovat Vánoční strom
splněných přání, na webových
stránkách nemocnice mohou
lidé nakupovat dárky pro
dětské a seniorské pacienty.
Zeptali jsem se proto tiskové
mluvčí FN Plzeň Gabriely
Levorové, jak vlastně virtuální
Vánoční strom splněných přání
funguje a jakým způsobem se
z každého z nás může na chvil−
ku stát nemocniční Ježíšek.
w Vánoční strom splněných přání
rozsvěcujete v nemocnici již potře−
tí. Jak vznikla tato myšlenka?
Nápad přišel s předvánoční atmo−
sférou. Sháníme vánoční dárky,
chystáme se na předvánoční úklid
a v práci se snažíme rychle dokončit
vše nedodělané. Stále někam spě−
cháme a myšlenka – na chvilku se
zastavit a udělat radost někomu, ko−
ho vůbec osobně neznám, je úžasně
4

uklidňující. Život je jako sinusoida,
jednou jsme dole a jednou na−
hoře. Buďme proto rádi, že
máme to štěstí, že jsme
„nahoře“ už jenom tím,
že jsme zdraví a vánoční
chvilky tak můžeme
trávit s našimi rodi−
nami u štědrovečer−
ního stolu. Ne
všichni ale tako−
vé štěstí mají.
Jsou mezi námi tací,
kteří budou Vánoce trá−
vit v prostorách fakultní ne−
mocnice, bez domácí štěd−
rovečerní večeře, bez vůně
vánočního cukroví a bez svých
nejbližších.
w Popište nám, jak můžeme dárky
nakoupit?
Na webových stránkách www.
fnplzen.cz představujeme malé pa−
cienty, kteří tráví hodně času v ne−
mocni, a jejich sny. Dalšími, které
bude moci veřejnost obdarovat, jsou

imobilní pacienti a jednotlivá
oddělení, kde tráví svůj čas.
Chce−li někdo udělat ně−
komu nezištnou ra−
dost a přivodit mu
úsměv na tváři poté,
co si rozbalí svůj
nemocniční vá−
noční dárek, mů−
že kliknout
na
www.
fnplzen.cz na
Vánoční strom
splněných přání. Zde si
vybere konkrétní vá−
noční dárek pro kon−
krétního pacienta či
oddělení a dá tak naději,
že Ježíšek nezapomněl ani na takové
místo, jakým je nemocnice.
w Když si dárek vyberu, jaká je dal−
ší cesta?
Pokud si vyberete dárek, kterým
chcete udělat radost, kliknete na
dané přání a na stromku se objeví
infor mace, že je dárek zabukován
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na vaše jméno. Následně s koupe−
ným dárkem přijdete do nemocnice
na ředitelství (Bory nebo Lochotín),
zabalený dárek se jménem pacienta
předáte a na virtuálním stromečku
se objeví vaše jméno, že jste dárek
zakoupil.
w Kolik se sejde dárků a jak probí−
há jejich předání?
Vloni se sešlo více jak 200 dárků
pro naše pacienty. Byli jsme až do−
jati, jak lidé reagovali na konkrét−
ní přání, Vánoce ve FN Plzeň
byly opravdu požehnané. Všechny
dárky se následně roztřídí podle
pracovišť a letos budeme předávat
balíčky na konkrétní pracoviště
již v pátek 19. prosince. Ráda bych
touto cestou předem poděkovala
všem, kteří se zapojí do Vánočního
stromu splněných přání. Velmi si vá−
žíme všech lidí, kterým není lhostej−
ný osud nemocných a koupí dárku
zpříjemní pobyt v nemocnici těm,
kteří nemohou zažívat tu jedinečnou
domácí vánoční atmosféru.
Plzeňský rozhled 12/2015

Moje vnoučata se opět můžou dotýkat mého obličeje
Když sedmdesátiletá Marie Sla−
víková z Plzně před patnácti lety
šla do důchodu, ani na chvíli ji
nenapadlo, že by svůj život ome−
zila. Dál byla aktivní, nepřestala
pracovat. Aby se nenudila a mě−
la pocit potřebnosti, jezdila vy−
pomáhat do restaurace u Kar−
lových Varů. Tehdy ještě netuši−
la, že se její život promění bě−
hem vteřiny v nepřetržitou bolest
a dřinu.
„Pamatuji si to, jako by to bylo
dnes. 6. června 2001 jsme brzy
ráno vyjeli s kolegou směr Karlovy
Vary. Napadl čerstvý sníh. Najednou
jsme dostali smyk a řítili se k proti−
jedoucímu autu. Čelní náraz byl ne−
vyhnutelný. Hasiči ani lékaři ne−
chápali, jak je možné, že z vraku
auta vytáhli těla s pulzujícím srd−
cem,“ vzpomíná na otřesný zážitek
paní Slavíková.
Když se dostala do nemocnice,
diagnóza zněla: zlámané celé tělo.
Nejvýrazněji byl zasažen obličej.
„Byla jsem v podstatě skalpovaná.
Měla jsem zlámaný krční vaz, lopat−
ku, pánev, kyčelní klouby, kostrč. Do
nohy jsem dostala infekci,“ sama
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dnes popisuje nevěřícně. Také proto
se lékaři shodovali v názoru, že paní
Slavíková už nikdy nebude chodit.
A pokud ano, za obrovských bolestí,
s berlemi.
Začalo roční peklo. Po třech měsí−
cích nehybnosti paní Slavíková za−
čala s prvními vydřenými pohyby.
Když viděla, že tvrdé cvičení má
své výsledky, nevzdala to. Začala
s bolestivou rehabilitací. Po půl roce
mohla chodit
alespoň o ber−
lích. Poté „jen“
o holi.
„Mohla jsem
se sice znovu
hýbat. Bolesti
ale
zůstaly.
Když jsem stá−
la na nohách,
měla jsem po−
cit, že se mi
tělo rozpůlí ve
dví. Tak mě ta srostlá pánev bolela.
Nejhorší ale byl můj obličej. Ten byl
stále citlivý. Nikdo se mě nemohl
dotýkat. Ani já sama. A co bylo nej−
horší – ani má vnoučata,“ smutně
dodává.

Tělo se zázrakem s nás−
ledky nehody částečně
srovnalo. Horší to však by−
lo s psychikou.
„Byla jsem na dně. Bolela mě hla−
va, trpěla jsem depresemi. Nemohla
jsem být tak aktivní, jak jsem si před
důchodem slibovala. Proto když za
mnou přišla moje snacha, že má pro
mě ještě poslední naději v podobě
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fyzikální léčby MDM, neváhala jsem
ani vteřinu a objednala se,“ popisuje.
Tím začala její léčba ve zdravot−
nickém zařízení MDM v Plzni – Čer −
vený Hrádek, který finančně pod−
poruje plzeňská společnost ZAT. „Už
po druhé terapii jsem odcházela
s lepšími pocity. Najednou jsem se
cítila psychicky lépe a hlavně jsem
ucítila ztracenou energii,“ vzpomíná.
Půlhodinových sezení s přístrojem
MDM na hlavě absolvovala třináct.
„Po ukončení terapie jsem po čtr−
nácti letech necítila bolest. Plakala
jsem štěstím, když jsem zjistila,
že mě má vnoučata můžou bez obav
pohladit po tváři. Obličej už nebyl
tak citlivý. Když se proto za půl
roku naskytla příležitost terapii zopa−
kovat a tím i znásobit její účinek,
okamžitě jsem souhlasila. A udělala
jsem dobře,“ říká.
Paní Slavíková dál chodí na reha−
bilitace. Následky tak vážné nehody
už bude mít do konce života.
„Můžu ho ale prožít se svými blíz−
kými, chodit s nimi na procházky do
lesa, těšit se z jejich doteků. To bylo
ještě před rokem absolutně nemysli−
telné,“ usmívá se paní Slavíková.
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Na Špičáku připraveni
na sezónu
Otevření nového parkoviště pro 230
aut hned u sjezdovek a prodejní mís−
to skipasů přímo na parkovišti zna−
mená nejmarkantnější vylepšení
podmínek pro návštěvníky největší−
ho šumavského střediska Ski&Bike
Špičák pro letošní zimní sezonu.
Investice za 18 milionů korun (bez
DPH, z toho 5 milionů Kč tvořila
podpora Plzeňského kraje) je zatím
nejvýznamnějším krokem postupné
modernizace areálu za poslední ro−
ky. Za parkování navíc lidé nic platit
nebudou. Celkem tak od letoška bu−
dou mít lyžaři na Špičáku k dispozici
cca 350 parkovacích míst ve vzdále−

nosti maximálně 200 metrů od ná−
stupu na lanovku. Stejně blízko tady
staví též vlak na trase Praha–Plzeň–
Špičák/zpět.
„Změní se tak úplně logistika po−
hybu i pobytu lyžařů u nás na
Špičáku. Pro jejich pohodlí jsme
udělali maximum a nyní vlastně už
nemusí udělat ani krok navíc. Hned
u auta vklouznou do bot a lyží, doje−
dou ke kasám a k nástupu na se−
dačkovou lanovku. Zpět na parko−
viště je dopraví vlek,“ přiblížil hlavní
výhody parkování na novém místě
provozní ředitel Ski&Bike Špičák
Vladimír Kasík. Hned vedle navíc
vznikla i nová 200metrová sjezdov−
ka (30 metrů široká) vhodná pro dě−
ti a začátečníky.

Firma LASERPROFI nabízí vedle laserového značení
také unikátní technologii laserového mikronavařování
Průmyslové značení výrobků
a dílů je nově dispozici v obci
Kout na Šumavě, 8km od okres−
ního města Domažlice. Firma
LASERPROFI s.r.o. nabízí kom−

6

plexní služby v oblasti zakázko−
vého značení laserem.
„Kromě trvalého a nesmazatelného
značení výrobků, polotovarů a dílů
nabízíme širokou škálu různých dru−

hů štítků. Tyto štítky jsme schopni
sami vyrobit a popsat je 2D, 3D a da−
tamatrixovými kódy, různými znaky
a texty dle požadavků zákazníka.
Zhotovujeme je z rozličných druhů
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materiálů: nerez a jiné kovové mate−
riály, barevné eloxované duraly a sa−
molepící folie.” říká jednatel společ−
nosti Ing. Jaromír Franc, který v obo−
ru pracuje již 20 let. Firma LASER−
PROFI však nyní rozšířila svoje služby
o tzv. zakázkové laserové mikronava−
řování a mikrosvařování. Tato služba
je velmi žádoucí především u firem
zabývajících se výrobou forem na
vstřikování plastů, odlitků, atd.
„K dispozici máme unikátní přístroj
LASAG ROFIN Švýcarské značky,
který má opravdu velké spektrum vy−
užití. Dokáže pracovat se všemi ko−
vovými materiály včetně hliníku, mo−
sazi a slitin mědi. Díky tomuto pří−
stroji dokážeme pracovat i s velmi
jemnými a malými detaily, které nelze
jiným způsobem opravit. Nabízíme
tak zákazníkům komplexní řešení: vý−
robek popíšeme nebo vygravírujeme
laserem a následně navaříme nebo
svaříme laserem. Tato technologie
rovněž ušetří firmám mnohdy velmi
vysoké náklady, které musí být vyna−
loženy na nákup nového přístroje ne−
bo nástroje,” dodává Ing. Franc. (pi)
Plzeňský rozhled 12/2015

799 000 Kč

349 000 Kč
2

2

1 099 000 Kč

1 899 000 Kč

Chata (54 m ),
Plzeň – Nová Hospoda

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

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

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

Zděná chata nacházející se v ulici U Svahu
o zastavěné ploše 18 m2 stojící na pozemku jiné−
ho vlastníka s min. ročním poplatkem. Klidné
prostředí v blízkosti centra Plzně.
Vřele doporučujeme!

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!

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!

RD ve výborném stavu, 6 km od obce Stod.
IS.: el 230/400V, plyn – na hranici poz., septik,
obecní vodovod, vl. studna. Na pozemku se na−
chází dílna a stodola řešena jako garáž.
Nutno vidět!

& 734 319 301

2 500 000 Kč
2

& 734 319 301

G

3 300 000 Kč

2

G

& 734 319 302

G

4 349 000 Kč

G

5 599 000 Kč

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

RD 3+1/G (1 093 m )
Plzeň – Bukovec

RD 6+1/G (300 m ), Vochov,
okr. Plzeň – sever

Zemědělská usedlost (22 713 m2),
Všeruby, okr. Plzeň – sever

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,
částečně podsklepen. IS. ele. 230/400V, obecní
vodovod i kanalizace, topení – ústřední TP.
Doporučujeme!

RD na pozemku 2 720 m2. IS: el. 220/380V,
obecní vodovod, septik, topení – plyn + ústřední
TP. Vhodné pro velkou rodinu či jako dvou−
generační. U domu se nachází plně vybavená
truhlářská dílna.

Zemědělská usedlost v obci Chrančovice. Dispo−
nuje obytnou částí se dvěma bytovými jednot−
kami (3+1, 3+kk), stodolou a špejcharem.
IS: vl. studna, el. 220/380V, vlastní ČOV, topení:
lokální TP a el. Nutno vidět!

& 734 319 302
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2

& 734 319 301

2

& 734 319 301

& 734 319 302
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Dotaz čtenáře
J. Š. Plzeň−Bory:
Mám s příbuzným rodinný do−
mek v podílovém spoluvlast−
nictví každý jednou polovinou
a zajímalo by mě, zda pro zru−
šení tohoto spoluvlastnictví při−
nesl nový občanský zákoník ně−
jaké změny oproti starší právní
úpravě.

Odpověï advokáta:
Obecně lze říci, že úprava pro−
vedená v novém občanském zá−
koníku je podstatně podrobnější
a i podstatně kvalitnější než tomu
bylo v občanském zákoníku z ro−
ku 1964. Především základní způ−
soby zrušení a vypořádání spolu−
vlastnictví zůstávají stejné, je to
buď rozdělení věci nebo přikázání
věci jednomu nebo více spolu−
vlastníkům za finanční náhradu
nebo prodej věci ve veřejné draž−
bě. Podle § 1141 nového občan−
ského zákoníku lze spoluvlastnic−
tví zrušit dohodou všech spolu−
vlastníků, přičemž dochází ob−
vykle k převedení vlastnického

práva jednomu nebo více spolu−
vlastníkům s vyplacením ostatních.
Nová právní úprava také po−
drobně rozvádí, kdy rozdělení není
možné. Jedná se zejména o pří−
pady, kdy je to společná věc, kte−
rá má jako celek sloužit k určité−
mu účelu (např. studna pro více
chat v chatové osadě) nebo děle−
ní zemědělského pozemku, pokud
nevzniknou pozemky účelně ob−
dělávatelné a to s ohledem na roz−
lohu nebo možnost stálého pří−
stupu, ale i v některých dalších
případech není−li rozdělení spo−
lečné věci možné, zejména tehdy,
pokud by se rozdělením podstat−
ně snížila její hodnota.
Ve Vašem případě přichází
v úvahu nejen převod spoluvlast−
nického podílu na Vás či druhého
spoluvlastníka ale i zrušení a vypo−
řádání podílového spoluvlastnictví
takzvaným reálným rozdělením,
opět pokud je to dobře možné, tj.
pokud to umožňují technické para−
metry nemovitosti. Ideální je situa−
ce, když nemovitost obsahuje buď
byty nebo nebytové prostory dis−
ponující vlastním vchodem a vlast−
ními vnitřními přístupy do užíva−
ných prostor, obdobně pak se to
týká i přístupu na pozemek, popř.
pozemky. Pro případ jako je Váš je
však nejběžnější převod spolu−
vlastnického podílu tak, aby nemo−
vitosti měly jediného vlastníka.
Výše úhrady se pak stanoví doho−
dou nebo znaleckým posudkem.
JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
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Fond životního prostředí
podpoří sedm projektů
Obnovení hmatové stezky ve školce,
vydání zpravodaje s botanickou te−
matikou, odstranění porostů v lokali−
tě Valcha, v nichž se zdržují skupiny
divokých prasat, ale i průzkum staré
ekologické zátěže pozemku a objek−
tu v Liticích patří do skupiny sedmi
projektů, které získají finanční pod−
poru z Fondu životního prostředí
města Plzně. Uvolnění téměř 680 ti−
síc korun schválili zastupitelé.
„Fond životního prostředí je pod−
půrným finančním zdrojem v oblasti
tvorby a ochrany zdravého životního
prostředí a čistoty města, každoroč−
ně v něm máme na projekty mezi
dvěma až třemi miliony korun,“ řekl
náměstek pro dopravu a životní pro−
středí Petr Náhlík. Prostřednictvím
fondu Plzeň podporuje projekty
v oblastech, jako jsou čistota města,
vodní hospodářství, péče o zeleň
a její rozvoj, svoz, sběr, ukládání
a likvidace odpadů, ochrana země−
dělského a lesního půdního fondu,
ochrana zvířat a další.
Mezi aktuálně schválenými je
Zahrada po celý rok Občanského
sdružení Ametyst, které pracuje
s dětmi a mladými lidmi na všech
stupních škol. Nabízí jim ekologické
výukové programy v přírodě, v Pru−
sinách i přímo ve školách. Částka
120 tisíc korun bude použita na ven−
kovní výuku ve školních zahradách
a v okolí škol.
Podporu 119 tisíc korun získá
6. mateřská škola v Plzni, jež se od
roku 1992 zaměřuje na ekologii,
environmentální výchovu a zdravý
životní styl. Projekt Zelená oáza ra−
dosti se týká především obnovy dět−
ských herních prvků z důvodu konce
jejich životnosti a nutnosti dokom−
ponování volného prostoru zahrady.
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Zahrnuje i obnovení bylinkové
zahrádky a hmatové stezky.
Částku 27 tisíc korun získá Alpi−
num klub, organizace se zájmem
o botaniku, který od roku 1973 po−
řádá každý rok výstavy skalniček
a dřevin. „Od roku 2011 klub vydává
výstavní zpravodaje. Pro velký zájem
návštěvníků chce vydat zpravodaj
s bohatší textovou náplní s bota−
nickou tematikou, pěstebními rada−
mi pro širokou veřejnost a začí−
nající pěstitele i v roce 2016,“ uvedl
Petr Náhlík.
Nejvyšší částka z aktuálně schvá−
lených, a sice 194 tisíc korun, je
převedena Správě informačních
technologií města Plzně na Měření
spadového prachu na území města
Plzně. Tato městská příspěvková
organizace zajišťuje provoz stanic
monitoringu ovzduší pro potřeby
Českého hydrometeorologického
ústavu a Odboru životního prostředí
Magistrátu města Plzně. Monito−
rování ovzduší se na území Plzně
provádí na více než 30 desítkách
míst, a to nejen v centru města, ale
i v jeho okrajových částech, jako
jsou například Litice nebo Černice.
Cílem posledního z podpořených
projektů, na který půjde 112 tisíc ko−
run, je průzkum staré ekologické zá−
těže v Litickém dvoře. Na pozemku
parc. č. 32/1 v k. ú. Litice se nachází
stavba bývalé čerpací stanice po−
honných hmot, podzemní nádrže
a budova, která byla užívána jako
sklad olejů. Městský obvod Litice
chce pozemek užívat jako veřejný
prostor, je tak nutné odstranit nežá−
doucí stavby a případné staré ekolo−
gické zátěže. V lokalitě bude prove−
den průzkum formou šesti vrtů, ode−
brané vzorky budou vyhodnoceny.
Plzeňský rozhled 12/2015

Važme si všedních radostí
Vážení čtenáři,
původně jsem chtěl napsat několik
řádek o tom, co všechno jsme letos
stihli udělat v našem obvodě v Plzni na
Slovanech. Avšak události kolem tero−
ristických zločinů v Paříži (a nejen tam)
všem takovým záležitostem dávají
úplně jinou míru důležitosti.
Rozhodně nechci vzbuzovat nebo pod−
porovat možné obavy, že i naše repub−
lika je v bezprostředním nebezpečí. Právě naopak. Je však zřejmé, že
nebezpečí, která nás ohrožují, jsou blízko. Rozhodně blíže, než si mno−
zí z nás za poslední roky byli ochotni připustit. Právě proto bychom si
měli znovu připomenout a připomínat, na čem je naše evropská civili−
zace a s ní i její prosperita založena. A byť jsme vnímáni jako jeden
z nejvíce ateistických národů, jde zde především o sdílení křesťan−
ských hodnot.
Proto alespoň závěr tohoto textu mohu ponechat v původním duchu.
Važme si všech chvil a obyčejných všedních radostí, které můžeme
v míru společně se svými bližními a blízkými prožívat. A svátky vánoč−
ní patří mezi nejvzácnější z takových okamžiků.
Přeji vám krásné svátky vánoční a spokojený nový rok,
Lumír Aschenbrenner,
starosta obvodu Plzeň 2 – Slovany, senátor za město Plzeň
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Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Až 90 % řidičů bez brýlí „nevidí“ na palubní desku
Kdo se nepřiblížil hranici důchodu,
možná ani nebude věřit, jak rychle
slábne zrak, jak je zimní období s je−
ho rychle nastupujícím šerem
a tmou, stejně jako mlhami či sněže−
ním, pro starší řidiče nebezpečným
obdobím. A to nemluvíme o faktu, že
asi 50 tisíc řidičů v Česku ve věku
nad 40 let trpí oční vadou, která je
pro řízení nebezpečná. Zkrátka, zima
není nebezpečná jen proto, co leží
na vozovce, ale i jak dobře nebo
špatně na ni vidíme. Výsledkem je
fakt, že riziko dopravní nehody je
v zimě až 15x vyšší než v letním
období.

„Během špatného počasí navíc ři−
diči rychleji ztrácejí pozornost
a schopnost soustředit se. Řada ři−
dičů navíc mívá problémy s viděním
za šera a zhoršených světelných
podmínek, ve tmě se totiž rozšíří zor−
nička, a oční vada se tak projeví vý−
razněji,“ vysvětlil Pavel Stodůlka,
světově uznávaný oční chirurg.
Prakticky podobné je to za opačné
situace, tedy za ostrých slunečních
paprsků odrážejících se od sněhu.
Sluneční paprsky mohou řidiče oslnit,
čímž může být odhad vzdálenosti
zkreslený, a oslněný řidič nedokáže
stoprocentně zaostřit. Důležité je pro−

to mít i během zimních měsíců v autě
připravené sluneční brýle. Vhodné
jsou oranžově a žlutě zbarvené brýlo−
vé čočky. Pro řidiče může být také
pohodlné takzvané gradální zabarvení
brýlových čoček. Ty jsou nahoře
tmavší, postupně se zeslabují a dole
je kousek čiré brýlové čočky.
Člověk získává až 80 procent
informací prostřednictvím zraku, což
samozřejmě platí i pro řidiče.
Krátkozraký řidič hůře rozeznává
předměty v dálce, zatímco vetcho−
zraký řidič má problémy především
s viděním do blízka, například na pa−
lubní desku. Tato vada postihuje až

90 procent lidí kolem 60 let. A řidič
s astigmatismem vnímá zkresleně
obraz do dálky i na blízko.
Už tři čtvrtě dioptrie stačí na to,
aby řidič zahlédl chodce ze vzdále−
nosti o polovinu kratší než řidič bez
dioptrické vady. Zatímco zdravé oko
ho vidí ze vzdálenosti zhruba 200
metrů, oko s vadou −0,75 dioptrie až
ze vzdálenosti 100 metrů, oko s va−
dou minus dvě dioptrie pak ze vzdá−
lenosti pouhých dvaceti metrů.
Navíc řidiči se špatným zrakem vů−
bec nepostřehnou až čtvrtinu do−
pravních značek.
Igor Sirota, ÚAMK ČR

Auto−moto−rady
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Koncert Setkání generací
Již podruhé pořádala Nadace 700 let
ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň
koncert Setkání generací. V něm se
představují laureáti ceny Plzeňský
Orfeus a Plzeňský Orfeus junior
s renomovaným umělcem v daném
oboru.
Po loňském úspěšném koncertě
houslistů s Jaroslavem Svěceným
přišel v letošním roce na řadu klavír.
Za něj usedli 4. 11. 2015 v Domě
hudby Zuzana Bouřilová, Eli Kalčeva,
Jiří Pešek a teprve desetiletý
Jan Dolejš. Jejich starším kolegou

Plzeňský rozhled 12/2015

se pro tento večer stal virtuóz Ivan
Klánský.
Hudební cena Plzeňský Orfeus se
stala prestižním oceněním v oblasti
vážné hudby. Plzeň je jediným měs−
tem, které takto mladé nadějné
umělce podporuje. Ceny jsou již tra−
dičně předávány na plese Nadace
700 let města Plzně primátorem
města a předsedkyní správní rady
nadace. Mladí laureáti mají také
možnost zahrát si s Plzeňskou filhar−
monií a od roku 2014 i na komor−
ním Setkání generací.

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
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.
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Všechno je jinak
Zhruba před sto padesáti léty si slav−
ný český novinář Karel Havlíček
Borovský v epigramu posteskl, že…
„Je to bída na tom světě, všechno je
hned jinak, dneska tě maj za svaté−
ho, zítra budeš sviňák“…. Začát−
kem jednadvacátého století je to ale
trochu jinak, než to bylo v době
Bachova absolutizmu. My jsme díky
médiím naopak stovky sviňáků po−
važovali řadu let za svaté, a až teď se
téměř každý den dozvídáme, co
všechno bylo jinak, a ještě to není
tak úplně po pravdě, i když novináři
nelžou – jen plní zadání.
Praxe ukazuje, že všechno, co se
někde napsalo, nebo odvysílalo
v rozhlase či v televizi, v reálu bylo
trochu jinak, ale i historické skuteč−
nosti se udály trochu jinak, než bylo
napsáno v učebnicích dějepisu.
Pomalu a po kapkách – po více než
sedmdesáti letech – nám obrazová
média předkládají například doku−
menty a důkazy o důvodech první
i druhé světové války, kdo s kým co
opravdu domlouval, a jak to bylo.
O současnosti se tvrdí zase jiné sku−
tečnosti, které se za sedmdesát let
budou vykládat opět jinak, a tak po−
Plzeňský rozhled 12/2015

řád dokola. Každá doba je nejspíš
charakteristická tím, že se s občany
účelově informačně manipuluje, ma−
névruje se s fakty, mlží se a lže.
Můj otec – učitel – moji osobnost
v dětství formoval svérázně. Pro fac−
ku si nikdy daleko nešel, ale kdykoliv
jsem byla bita, údajně ne za proflák−
nutý průšvih, ale za lhaní – když jsem
se snažila z toho vylhat. Vždycky
jsem si musela vyslechnout kázání,
že lhaní je odporné, lež je výraz zba−
bělosti a svádění provinění na všeli−
jaké okolnosti, nebo dokonce na dru−
hé lidi je ubohé a podlé. Tehdy určitě
netušil, že v budoucnosti se právě ta−
kové chování stane společenskou
normou, a kdo si ji hbitě neosvojí,
půjde životem jako poctivý trouba
od jednoho neúspěchu k druhému.
Nebyla jsem vychována pro praktic−
ký život, a kdyby dnes můj otec žil,
jak by mi asi vysvětlil, že skutečnosti
jsou úplně opačné a člověk poctivý
a čestný je trvale neúspěšný, protože
vedle lhářů, podvodníků a prospě−
chářů je bezvýznamné béčko?
Tendence překrucovat fakta
a události se v lidském společenství
objevily mnohem dříve, než noviny

a další druhy médií, které nás dnes
zasypávají informacemi, názory,
komentáři a zprávami, o nichž se
v podstatě ví, že nejsou stoprocent−
ně pravdivé. Manipuluje se s fakty,
podle potřeby se fabuluje, vážné vě−
ci se často bagatelizují, nebo na−
opak – jak se říká – z komárů se dě−
lají velbloudi. A můžeme si být jisti,
že nic, co se o naší zemi a ostatním
světě dnes dočteme a dozvíme, ne−
bude příznivé, nadějné a pozitivní,
jako by média plnila nějaký globální
mediální projekt, že občany je nutno
udržovat v trvalém napětí a strachu.
Pokud jde o historii – dnes víme,
že už ve středověku se na zadání
církví přepisovaly celé pasáže
z Bible, samozřejmě se zpochybňují
Staré pověsti české, ale i Kosmova
kronika, rukopisy Královédvorský
a Zelenohorský byly prohlášeny za
falzifikáty, a je toho mnohem více.
Vlivné osobnosti s mocí ovládat
společnost zřejmě nikdy nesnášely
pravdu, když za ni byli lidé pronásle−
dováni. Giordano Bruno byl upálen
za teorii, že Země je kulatá a točí se
kolem Slunce, a mistr Jan Hus byl
upálen za pravdu o rozmařilém cho−
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vání církevních hodnostářů. Náčel−
níci, potentáti, hlavy pomazané, ani
osoby v mocenské hierarchii v niž−
ších pozicích si nikdy nepřáli a ne−
přejí, aby lidé byli informováni prav−
divě – nadřízení lžou podřízeným –
a trvá to dosud.
Vzpomínám si, jak můj šéf advo−
kát říkával, že se vždycky musí sna−
žit z vyprávění klienta vydumat, jak je
to asi doopravdy, aby pak před sou−
dem nevypadal jako blbec – protože
tam se často ukáže, že všechno je ji−
nak. Musíme se naučit žít s po−
znatkem, že i když si přečtu noviny,
všechny názory a komentáře, podí−
vám se na zpravodajství televizních
stanic a k tomu na internetu pře−
louskám desítky článků různých
publicistických serverů, můžu si říci
jako Sokrates „vím, že nic nevím“
a možná, že kdyby tehdejší starý
kronikář vstal z mrtvých, vzal pero
a napsal podle pravdy, jak zahynul
Nero, ukázalo by se, že když mu čer−
noch na gramofon hrál desky v potu
tváře, zabila ho Tina Marie a píseň
o cestáři. Jenže tak to ve školním dě−
jepisu být nemůže – to dá rozum.
Dagmar Hermanová
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Střípky
z Plzně
Stadion zůstane
DOOSAN ARÉNOU
Fotbalový stadion v městském
sportovním areálu ve Štruncových
sadech v Plzni ponese dál název
DOOSAN ARÉNA. Radní města
souhlasili s ponecháním názvu do
30. října 2017. Na vnějším plášti
objektu stadionu, který má v nájmu
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, vznik−
nou plochy pro umístění reklamy
společnosti Doosan Škoda Power,
jež zůstává generálním partnerem
FC Viktorie Plzeň.
„VIKTORIA PLZEŇ – fotbal po−
žádala o souhlas s podnájemní
smlouvou pro FC Viktorii Plzeň. Na
několika místech stadionu by tak
měla být umístěna reklama gene−
rálního partnera. Jde například
o část pláště objektu hlavní tribuny,
ale i tribuny sever, jih a východ,“
uvedl technický náměstek primá−
tora Pavel Šindelář. Podnájemní
smlouva bude uzavřena na dobu
dvou let, tedy od 1. listopadu 2015
do 30. října 2017.

Plot proti
černé zvěři přijde
na 540 tisíc
Odolnější oplocení svého areálu
vybuduje 26. základní škola
v Plzni kolem svého odloučeného
pracoviště v Liticích, které se po−
týká s opakovaným vnikem černé
zvěře do prostoru školní zahrady
a hřiště. Radní města Plzně škole
nedávno schválili podporu ve výši
300 tisíc korun, dalších 240 tisíc
korun tento týden pro školu uvol−
nili zastupitelé. Nový plot bude mít
částečně zakopanou jednu řadu
betonových panelů a bodově
svářenou síť. Náklady na jeho vy−
budování se pohybují ve výši
540 tisíc korun včetně DPH.
„Divoká prasata ničí nejen plot,
ale páchají i škody uvnitř areálu. Už
v roce 2013 musela škola opravit
255 běžných metrů pletiva, letos
zvěř oplocení opět zničila, navíc
rozryla 1 500 metrů čtverečních
plochy zahrady,“ přiblížila náměst−
kyně primátora Eva Herinková, jež
má školství ve své gesci. Vedení
školy jednalo s vedením obvodu
o možném odstřelu zvěře, vzhle−
dem k obydlené lokalitě ale není
možný. Za opravu poničeného
oplocení, pod kterým se prasata
podhrabávají, ale i trávníků už mu−
sela škola ze svého provozního
rozpočtu uhradit 125 tisíc korun.
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SŠINFIS v Plzni je IN
Nebát se komunikovat, zdokonalit se v němčině
a angličtině, zažít výuku v zahraničních školách a po−
rovnat život za hranicemi vlasti – to vše si mohli
vyzkoušet žáci a učitelé SŠINFIS v Plzni.
Střední škola informatiky a finanč−
ních služeb v Plzni jde s dobou
a podporuje výuku cizích jazyků
a technických předmětů v oborech
vzdělání Informační technologie,
Logistické a finanční služby, Mani−
pulant poštovního provozu a pře−
pravy, které nabízí ke studiu. Škola
připravila projekt a na jeho realizaci
získala finanční dotaci z evropských
fondů. V rámci naplnění klíčových
aktivit projektu CZ.1.07/1.1.00/
56.0520 Zelená jazykům mohli
v tomto roce do zahraničí vycestovat
mnozí žáci i učitelé.
V závěru prázdnin absolvovalo pět
pedagogů zahraniční intenzivní ja−
zykový kurz anglického jazyka
v irském Dublinu. Využili možnost
obohatit své jazykové znalosti
a inspirovat se výukovými metodami
rodilých mluvčích. Pestré multikul−
turní prostředí Emerald Cultural
Institute jim umožnilo navázat nové
kontakty a rozšířit si jazykové i spo−
lečenské obzory. Získané zkušenosti
využijí při výuce cizích jazyků.
Žáky čekalo hned v září příjemné
překvapení – rakouské město Salz−
burg se svými zajímavostmi, zámek
Hellbrunn, Obersalzberg, místo, kde
za 2. světové války žili ve svých
vilách němečtí prominenti Hitler,
Borman, Göring, cesta výtahem ve
skále do 1 837 m n. m. do Hitlerovy
horské rezidence Orlí hnízdo, projížď−
ka lodí po jezeru Königsee, lázeňské
letovisko Bad Ischl a Gmunden, zá−
meček Orth na umělém ostrůvku,
městečko Hallstatt, výjezd zubačkou
na vrchol hory Salzberg, solný důl,
skluzavky, jízda vláčkem, město St.
Wolfgang s jezerem Wolfgangsee…
a 12h kurz němčiny v jazykové škole.

„Maturita je za dveřmi a blíží se
neúprosným tempem. Hlavně pro
nás, pro čtvrťáky. Když nám ale bylo
oznámeno, že čtyřicet nejaktivněj−
ších žáků školy pojede zadarmo na
týden do Rakouska, všem spadla
brada tak nízko, že byste ji těžko hle−
dali. Už jsem byl rozhodnutý, že se

budu svědomitě připravovat do ško−
ly a plnit své domácí úkoly, ale tohle
mi změnilo veškeré plány. Výlet byl
vážně povedený. Dověděli jsme se
spoustu nových informací, viděli ne−
spočet památek a mimo jiné pro−
hloubili své znalosti německého ja−
zyka,“ hodnotil účastník zájezdu
Tomáš Fejtek.
První týden v listopadu tři učitelé
technických a přírodovědných před−
mětů prožili ve Frankfurtu nad
Mohanem ve Schwanthalerschule,
kde v rámci stáže sledovali své ně−
mecké kolegy učitele při práci. „Set−
kali jsme se s otevřeným a vstříc−
ným přístupem. Měli jsme jedi−
nečnou možnost nejen poznat fun−
gování odlišného systému školství,
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ale také řadu výjimečných lidí a v ne−
poslední řadě si obohatit své jazyko−
vé dovednosti. Byla to také skvělá
příležitost sledovat integraci žáků
mnoha národností s různými úrov−
němi znalosti německého jazyka.
Stáž je pro nás obrovským přínosem
a jsme si jistí, že by tyto aktivity
měly být nedílnou součástí peda−
gogické praxe,“ shrnula stážistka
Mgr. Pavla Lopatová.
„Aktivní znalost cizích jazyků,
v našem regionu zejména němčiny,
je významným bonusem absolventa
technicky zaměřené střední školy.
Zkušenosti získané během realizace
projektu žáci využijí při odborné

praxi v německých příhraničních fir−
mách, při práci ve fiktivních firmách,
které při škole působí, a při společ−
ných akcích s partnerskými školami
v Německu, Itálii, Polsku a Španěl−
sku,“ uvedla ředitelka školy Lenka
Holubová.
Projekt byl financován z 85 % pro−
středky ESF a 15 % prostředky stát−
ního rozpočtu ČR.
Pokud vás zaujaly aktivity, které
svým žákům nabízí Střední škola
infor matiky a finančních služeb
v Plzni, navštivte den otevřených
dveří, který proběhne v pátek 4. pro−
since 2015 od 8:00 h do 18:00 h.

Přesvědčte se, že studovat
na SŠinFIS je skutečně IN!
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Koncepce sportu pro
Plzeň je na světě!
Plzeň má schválenu koncepci sportu,
stanoví deset sportovních cílů a čtyři
mezirezortní přesahové, jež by mělo
město začít postupně plnit. Koncepce
navrhuje vybudovat moderní, dostup−
nou a otevřenou sportovní infrastruk−
turu, spolupracovat se sportovními
kluby a podporovat je, vytvářet pod−
mínky pro rozvoj školního sportu,
zlepšit podmínky pohybové rekreace
a kvality života v Plzni, propagovat
město prostřednictvím sportovních
událostí, vytvořit program sociální in−
kluze, zlepšit informovanost občanů
o sportovním dění, spolupracovat
s akademickou sférou i olympijským
výborem a dalšími národními spor−
tovními autoritami, zajistit efektivní
finanční podporu rozvoje sportu
v Plzni.
„Naplňováním této koncepce chce−
me zlepšit podmínky pro sport
v Plzni, získat děti a mládež, rádi by−
chom programově využili moderní
školní sportoviště, kdy aktuálně k to−
muto spolu s úřadem hledáme nej−
vhodnější variantu, rádi bychom zlep−
šili podmínky pro výkonnostní spor−
tovce a další. Věřím, že srozumitelná
koncepce sportu může přesvědčit
o skutečné potřebě zvýšení dotací do
sportu, což je pro zavedení změn ne−
zbytné,“ uvedl radní pro oblast podni−
kání a sportu Michal Dvořák, jenž se
o vznik koncepce zasadil.
Každý z deseti sportovních cílů
koncepce obsahuje sadu nástrojů
k jejich plnění. Například rozvoji škol−
ního sportu v Plzni má pomoci mimo
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jiné podpora sportovních tříd, tedy
zvyšování hodin věnovaných pohy−
bu na školách v rámci tělocviku
i v kroužku, děti by měly mít hodinu
pohybu denně. V plánu je podpora
sportovních akademií, kdy již v Plzni
funguje fotbalová akademie, připra−
vuje se založení tenisové i triatlonové
akademie a další. Počítá se s monito−
rováním zdatnosti dětí, kromě zdat−
nosti bude u vybrané populace sledo−
váno i složení těla a stav pohybového
aparátu. „V tomto předpokládáme za−
pojení kateder a studentů z Fakulty
pedagogické i Fakulty zdravotnických
studií ZČU,“ řekl Michal Dvořák.
Návrh nové koncepce obsahuje
i čtyři mezirezortní přesahové cíle pro
uplatnění sportovní politiky města
Plzně. V rozhodovacích procesech by
se mělo uvažovat tak, aby přijatá
opatření nevytvářela bariéry přiro−
zeným pohybovým aktivitám a spor−
tu, druhým přesahovým cílem je vy−
tvářet podmínky pro bezpečnou pěší
a cyklistickou dopravu, třetím je bu−
dovat městské parky jako prostředí
pro relaxaci, sport a pohybovou
rekreaci a čtvrtý chce zohlednit
v územním plánování dostatek ploch
pro pohyb a sport.
Koncepce sportu v Plzni bude napl−
ňována prostřednictvím takzvaných
„realizačních plánů“, které budou
koncipovány na období následujících
čtyř let a budou obsahovat konkrétní
akce pro podporu a rozvoj sportu
v Plzni v souladu s rozpočtovými
možnostmi města Plzně.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Starosta Železná Rudy Ing. Michal Šneberg vzkazuje:

Na Železnorudsku již napadl sníh a
vše je připraveno na zimní sezonu
Pane starosto, jaké novinky čekají
na návštěvníky zimní Šumavy na
Železnorudsku?
Tou nejviditelnější je nové parkoviště
v blízkosti sportovního areálu Ski&
bike na Špičáku. Investorem stavby
byl Ski&bike Špičák a výstavbu parko−
viště podpořil částkou 5 milionů také
Plzeňský kraj. Kapacita je 230 aut
a parkování je zdarma. Z parkoviště se
v létě do špičáckého areálu dostanete
po přístupové cestě, která se nyní v zi−
mě promění na sjezdovku v délce 200
metrů. Zpět na parkoviště vás vyveze
talířový vlek a jen posledních několik
pár kroků k autu musíte dojít pěšky.
Lyžaři jistě ocení i to, že si přímo na
parkovišti mohou zakoupit skipasy.
Město Železná Ruda je za tuto investi−
ci řádově v částce 18 milionů korun
nesmírně rádo.
Letité problémy byly s belvederd−
ským areálem. Město se jej jednu
zimní sezonu také samo provozovalo.
Změnilo se něco?

Myslím si, že se už konečně začne
blýskat na lepší časy. Belvederský areál
převzal provozovatel lyžařského areálu
Nad Nádražím. Podařila se
i další významná věc, kterou
ocení všichni milovníci sjezdo−
vého lyžování. Na Železno−
rudsku se letos poprvé propojí
společnou jízdenkou celkem tři
skiareály. Sezónní a vícedenní jíz−
denky budou platit ve třech skiareálech
a to Ski&bike Špičák, Nad Nádražím
a na Belvederu. Je to první velmi
úspěšný krok k tomu, aby na Železno−
rudsku byla jedna společná jízdenka.
Bude v letošní zimě město upravovat
běžecké stopy?
Samozřejmě. Více jak 75 kilometrů
běžeckých stop v kontextu těch dal−
ších, které jsou v okolí Prášilska,
Hartmanicka a bavorské Železná Rudy
budeme upravovat. Od 15 ledna upra−
vujeme běžeckou stopu i do bavorské
Železné Rudy na nádraží, aby lyžařské
stopy byly propojeny se sousedním

Pohled na nové parkoviště. Návštěvníci špičáckého skiareálu ho mohou už nyní
stejně jako po celou zimu využívat zdarma.
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Bavorskem. Tak jako loni i letos budou
běžecké okruhy na Belvederu. Dále
máme 7 tras pro skitouring a sněžni−
ce. Naší maximální snahou je,

V jakém smyslu?
Už jsem dokonce zaznamenal názor,
že nejlepším řešením znovu zavést
kontroly na hranici a někteří se vy−
jadřují v tom smyslu,
že se neměly odstra−
ňovat dráty. Také po−
stoj některých našich
státníků je až zaráže−
jící. Vystoupení prezi−
denta republiky v Pra−
ze na Alber tově 17.
listopadu po boku ex−
tremistických skupin
je špatným signálem
směrem do české
společnosti, když pre−
zident má projev na
akci, kde se šíří nená−
vist. Na Albertov k po−
mníku nebyli vpuštěni
Na otevření nového parkoviště na Špičáku byl také
studenti, jimž Albertov
starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr (vlevo)
a starosta bavorské Železné Rudy Charly Georg Bauer. a 17. Listopad „patří“
a to ještě dle mého
aby příznivci běžeckého lyžování byli soudu vyvolává další nedůvěru k celé−
spokojeni a pokaždé „najeli“ do upra− mu průběhu této události. Z mezi−
vené stopy.
národního pohledu vidíme nástup
Pane starosto, mluvíme o přípravě Ruska, které se chce znovu stát impe−
Železnorudska na zimu, nicméně jste riém. Žijeme na hranicích a dnes si
na hranicích s Německem a jistě se již vůbec nedovedu představit, kdyby
vás turisté také ptají, jsou u vás za se měl omezovat volný přeshraniční
hranicí běženci.
pohyb. Byla by to pro nás všechny vel−
Utečenecká krize je určitě velký pro− ká tragedie. Mluvili jsme o zimě na
blém, ale v našem městě se s běženci Železnorudsku a dnes je samozřej−
nesetkáte. Obdivuji naše sousedy mostí, že všechny zimní sporty jsou
v Bavorsku, jak se snaží těmto lidem propojené s našimi sousedy v Ba−
pomoci. Ovšem to samotný problém vorsku. Ale není to jen sport. Ohrožení
neřeší. Evropská unie včas a racionál− Evropy terorismem a přívalem uprchlí−
ně nedokázala zareagovat a utečenec− ků je realita, před kterou nelze strkat
ká vlna nekončí a nastanou pro celou hlavu do písku. Evropští státníci musí
Evropu problémy spojené s touto krizí. rázně jednat.
(re)
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Virtuální prohlídky
pokračují
na Šumavě
Počet návštěvníků internetových
virtuálních prohlídek elektráren
Skupiny ČEZ překročil 90tisíco−
vou hranici. Trvalá přízeň publika
stála u zrodu třetí řady, která za−
vede zájemce každou středu do
jedné z lokalit. Cesta za kulisy
energetiky začíná v podmanivém
prostředí Šumavy, kde už více
než jedno století vzniká ekologic−
ká energie z vody.
Metu 90 tisíc unikátních ná−
vštěvníků pokořil komplet vir −
tuálních prohlídek energetických
provozů Skupiny ČEZ na http://
vir tualniprohlidky.cez.cz/cez−
virtualni−prohlidky/. Počet zobra−
zených stránek současně prolo−
mil hranici 160 tisíc. Pestré pa−
noptikum energetických lokalit,
mezi nimiž nechybějí obě české
jaderné elektrárny, obnovený
uhelný zdroj, majestátní vodní
elektrárny nebo tzv. chytré sítě
ve Vrchlabí, dosud nabídlo fa−
nouškům energetiky 12 lokalit
s téměř 200 zastaveními.
Setrvale vysoká přízeň laického
i odborného publika přispěla
k pokračování cest k nejzajíma−
vějším nebo běžně nepřístupným
partiím dalších pěti elektráren.
Fanoušci industriální on−line tu−
ristiky mohou zažít další pre−
miéru už dnes, kdy se ocitnou
jako naživo v šumavském Po−
vydří. Právě tady, v divoce krás−
né krajině ohraničené Rechlemi
u Modravy a soutokem řek
Vydry a Křemelné, se voda ze
slatinných potoků mění v energii,
která pohání turbíny hned dvou
vodních elektráren – Čeňkovy
Pily a Vydry.
Každá prohlídka startuje letec−
kým panoramatem lokality a uži−
vatel může pak na základě vlastní
volby navštívit nejdůležitější čás−
ti elektráren. To vše doplněno
popisky, technickými daty a dal−
šími zajímavostmi.
Více o elektrárnách Čeňkova Pila
a Vydra na http://www.cez.cz/
cs/o−spolecnosti/kontakty−
skupina−cez/informacni−centra/
ic−vydra−a−cenkova−pila.html
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Memoranda umožní studentům
poznat prostředí nemocnic
Dvě memoranda o vzájemné spolu−
práci uzavřená za účelem rozvoje
a zkvalitnění zdravotnických služeb.
První memorandum o vzájemné spo−
lupráci uzavřely mezi sebou Plzeň−
ský kraj, Západočeská univerzita
v Plzni (Fakulta zdravotnických stu−
dií) a Zdravotnický holding Plzeň−
ského kraje. Memorandum druhé
podepsaly Plzeňský kraj, Univerzita
Karlova v Praze (Lékařská fakulta
v Plzni) a Zdravotnický holding
Plzeňského kraje.
Obě memoranda mají za cíl stabili−
zovat a zlepšit personální situaci

v zařízeních Plzeňského kraje, která
dlouhodobě trpí nedostatkem lékařů
a sester. Právě tento negativní jev
mají zmírnit podepsaná memoranda
tím, že spolupráci univerzit a nemoc−
nic realizují v podobě praxe umožňu−
jící studentům poznat prostředí ne−
mocnic a následně umožní studen−
tům zůstat po ukončení studia na
pracovištích v Plzeňském kraji.
„Neopomenutelným úkolem me−
morand je též medializace dohody,
aby studenti věděli, že mají právě
zmíněné možnosti praxe a podpory
budoucího zaměstnání v krajských

zařízeních,“ uvedla radní pro oblast
zdravotnictví Milena Stárková.
V praxi to pro mladé lékaře znamená,
že budou moci s nemocnicí uzavřít tzv.
stabilizační smlouvu, která jim zajistí
na smluvně danou dobu zaměstnání
s finanční podporou. Studenti zdravot−
nických studií, budoucí setry i lékaři,
budou moci díky memorandům získat
stipendia po dobu studia. Studenti lé−
kařské fakulty budou moci v 6. ročníku
studia provádět praxi na akreditova−
ných pracovištích Plzeňského kraje,
mezi nimiž má Klatovská nemocnice
18 akreditovaných pracovišť.

Zkušební úsek z vyfrézovaného asfaltového
R−materiálu prověří kvalitu
V úseku silnice II/204 mezi obcemi
Kaznějov – Mrtník byl postaven
2,7 km zkušební úsek, kde byly vy−
měněny asfaltové vrstvy vzniklé
z vyfrézovaného asfaltového R−ma−
teriálu, čímž došlo k úspoře přírod−
ních zdrojů a snížení zátěže na životní
prostředí. Stavba byla rozdělena do
čtyř úseků po 700 metrech. V kaž−
dém úseku byl použit jiný poměr vy−
frézovaného materiálu a granulátu
gumy z nákladních pneumatik.
Výhodnost celé stavby spočívá ve
využití 30 až 60 % vyfrézovaného
asfaltového R materiálu ze stávají−
cích konstrukčních vrstev vozovky
v nově pokládaných asfaltových
vrstvách, který by jinak nebyl využit
a pravděpodobně by došlo k jeho
uložení na skládku.
„Celkový přínos projektu je vý−
zkum a využití nových technologií
v praxi. Dojde tím ke značné úspo−
ře přírodních zdrojů, jako asfaltu,
kameniva nebo nafty, čímž není
zbytečně zatěžováno životní pro−
středí skládkováním inertních mate−
riálů. Ty jsou v tomto případě opě−

tovně navraceny do výroby,“ uvedl
náměstek hejtmana pro dopravu
Jaroslav Bauer.
Při výrobě asfaltových směsí na
obalovně musí být k ohřevu R−m−
ateriálu využito paralelního sušicího
bubnu. To je zařízení, kterým v České
republice disponují pouze 4 obalovny,
kdežto např. v Německu je to až 50 %
obaloven. S pomocí speciálních pří−
sad dojde k zlepšení vlastností asfal−

tového pojiva, které postupem času
zestárlo. Kvalitativní parametry jsou
pak zachovány jako u směsí vyrá−
běných z nového asfaltu. Použité
technologie jsou a budou pod dozo−
rem odborníků z ČVUT Praha a VUT
Brno. Cena stavby včetně DPH
je 7.126.495 korun, prostředky ve
výši cca 75 % poskytl fond SFDI
„Příspěvky na nové technologie“.
J. Bauer a P. Mondschein z ČVÚT.

(Zleva) majitel realizační firmy Froněk Jaroslav Froněk, generální ředitel SÚS
Plzeňského kraje Pavel Panuška, starostka obce Mrtník Marie Kováříková,
náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Jaroslav Bauer.
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Peníze na investice
i do sociální oblasti
Město Plzeň získá o zhruba 60 milio−
nů korun víc z výběru cizích daní,
díky tomu zařadí nové projekty na
seznam svých investičních akcí,
posílí i oblast školství a sociálních
věcí. Polepší si také obvody, získají
navíc sedm milionů korun.
„Nad rámec toho, s čím jsme v pří−
padě výběru cizích daní počítali,
jsme získali 60 milionů korun. K to−
mu se zdrojově přidaly úspory uvnitř
úřadu a příznivé saldo DPH, rozdělu−
jeme tak 78,3 milionu korun. Tyto
prostředky můžeme použít na nové
akce a jejich projektovou přípravu,“
uvedl ekonomický náměstek primá−
tora Pavel Kotas.
Podle něj příjmy z daní tvoří nejvý−
znamnější položku příjmové části
rozpočtu města, a proto je nezbytné
pravidelně sledovat a vyhodnocovat
jejich plnění i meziroční trend.
Zatímco aktuální plnění příjmů z daní
za rok 2015 vykazuje příznivý vývoj,
v úvodu letošního roku sledovalo
město opačnou situaci. Za 1. čtvrtletí
vykazovalo plnění příjmů z daní
o zhruba 14 procent nižší hodnoty
než plnění za stejné období roku
2014. Výpadky v plnění zejména
u DPH, a to vlivem postupného vy−
plácení zadržených nadměrných od−
počtů, bylo poznamenáno celé první
pololetí. V současné době je inkaso
DPH zhruba na úrovni loňska a od−
povídá výši schváleného rozpočtu.
„Druhou významnou daní pro roz−
počty obcí po DPH je daň z příjmu
právnických osob a právě plnění této
daně je ve vztahu k sestavenému
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rozpočtu na rok 2015 výrazně vyšší.
Zlepšené inkaso je odrazem příznivé−
ho ekonomického vývoje, což proká−
zalo plnění této daně v letních měsí−
cích, kdy právnické subjekty podáva−
ly daňové přiznání za uplynulý kalen−
dářní rok. Tento trend odpovídá aktu−
álním prognózám vývoje ekonomiky
a s meziročním nárůstem je uva−
žováno i v návrhu rozpočtu na rok
2016,“ uvedl Pavel Kotas. Očekáva−
né plnění ostatních daní odpovídá
schválenému rozpočtu.
Největší částka v rámci rozpočto−
vého opatření, a sice 42 milionů ko−
run, bude určena na rekonstrukce
Sušická – Letkovská ulice, na akci
nazvanou I/27 Třemošenský rybník –
Orlík bude navíc uvolněno 20 milionů
korun. „Hlavně díky tomuto rozpoč−
tovému opatření financujeme dvě
důležité dopravní stavby, a posiluje−
me tak rozpočet odboru investic.
Ostatní položky rozpočtového opat−
ření posilují oblast školství a sociál−
ních věcí,“ uvedl Pavel Kotas.
Podpořeny budou také tři sportovní
kluby za reprezentaci města ve vrcho−
lových soutěžích. Zpracovávat se
začne i projektová dokumentace
k úpravě objektu Dominikánská 12
pro Městskou policii Plzeň, zejména
zázemí šaten, uvolněno v rozpočtu na
to je 42 tisíc korun, stejně tak bude dí−
ky vyššímu výběru cizích daní zapla−
cena projektová dokumentace ke sta−
vebním a dispozičním úpravám byto−
vého domu U Radbuzy 8, jde o objekt
vytipovaný pro sociální bydlení, část−
ka na dokumentaci je 485 tisíc korun.

Stipendium letos získá
12 studentů
Částkou 200 tisíc korun bude letos
podpořeno 11 studentů Západo−
české univerzity v Plzni (ZČU) a jed−
na studentka z Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Plzni, kteří získa−
jí stipendium města Plzně. Finanční
prostředky na výplatu stipendia jsou
součástí celkové dotace 1,44 milio−
nu korun, kterou město poskytlo pro
letošní rok Západočeské univerzitě.
Návrh jmen studentů předložil měst−
ské radě rektor Západočeské univer−
zity Miroslav Holeček. Každá z fakult
má přidělenu částku ve výši 20 tisíc
korun pro jednoho studenta, v přípa−
dě Fakulty strojní a Fakulty designu
a umění Ladislava Sutnara ZČU
získají podporu vždy dva studenti,
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částka jim proto bude přiznána v po−
loviční výši, tedy každému studentovi
10 tisíc korun.
„Stipendia města Plzně jsou udělo−
vána už od roku 2006, cílí na stu−
denty bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programů
jednotlivých fakult plzeňských veřej−
ných vysokých škol,“ uvedl primátor
Mar tin Zrzavecký. Stipendisty navr−
hují každoročně děkani jednotlivých
fakult ZČU a Lékařské fakulty Univer−
zity Karlovy v Plzni rektorovi ZČU.
Rektor poté předkládá Radě města
Plzně souhrnný návrh na vědomí.
Navržení studenti musí mít vynikající
studijní výsledky, musí spolupracovat
na projektech své univerzity s měs−
tem, případně institucemi sídlícími na
území města Plzně, a musí mít trvalé
bydliště v Plzni.
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Střípky
z Plzně
Na kolik přijde kraj
doprava po železnici?
Radní souhlasí s rozsahem zá−
kladní dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2016 za−
bezpečované veřejnou drážní do−
pravou kategoriemi vlaků spěšný
a osobní (na trati 160 a 183 v ně−
kolika případech kategorii rychlík)
ve výši 5,034 milionu vlakových
kilometrů (±2 %). Veřejnou drážní
dopravu bude na území Plzeň−
ského kraje zabezpečovat společ−
nost České dráhy, a. s. Pro kalen−
dářní rok 2016 je nutné počítat
s drobným nárůstem výkonu
s ohledem na skutečnost, že rok
2016 je rokem přestupným.

Výše prokazatelné ztráty plynou−
cí z provozování regionální drážní
dopravy v závazku veřejné služby
se s ohledem na uvedené skuteč−
nosti předpokládá ve výši 548,5
milionu korun (uvažováno včetně
účelové dotace ke krytí nákladů
PK na úhradu prokazatelné ztráty,
která by měla být ve výši 142 131
058 korun). Návrh ještě budou
schvalovat zastupitelé.

Skleněné plochy zabíjejí ptáky
Rokycanští ochránci přírody provo−
zují záchrannou stanici živočichů od
roku 1990 na území Berounska,
Hořovicka a Rokycanska. V této do−
bě se více než jindy setkávají se stá−
le vzrůstajícím počtem střetů ope−
řenců se skleněnými plochami. Je to
zřejmě dáno nastávající zimou, kdy
z volné přírody mizí zdroje potravy.
Opeřenci se tak stěhují k lidským
obydlím a nastává čas pravidelného
podzimního stěhování. Kromě nej−
různějších skleněných ploch ve
městech jsou pro obyvatele přírody
rizikové vlakové koridory.
„A takový máme i na území, které
zajišťujeme v rámci provozu zá−
chranné stanice. Samozřejmě není
v našich silách objíždět všechny rizi−
kové prosklené plochy, ale často se
na nás lidé obracejí se žádostí o po−
moc. Jako v případě proskleného
podchodu v zastávce Klabava neda−
leko Rokycan,“ sdělil předseda roky−
canských ochránců přírody Pavel
Moulis.
Za poslední měsíc zde bylo nale−
zeno šest opeřenců, kteří narazili do
skla a na následky zranění uhynuli.
Zdaleka to nebyli jen častěji se vy−
skytující druhy, ale i ty, které patří
mezi zvláště chráněné, např. krahu−
jec obecný. Bohužel současné pro−
vedení tohoto místa bez patřičného
zabezpečení přinese v budoucnu
ještě několik desítek, možná i sto−
vek, převážně mrtvých ptáků! A to
zcela zbytečně!

Bez zajímavosti není ani skuteč−
nost, že právě nárazy do skleněných
ploch jsou významnou příčinou úmr−
tí ptáků. Tato alarmující zpráva nene−
chává v klidu ani ochránce přírody
ani ornitology. Obě seskupení
se snaží, aby se situace změnila.
Možností řešení je celá řada, ale
zpravidla jde jen o zneprůhlednění
prosklené plochy tak, aby tvořila jas−
nou překážku v letu. Dnešní moderní
technologie a zanedbatelná finanční
náročnost opatření by jistě tuto situ−
aci vyřešila. Na našem území by pak
zbytečně nedocházelo i likvidaci
živých tvorů!
Ochrana ptáků před skleněnými
překážkami je známá již několik let.
Bohužel některé dříve používané me−
tody ochrany nefungují tak, jak by−
chom si přáli. I v této oblasti je po−
třeba nových nápadů. Dodatečná
instalace ochranných prvků je nejen

problematická, ale i finančně ná−
ročnější. Přesto lze tvrdit, že význam
má a snad k ní v brzké době dojde
právě v Klabavě na Rokycansku.
Díky novému zabezpečení tak bu−
dou minimalizovány zdejší ztráty
na ptactvu, které obdivujeme od ne−
paměti.
„Podobných míst, jaké je v Kla−
bavě na Rokycansku, je určitě víc.
Pokud se tedy setkáte s proskle−
nou plochou v úseku vlakového
koridoru Plzeň – Praha, kde dochází
k úmrtí ptáků, dejte nám vědět.
Místo nejlépe nafoťte, sdělte jeho
přesnou polohu a výsledky svého
pozorování sdělte e−mailem na:
pavel.moulis@tiscali.cz. Vámi na−
sbíraná data budou využita k dalším
jednáním, která zabezpečí místa
střetů ptáků s prosklenými plochami
a zachrání tak mnoho opeřenců ve
vašem okolí,“ dodal Moulis.

FC Viktoria Plzeň vydává klubový časopis
FC Viktoria Plzeň opět před−
stihla Spartu Praha a jako prv−
ní český fotbalový klub začíná
vydávat plnohodnotný klubo−
vý reprezentativní, periodicky
vycházející časopis, který má
titul FCVP!
První číslo FCVP! s čtvrtletní
periodicitou a moderním layou−
tem vychází 10. prosince 2015
při posledním zápase Viktorie
Plzeň se španělským Villar−
realem CF ve skupině Evropské
ligy. Čtenářům nabízí spoustu
zajímavostí ze zákulisí klubu,
profily hráčů, rozhovor s Pavlem
Horváthem o jeho nové roli, ale
i obsáhlý materiál o odchovanci
Viktorky a reprezentantu ČR
Vladimíru Daridovi, který dnes
hraje za Herthu BSC Berlín, či
vzpomínku na kanonýra Sta−
nislava Štrunce. Součástí časo−
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pisu jsou velkoformátové plaká−
ty s oboustranným potiskem.
K prodeji budou využity všech−

ny distribuční kanály klubu,
zejména FanShop.
Viktoria Plzeň již dlouhé roky

Nejlepší střelec týmu Michal Ďuriš bude na titulní straně prvního čísla FCVP!,
které vyjde 10. prosince 2015.
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vydává předzápasový informač−
ní bulletin Viktorián, který je uži−
tečným průvodcem před všemi
domácími zápasy. FCVP! je
speciálem, který nabídne spou−
stu čtení všem příznivcům dob−
rého fotbalu.
Časopis FCVP! připravuje ve
spolupráci s klubem agentura
Delex. „Nezastírám, že vzorem
pro nás byly podobné klubové
časopisy Bayernu Mnichov,
Realu Madrid, Dortmundu a dal−
ších velkých klubů. A velkým
evropským klubem je dnes
i Viktorka,“ říká vedoucí projek−
tu Roman Pešír.
Šéfredaktorem
FCVP!
je
Jaroslav Pomp, dlouholetý
sportovní novinář a publicista,
který posledních dvacet let pů−
sobí zejména v oblasti PR a ko−
munikace.
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