
Kolona dvou desítek džípů, které po−
vezou americké a belgické veterány
druhé světové války, v doprovodu ně−
kolika vozů větší vojenské historické
techniky je jednou z novinek letošních
Slavností svobody. Takzvaná Cesta
svobody neboli Ride of Freedom 
nahradí v  tomto nevýročním roce
Convoy of Liberty, uskuteční se v so−
botu 7. května. Lidé mohou v  tento
den na několika místech v Plzni po−
zdravit nejvzácnější hosty oslav osvo−
bození, mezi nimiž nebudou chybět
například Earl Ingram, Robert Gilbert
nebo George Thompson. 

Ride of Freedom bude vyjíždět
z  náměstí Republiky v 15:30 hodin,
a to směrem na Boleveckou náves.
Tam se uskuteční setkání s veterány,
na statku U Matoušů, kde na náv −
štěvníky dýchne atmosféra května

1945. Klub vojenské historie Tommy
& Yankee se tam ve svém programu
nazvaném Plzeň 1945 pokusí 
vtáhnout do historie každého z  pří−
chozích, ukáže soužití Plzeňanů
s  Američany v  době osvobození.
V Bolevci veteráni budou do 16:20
hodin, poté kolona přejede do Lobez,
konkrétně do areálu armádního stře−
leckého stadionu, kde se uskuteční
od 17 hodin vzpomínka na padlé
a u tamní pamětní desky, připomína−
jící plzeňské oběti heydrichiády, bu−
dou položeny květiny. I v Lobzích se
mohou lidé potkat s  osvoboditeli. 

Pozdravit americké a belgické vete−
rány mají Plzeňané také možnost na
Klatovské třídě, nejlépe z  prostoru
Masarykova náměstí. Kolona sem bu−
de od Lobez přijíždět zhruba kolem
18. hodiny a pokračovat po Klatovské

třídě až na náměstí Republiky, kde ve−
terány čeká velké přivítání. Na ná −
městí Republiky bude následně vyhlá−
šeno Čestné stipendium generála
George S. Pattona, uděleny medaile
Kraj ského vojenského velitelství
Plzeň, od 19:45 hodin pak zahraje
skupina Taxmeni a od 21:10 hodin
zazpívá Marta Kubišová v doprovodu
hudební skupiny Petra Maláska.
Sobotní program bude pokračovat od
22 hodin velkou elektroswingovou
párty v kulturním domě Peklo.      

Město Plzeň má zatím potvrzenu
účast šesti belgických a sedmi ame−
rických veteránů, přičemž dva z vete−
ránů budou v Plzni vůbec poprvé od
doby, kdy tu byli jako mladí kluci a zá−
padočeské metropoli přinesli svobo−
du. Účast potvrdil také vnuk generála
Pattona George Patton Waters a syn
plukovníka Nobleho Charles Noble.
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Veteráni, nejvzácnější hosté Slavností svobody,
projedou Plzeň na džípech
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Senátem jen velmi těsně prošel škol−
ský zákon. Jeho obsahem jsou ne−
jen přijímací zkoušky na střední ško−
ly, maturita z matematiky, předškolní
vzdělávání, ale také sjednocení pla−
teb na asistenty a pomoc rodičům,
kteří se navzdory postižení svých
dětí rozhodli, že jejich děti nastoupí
do klasických škol.

Toto téma je dnes velmi skloňova−
né, ačkoliv se jedná o záležitost, kte−
rá se v našem školství objevuje již
více než deset let. Pokud se Vaše dí−
tě setkalo ve škole se spolužákem,
který má při vyučování k dispozici
asistenta, ví, jak těžké to takový spo−
lužák nebo spolužačka ve standardní
třídě má.

Záměr EU  i našeho dotčeného
ministerstva je zřejmý. Umožnit rov−
nocenné vzdělání pokud možno
všem. Tento přístup je zajisté správ−
ný. V reálné praxi ale právě zde do−
cházíme ke stálému střetu mezi rodi−
či žáků dětí jakkoli handicapovaných
a rodičů těch ostatních. Věřím tomu,
že každý, kdo vychovává dítě, chce
pro něj pouze to nejlepší. Jedním
faktorem této snahy je umožnit mu
to nejlepší možné vzdělání. Na druhé
straně argumenty rodičů dětí, které

spolužáka s postiže−
ním ve své třídě mají,
jsou také   opodstat−
něné. Mezi ně patří
především přizpůso−
bení se většiny tempu,
kterým je probíráno
učivo s ohledem na
nejslabšího ve třídě.
Tento argument hraje
svoji roli i při rozhodo−
vání se rodičů pro
umístění dětí na více−
letá gymnázia. Na zá−
kladě obou názorů je
nutné zamyslet se nad
tím, komu má inkluze prospět a kdo
z ní má profitovat. 

Jedná se především o hendikepo−
vané dítě. To by mělo získat tím, že
je zařazeno do klasické třídy,   určitě
i pocit rovnocennosti, zvýšení mož−
ností společenského uplatnění, ale
také to, co je pro každé dítě při proží−
vání dětství a dospívání z jeho po −
hledu to nejdůležitější, tedy mít ka−
marády, být uznáván spolužáky, mít
možnost zasahovat do života třídy,
vycházet z pocitu, že moje názory
mají mezi spolužáky váhu a že ne−
jsem vyřazován z kolektivu a přede−

vším, nejsem terčem
posměchu. Vyrov na −
ná psychika dítěte,
jeho zdravé dětství
a dospívání je ten
nejsil nější argument
a měl by být řádně
zvážen především ro−
diči, kteří se rozho −
dují, zda dítě zařadit
do klasické třídy ne−
bo využít jiných fo−
rem škol, např. prak−
tických.

Setkala jsem se
s několika případy,

kdy dítě, ačkoliv navštěvovalo stan−
dardní základní školu a nějakým způ−
sobem ji zvládalo, nemělo vzhledem
ke svému postižení možnost nikterak
vyniknout mezi svými spolužáky.
Pocit osamělosti, nedocenění, ne−
možnost upoutat pozornost školními
výsledky často vede k tomu, že dítě
upoutává pozornost jinak, např. vy−
rušováním. Časté bývá záškoláctví.
Toto prostředí je také ideálním pod−
houbím pro šikanu, která se stále
častěji v našich školách objevuje.
Měla jsem možnost vidět děti, které
po odchodu do škol se speciálními

a individuálními programy doslova
rozkvetly. Ve třídách, kde je okolo
deseti žáků, má pedagog více času
věnovat se každému žákovi a samo−
zřejmě v tomto prostředí panuje ob−
rovská solidarita i vzájemná podpora
mezi samotnými žáky.

Nechci v žádném případě paušali−
zovat. Určitě existuje inkluze fungují−
cí a děti jsou šťastné a spokojené.
Chci jen rodiče upozornit na rizika,
která mohou nastat, pokud svoje 
dítě přecení. Nemůžeme chtít, aby
každé dítě mělo vysokoškolské
vzdělání, pokud na to nemá schop−
nosti a ví, že by ho v budoucnu prá−
ce odpovídající tomuto vzdělání ani
nebavila.

Umožněme našim dětem šťastné
a spokojené dětství. Vždyť nikdo
z nás neví, co pro ně bude jednou
v dospělosti prioritní, naším vkladem
jako rodiče by mělo být především
vychovat po všech stránkách vyrov−
naného, slušného člověka s mož−
ností společenského uplatnění.

Dagmar Terelmešová, 
senátorka v obvodu č. 7 Plzeň−jih

terelmesovad@senat.cz, 
733 698 631 

a facebookové stránky

Inkluze ve školství… pro koho je určena

Dagmar Terelmešová
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� Jste ve své funkci něco přes rok,
co se vám opravdu povedlo?

Těch věcí je více, jsou zásluhou
týmů lidí okolo mě a je těžké dát ně−
komu a něčemu přednost. Novému
řediteli Zdravotnické záchranné
služby se povedlo zkonsolidovat tu−
to největší příspěvkovou organizaci
kraje, její zaměstnanci působí po
celém území regionu.

V šesti našich nemocnicích
všech na oddělení fungují, Klatovská
nemocnice získala první místo
v hodnocení kvality a bezpečí ambu−
lantní péče mezi stopadesáti český−
mi nemocnicemi. Týmy zdravotníků
jedou na plný plyn, aby současný
stav udržely. A nemocnice zastřešuje
Zdravotnický holding, kde se tvoří
zázemí pro řízení všech nemocnic.

� Zatím jste mluvila jen o lidech.
Ano, právě lidské vztahy stavím

ve své práci, stejně tak jako v osob−
ním životě, k nejdůležitějším hodno−
tám. Tým, který okolo sebe nyní
mám, se myslím povedl. 

� Některé budovy nemocnic již 
leccos pamatují. Daří se kraji je
modernizovat? 

Největší naše nemocnice v Kla −
tovech – nový monoblok – je naší
chloubou. Postupně opravujeme
i původní budovy v areálu, neboť se
ukazuje, že je časem využijeme.
Koupili jsme druhou lékárnu, pře−
stěhovali jsme plicní ambulance
a otevřeli oddělení Dlouhodobé
inten zivní ošetřovatelské péče 
(DIOP). Obrovskou proměnou pro−
šla Stodská nemocnice, získala
„nový kabát“, nástavbu, rekon −
strukcí prošly operační sály – vše
za cca 80 mil. korun.

Horažďovická LDN zase moderni−
zuje pokoje vybudováním nového
sociálního zařízení.

Podobně i naše druhá „eldéenka"
v Plané se dočkala změn ve svém
interiéru. Chceme, aby v  našich ne−
mocnicích měli pěkné prostředí jak
pacienti, tak zaměstnanci.

� Investujete také do přístrojů?
Nakupujete transparentně?

Samozřejmě, bez moderní zdra−
votnické techniky léčit nemůžeme.
V minulém roce jsme pořídili do
Stodské a Rokycanské nemocnice
nové počítačové tomografy (CT), kdy

s devítiletým servisem stál je−
den bezmála 20 milionů. V Do −
mažlicích budeme CT obno −
vovat letos. Pořizování přístro−
jů soutěžíme prostřednictvím
Cent rálního nákupu, smlouvy
jsou na webu kraje. Nemám rá−
da řeči o „černých dírách“ ve
zdravotnictví. Pokud má někdo
pochybnosti o zákonnosti náku−
pů a služeb, může přijít, ráda mu
poskytnu infor mace.

Veřejný zadavatel je oproti
soukromým subjektům v nevý−
hodě, musí údaje zveřejnit
a obhájit. 

� Kolik peněz dává Plzeňský
kraj do oblasti zdravotnictví
celkem?

Pro krajské nemocnice má−
me letos v rozpočtu připraveno
215 mil., provoz záchranky
stojí podobnou částku. Spolu
s investicemi jsme do zdravotnictví
loni vydali okolo 600 mil. korun.

� Ale nemocnicím by pro provoz
měly stačit tržby od zdravotních
pojišťoven, proč je dotujete?

Máte pravdu, ale pokud bychom
nemocnicím nevyrovnávali jejich

ztráty, už by jako obchodní společ−
nosti dávno skončily. Je to politické
rozhodnutí zastupitelů Plzeňského
kraje. Jen oni mají právo určit, kolik
nemocnic v kraji bude a jaký bude
rozsah poskytovaných služeb, které
je potřeba dotovat z rozpočtu. Stav,
kdy tady fungují ve čtyřech okre−
sech nemocnice (Klatovy, Do ma −

žlice, Stod, Rokycany) a v každé
z nich občan najde internu, chi −
rurgii, gynekologii s porodnicí a dět−
ské oddělení, prostě není samo −
zřejmostí.

Většina lidí si bohužel zdravotnic−
tví vůbec nespojuje s politikou.

� Pomáháte i jiným subjektům?
Kromě nemocnic a Zdravotnické

záchranné služby patří pod zdravot−
nictví také Dětský domov Trnová na
severu Plzeňska. Já si po každé ná−
vštěvě mezi dětmi a „tetami“ uvě−
domuji, co je v životě důležité a co
naprosto pomíjivé. Dalším subjek−
tem, kterému pomáháme, jsou vod−
ní záchranáři.  Přes léto působí na
přehradě Hracholusky a loni měli 
téměř sto výjezdů. Pro záchranu na
vodní hladině i pro pomoc na břehu
jsou k dispozici skupiny mladých 
lidí s odbornou erudicí. Jejich pří−
tomnost je pro rekreanty přínosem.
Nefunkční starý člun letos vymění
za nový, dostali na něj od Plzeň −
ského kraje 800 tis. korun.

� Jaké máte plány a vize?
Plánujeme vznik Centra duševní−

ho zdraví v Klatovech, firemní škol−
ku, rozšíření rehabilitačních služeb
ve všech nemocnicích, vznik LDN
v Rokycanech a mnoho dalšího.
Budeme pokračovat v rekonstruk−
cích základen Zdravotnické zá−
chranné služby a obnově sanitek.
Budeme pokračovat v podpoře
atraktivity zdravotnického povolání
– nabízíme stipendia, stabilizační
příspěvky, dotace při stážích v za−
hraničí a praxe v našich nemocni−
cích. Tolik diskutované mzdy lékařů
máme vyšší, než je průměr v ČR.

Jsem přesvědčena, že zdravot−
nictví v základních oborech lůžkové
péče má být veřejné a dostupné
všem. Odmítám tedy prodej nebo
pronájem krajských nemocnic. Chci
z našich šesti nemocnic vytvořit
subjekt, který nabídne jak široké
zdravotnické služby, tak dobrou
práci všem zaměstnancům.

Vidíte, o lidech jsem začínala ....
a o lidech náš rozhovor končím.
Můžeme mít moderní budovy, luxus−
ní přístroje – bez člověka, který nám
pomůže, když je nám zle, to nejde.

Závěrem bych chtěla popřát
všem čtenářům krásné jarní dny
prožité ve zdraví a pohodě.

Téma zdravotnictví zajímá všechny,
říká radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje Ing. Milena Stárková

Při návštěvě Vodní záchranné služby na Hracholuskách

Členka Rady Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Milena Stárková
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K plzeňským oslavám osvobození ne −
odmyslitelně patří také výstavy. Ve Velké
synagoze uvidí lidé rozsáhlý výběr foto−
grafií z  fondu Kongresové knihovny ve
Washin g  tonu vytvořený v letech 1935 až
1942 v USA po hospodářské krizi v rám−
ci projektu na pomoc americkým far −
mářům. Výstava Farm Security Admi −
nistration nabídne přes 200 snímků
v mnoha tematických okruzích, předsta−
ví život farmářů, migraci obyvatel za pra−
cí, portrétní snímky, průmysl, práci, do−
pravu a obchod nebo rodinný život, zá−
bavu a bydlení. Fotografie pořízené před
80 lety budou v Česku vystaveny vůbec
poprvé, a to od 3. května do 31. října.

Na venkovních panelech ve Smeta no −
vých sadech mohou Plzeňané a návštěvní−
ci západočeské metropole zhlédnout foto−
grafie Zdeňka Vřešťála k 71. výročí ukonče−
ní 2. světové války a 140. výročí narození
Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele
Svazu Junáků – skautů RČS. Za války si
pat náctiletý Zdeněk Vřešťál – skaut a ama−
térský fotograf – pořídil místo tradiční kroni−
ky fotografické skautské album. Díky tomu
objektivem zachytil příjezd Američanů do
Plzně a osvobození města, návrat otce
z nacistické káznice nebo poválečné obno−

vy čtvrti Slovany zasažené nálety. Výstava
se koná od 4. do 30. května.

Další kulturní program nabízí výstavní
expozice v mázhauzu radnice, k  vidění
jsou od 23. dubna reprodukce obrazů
a kreseb z 2. světové války. Co nedoká−
žou zachytit fotografické a filmové ka−
mery, mají schopnost předvést ve svých
dílech výtvarní umělci. Přinášejí poně−
kud jiný pohled na válku a jejich výpověď
v určitém směru překonává naturalis−
mus fotografického zobrazení. Vysta −
veny jsou nejen obrazy a kresby popisu−
jící děje a ukazující jejich aktéry se vší
vážností odpovídající dramatické době,
ale i kresby zobrazující obyčejné vojáky
ve válečné vřavě s humorem, někdy až
černým. K vidění jsou díla do 12. května.

Hlavní sál zóny DEPO2015 vytvoří zá−
zemí pro výstavu historických snímků
restaurátora a fotografa Vladislava Vítka.
Ten připomene Čechy, kteří bojovali ve
válce po boku spojenců v  Royal Air
Force a dalších jednotkách spojenec −
kých armád. Výstava nezapomene ani
na období konce války v Plzni a předsta−
ví se na ni dosud nezveřejněné snímky.
Expozice s názvem Naši nám bude pří−
stupná od 3. května do 11. června.

Součástí Slavností svobody jsou kaž−
doročně pietní akty, při kterých se
vzpomíná na padlé a zemřelé. Ani le−
tos tomu nebude jinak, změna při−
chází jen v lokalitě, kde se uskuteční
hlavní vzpomínkové setkání. V pátek
6. května od 16 hodin se uctí památ−
ka amerických vojáků u pomníku 
G. S. Pattona, přesun byl nutný
vzhledem k  poškozenému pomníku
Díky, Ameriko!. Kromě setkání pod
plzeňským Velkým divadlem bude ta−
ké uctěna památka bojovníků a obětí
světových válek a padlých členů
Západočeského aeroklubu na ná−
městí Míru, za padlé zástupce 2. pěší
divize budou položeny květiny na
Chodském náměstí a v Husově ulici
uctíme památku 16. obrněné divize
a československých vojáků bojují−
cích na západní frontě. Uskuteční se
také pietní akt u pamětních desek na
schodech plzeňské radnice a další
vzpomínková setkání.

Po stopách amerických vojáků, kteří se
probojovali osvobozující Evropou z Nor −
mandie až do Plzně, se mohou vydat při
letošních oslavách osvobození Plzně
americkou armádou rodiče se svými
dětmi. V sobotu od 10 do 18 hodin bude
na trase Patton Memorial Pilsen – nábře−
ží řeky Mže – Štruncovy sady – Křižíkovy
sady – DEPO2015 připraveno několik
stanovišť, kde se soutěžící ocitnou v roli
vojáka, dozví se něco z historie a ověří si
svou fyzickou a vědomostní zdatnost.
Trasa soutěže začne takzvaným nábo−
rem do armády a základním výcvikem,
pokračovat bude vyloděním v Norman −
dii, bitvou v Ardenách až po osvobození
Plzně. Mezi jednotlivými stanovišti při−
pravili organizátoři drobné aktivity a zají−
mavé informace, které jsou pro absolvo−
vání trasy neméně důležité.

Každý „voják“ se na trase musí 
orientovat podle mapy, kterou dostane
při registraci. Tu lze provést na kaž−
dém hlavním stanovišti. Při splnění
všech soutěžních úkolů, které budou
zaznamenány do vojenské knížky, če−
ká na nejodvážnější vojáky malá od−
měna v DEPO2015. Hra je samozřej−
mě určena i pro dospělé a všechny
příznivce historie.

Na přípravě programu Slavností svo−
body se podílí řada vojenských klubů,
které veřejnosti představí historickou
techniku, vozidla, zbraně i život v tá−
borech. Na několika lokalitách v Plzni
postaví vojenské kempy, do nichž
mohou zájemci nahlédnout. Program
se odehraje v  prostoru za řekou za
OC Plzeň Plaza, v Pobřežní ulici u kul−
turního domu Peklo, v  Křižíkových
sadech i na Bolevecké návsi ve
dnech 6. až 8. května.

V  military kempu za obchodním
centrem vznikne stejně jako v minulých
letech mnoho vojenských historických
táborů, návštěvníci uvidí výstroj a vý−
zbroj z tábora americké armády, 17. vý−
sadkové divize nebo provizorní ležení
od Prahy ustupujícího wehrmachtu.
V prostoru se představí více armád,
oproti tomu v Proluce se mohou lidé 

těšit na kompletní velké ležení americké
armády přesně jako v  roce 1945.
Ukázka tábora současné US Army,

expo zice americké pěchoty nebo tré−
ninková dráha čeká na zájemce
v Camp Raiders v Pobřežní ulici.

Křižíkovy sady a Bolevecká náves
se stanou zázemím pro projekt Plzeň
1945. V centru města lidé uvidí pre−
zentaci dobového vojenského tábora
americké 16. obrněné divize z května
1945. Fungující tábor, polní dílny a
rozmanitá vojenská technika zaplní
oblíbené plzeňské sady. Nahlédnout
do života vojáka americké 2. pěší di−
vize a života civilního obyvatelstva
mohou návštěvníci oslav ve vojen−
ském táboře v Bolevci. K vidění bude
také vojenský štáb, polní obvaziště,
stanoviště vojenské policie a další.
Military program je doplněn kultur−
ním programem, představí se i běžný
civilní život Plzeňanů a jejich soužit
s americkými vojáky po osvobození
města. Kompletní program je k  dis−
pozici na www.plzen1945.cz.

�������

Výstavy doprovodí oslavy

Military kempy nabídnou vojenskou historickou techniku

Hlavní pietní akt bude 
u pomníku G. S. Pattona

Zrušením nedělní bitvy veřejnost nepři−
jde o podívanou na vojenskou histo −
rickou techniku. Ta bude po celé tři dny
slavností v kempech v Proluce a za OC
Plzeň Plaza. V neděli 8. května se měla
účastnit bojových ukázek, a proto bude
technika z kempu v Proluce k vidění na
parkovišti pod DEPO2015, jež poskytuje
dostatek prostoru pro její dynamické
předvedení. Lidé uvidí americká histo−
rická vojenská vozidla typu Jeep, Ford,
Dodge, CMC, M3 Halftrack a M8 Grey −
hound, předvedou se i desítky členů vo−
jenských klubů. Ukázka se uskuteční od
11 do 13 hodin. Na program naváže od
13 hodin kulturní program na náměstí
Republiky. Přehlídka dobové módy a vo−
jenských uniforem z května 1945, ve
14:40 výsadek nad Plzní – seskok para−
šutistů na náměstí a hudební program
v podání  Orchestru Václava Mar ka
s hostem Ondřejem Rumlem, swingové
vokální trio Hot Sisters a od 19 hodin
Zuzana Stírská s Fine Gospel Time. 

Místo zrušené bitvy chystá
město ukázky techniky 

Z Normandie do Plzně jako voják

Ride of Freedom je díky účasti vete−
ránů jednou z hlavních akcí, které 
letošní Slavnosti svobody nabídnou,
celkový program je ale podstatně bo−
hatší. Od čtvrtka 5. května do neděle
8. května čeká na návštěvníky několik
desítek akcí a událostí. Ve městě bu−
dou postaveny autentické vojenské
tábory, své programy nabídnou kluby
vojenské historie, prezentaci připravi−
la Armáda České republiky i Městská
policie Plzeň, lidé uvidí ukázku tábora
současné US Army, uskuteční se
hlavní vzpomínkový akt u pomníku
generála Pattona i menší pietní akty,

připravena je také beseda s veterány
2. světové války i soutěž pro rodiny
s  dětmi nazvaná Z  Normandie do
Plzně, venkovní kino bude promítat
americké klasické válečné filmy, na
programu je sběratelská burza,
Májová taneční noc v kulturním domě
Peklo, American Street Food Market
neboli festival pouličního jídla 
v DEPO2015, přehlídka dobové módy
z let 1930 až 1950 a vojenských uni−
forem z  roku 1945, seskok para −
šutistů do srdce města – neboli výsa−
dek nad Plzní i řada výstav a dalších
událostí. Detailní program je na
www.slavnostisvobody.cz.

... dokončení ze strany 1�

Veteráni, nejvzácnější hosté Slavností svobody, ...
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Můj život 
v pěstounské rodině

Nový por tál na adrese http://
pestouni.plzensky−kraj.cz zřídil
Plzeň ský kraj s cílem rozšíření
povědomí veřejnosti o možnos−
tech pěstounské péče. Portál je
zastřešující součástí kampaně
pro získávání nových pěstounů,
kterou doprovází výtvarná soutěž
pro děti v pěstounské péči s ná−
zvem „Můj život v pěstounské
rodině“. 

„Plzeňský kraj vnímá pěstoun−
skou péči jako prioritu v oblasti
náhradní rodinné péče. I když se
počet pěstounů každoročně zvy−
šuje, je potřeba aktivně vyhledá−
vat další zájemce o tuto spole−
čensky prospěšnou činnost
a soustavně s nimi pracovat,“
vysvětluje radní pro oblast soci−
álních věcí Zdeněk Honz. Krajský
úřad Plzeň ského kraje podporuje
získávání nových pěstounů nej−
různějšími způsoby, jako jsou
například dny otevřených dveří,
každoroční víkendová setkávání
pěstounských rodin či výstava
fotografií „Já pěstoun“.

Novinkou je zprovoznění infor −
mač  ního portálu http://pestouni.
plzensky−kraj.cz, který obsahuje
podrobné informace o možnos−
tech pěstounské péče, jak se stát
pěstounem, a také kontakty na
osoby a organizace, které v této
oblasti poskytnou užitečné rady.
Portál je také dostupný prostřed−
nictvím webu Plzeňského kraje
http:// www.plzensky−kraj.cz/cs/
clanky−vse, odkaz je umístěn
v šedém sloupci vlevo, v sekci
Naše další webové stránky. 

Současně je také vyhlášena
výtvarná soutěže „Můj život
v pěstounské rodině“, do které
se mohou zapojit děti žijící v pěs−
tounské péči v Plzeňském kraji.
Soutěžit se bude ve 3 věkových
kategoriích: děti do 6 let, 6 – 11
let a 12 – 18 let. Klání vyvrcholí
na podzim tohoto roku, kdy bu−
dou věcnými cenami oceněni
vždy tři vybraní soutěžící z každé
věkové kategorie. Drobný dárek
ale obdrží všechny děti, které
odevzdají výkres do soutěže.
Výkresy obsahující jméno a pří−
jmení autora, rok narození a ná−
zev doprovázející orga nizace je
nutné zaslat právě na adresu 
doprovázející organizace do
10. června 2016.

„Senioři za sebou mají léta práce,
jsou to lidé se zkušenostmi a život−
ním nadhledem.  Vážím si toho, že
mnoho z nich je stále aktivních.
Místo sledování televize cestují, stu−
dují, navštěvují společenské akce
a žijí plnohodnotný život,“ říká hejt−
man Plzeňského kraje Václav Šlajs,
který se v dubnu setkal na krajském
úřadě s bezmála třiceti seniory, kte−
rým poděkoval za jejich aktivní pů−
sobení v seniorských organizacích.
Společně s ním se setkání zúčastnila
náměstkyně hejtmana Zdeňka Liš −
ková, radní pro oblast sociálních 
věcí Zdeněk Honz a člen rady pro
oblast kultury, památkové péče a ne−
ziskových orga nizací Jaroslav Šobr.

Krajští radní poblahopřáli hokejistům
Bronzovým hokejistům poblahopřál
k jejich úspěchu v extralize hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs a další
členové krajské rady. 

„Je mi ctí přijmout tým, který
skvěle reprezentuje město Plzeň
a celý Plzeňský kraj. Dokázali jste
navázat na úspěchy předchozích let.
Podle výsledků z posledních osmi
let jste nejúspěšnějším hokejovým
družstvem v České republice,“ uvedl
hejtman Václav Šlajs. Náměstek Jiří
Struček pak jeho slova doplnil:
„Těch úspěšných osm let nemusí
být úplná náhoda. Osm let je totiž
v čele klubu Martin Straka a také
osm let podporuje hokejový klub
Plzeňský kraj.“

Martin Straka přinesl na hejtmanství ukázat trofej 
a medaili za 3. místo v extralize.

Plzeňský kraj zřizuje celou
řadu institucí – střední
školy, domovy sociální pé−
če, nemocnice, zdravot−
nickou záchrannou službu
a také organizace v oblas−
ti kultury, mezi které
patří i Studijní a vědecká
knihov na Plzeňského kraje.
Hlavní budovu najdete
ve Smetanových sadech
v Plzni, zahraniční knihov−
ny pak v Evropském domě
na náměstí Republiky.

„Knihovna není jen mís−
to, kam si jdeme půjčit kni−
hu. Můžete si sem přijít
přečíst noviny nebo časo−
pisy nebo poslechnout hu−
dební nahrávky. Studijní

a vědecká knihovna je také
místem setkávání, kde se
konají autorská čtení, vý−
stavy nebo přednášky. To
vše je přitom přístupné
nejširší veřejnosti,“ vy−
světluje radní Plzeňského
kraje pro oblast kultury
Jaroslav Šobr. 

Veškeré služby a akce
knihovny najdete nyní na
zbrusu nových webových
stránkách www.svkpk.cz,
kde je přehledně uvedeno
vše, co čtenářům knihov−
na nabízí. 

A kdybyste si náhodou
z té pestré nabídky nevy−
brali, přijďte do vědárny
třeba jen na kávu. 

Ocenění si převzala také předsedkyně Svazu důchodců Plzeň 
Bohumila Šmolíková.

I spuštění nového webu je malá slavnost. 
Radní Jaroslav Šobr (vpravo) se zapojil do krájení dortu.

Studijní a vědecká knihovna má nový web

Hejtmanství myslí na seniory
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RD 4+1 (300 m2), Zemětice, 
okr. Plzeň – jih
RD ve výborném stavu, 6 km od obce Stod. IS.:
el 230/400 V, plyn − na hranici poz., septik, obec−
ní vodovod, vl. studna. Na pozemku se nachází
dílna a stodola řešena jako garáž. 
Nutno vidět!

� 734 319 301

1 800 000 Kč 
RD (2087 m2), Třebobuz u Líšťan,
okr. Plzeň – sever
Dva na sebe navazující RD o dispozici 2+1
a 3+1, topení lokální + ústřední TP, vl. studna,
septik. Na domy navazuje dílna, stodola a garáž.
Lze financovat hypotečním úvěrem. 
Doporučujeme!

� 734 319 302

1 799 000 Kč

Chata 3+1/G (80 m2), Líšťany,
okr. Plzeň – sever
Zděná chata nedaleko přehrady Hracholusky.
Chata je podsklepena. IS: užitková voda,
el. 220/380V, septik, topení: lokální TP. Ne −
movitost stojí na pozemku lesů ČR s ročním 
nájemným 760,− Kč.

� 734 319 301

799 000 Kč  
RD 3+kk (1 110 m2), Jivjany –
Velký Malahov, okr. Domažlice
RD o zastavěné ploše 70 m2. Na pozemku se dá−
le nachází  hospodářský objekt. Nemovitost je
částečně podsklepena. IS: el. 220/380V, studna,
septik, topení – lokální TP. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302 

799 000 Kč
Chata (339 m2), Kaznějov, 
okr. Plzeň – sever
Zděná chata o zast. ploše 22 m2. V 1. NP se na−
chází kuchyňský kout, obývací pokoj s krbovými
kamny, koupelna. Ve 2. NP ložnice. IS: el.
230/400 V, vrt u pozemku. Chata podsklepena.
Doporučujeme! 

� 734 319 301

499 000 Kč  

Byt 3+1/B (110 m2), Plzeň
Byt v OV v ul. Kollárova se nachází v 1. patře by−
tového domu po částečné rekonstrukci. Byt v pů−
vodním zachovalém stavu, dřevěná okna, zděné
jádro. Topení WAW. 
Doporučujeme osobní prohlídku.

� 734 319 301

2 500 000 Kč 
RD 4+1/G (799 m2), Chudenice,
okr. Klatovy
RD z roku 1995 o zastavěné ploše 132 m2 na−
cházející se v ul. Rubeškova. IS: el. 230/340 V,
vodovod, kanalizace, el. topení, plynofikace
u domu. Kompletní občanská vybavenost, 
zastávka ČSAD.

� 734 319 301

3 599 000 Kč

Chata 2+1/G (381 m2), Vrbice,
okr. Tachov
Dřevěná chata o zastavěné ploše 62 m2 nedaleko
Kladrub u Stříbra. IS: voda−vlastní vr t, el.
230/400 V, septik, topení: lokální TP.  Chata je si−
tuována v blízkosti krásné přírody a lesů.

� 734 319 301 

599 000 Kč  

BGG

G

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 30 km od Plzně 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. Plzeň – sever 900 000 Kč
Rekreační chata v  Blovice – Kamenska, Zdemyslice 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 1 500 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 300 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Tlučná, Vochov 2 200 000 Kč
Stavební Pozemek, do 1000m2 – Zruč, Třemošná 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Blatnice  2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garoniéra, původní stav – Plzeň – město 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  730 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka 940 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 960 000 Kč
Byt 2+1 původní stav , Nýřany 1 250 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 400 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 400 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy 1 600 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 1 750 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 900 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč



8 Plzeňský rozhled  5/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Tato cesta byla připravována té−
měř rok, a tak se podařilo maximální
načasování. Týden před termínem
navštívil Kubu prezident Spojených
států Barack Obama a Rolling
Stones. Nejen tím Kuba potvrdila

proces změn, které dávají nové
možnosti i pro investice a podniká−
ní,“ uvedl předseda Asociace hos−
podářských komor Jihozápad Milo −
slav Zeman. Podle něj by byla chyba
neangažovat se, nevyužít nové 
mož nosti a pak jen plakat, že pouze
vyvážíme levnou práci do soused−
ních států. Ti ji pak totiž jako kvalitní
řešení nabídnou právě na tyto rozví−
jející trhy.

„Dlouhodobou chybnou politikou
jsme téměř přestali být schopni do−
dávat na zahraniční trhy i menší cel−
ky, natož větší. Proto se snažíme po−
moci především malým a středním
podnikům orientovat se na těchto tr−
zích a pomoci uskutečnit jim udělat
první krůčky. Nejsou to žádné mili −
ardy. Ale důležité je, že firmy přestá−
vají mít strach z neznámého a pak
již pokračují samy,“ řekl předseda
Miloslav Zeman.

U nás máme o Kubě minimum
infor mací. Sice existuje řada mýtů
o komunistické Kubě, jaká je ale
situ ace opravdová, poznáte až na
místě. „Víte, že na Kubě nemáme
ani velvyslance? Relevant ních infor−

mací je u nás skutečně málo,“ po −
tvrzuje Miloslav Zeman a dodává:
„Rádi jsme přijali možnost využít
politickou záštitu, která zvláště v ta−
kových zemích otevře dveře a tím
infor mace, ke kterým se normálně
nedostane ani velká firma.“ 

Delegace z Plzeňska byla opravdu
mile překvapena. „Na rozdíl od ji−
ných delegací jsme byli přijati
Kubánskou státní radou, což je ob−
doba Parlamentu, na ministerstvu
zahraničí i ministerstvu hospodář−
ství. Čas si nalezl i přímo prezident
Kubánské hospodářské komory,“
popisuje Miloslav Zeman. Všechna
jednání na Kubě tak byla velmi věc−
ná, přímá a měla obrov ský význam.
Reálných možností investovat zde je
prý opravdu hodně. „Samo zřejmě,
že volné tržní hospodářství, jaké
známe my, to není. Ale prostor pro
spolupráci zde je velký. Dostali jsme

konkrétní seznam 145 možných
inves tičních či společných projektů
se státní garancí,“ vysvětluje dále
předseda asociace. 

Příjemným překvapením byl i fakt,
který by mohl výrazně pomoci Zápa −
do české uni verzitě v Plzni. „Protože
s námi byl i děkan Strojní fakulty
Západo české univerzity Milan Edl,
proběhlo několik jednání s univer −
zitami. I zde se okamžitě naskytlo
možné řešení. Oni spolupracují s řa−
dou jiných univerzit,“ řekl Miloslav
Zeman. Ze strany Kuby je zájem jak
o výměny studentů, tak o společné
výzkumy apod. To by mohlo zachrá−
nit právě některé technické a strojní
obory na ZČU. Ty se totiž kvůli malé−
mu zájmu leckdy ani neotevřou.
České studenty by mohli doplnit ale
studenti z Kuby a odborníci strojíren−
ských a technických oborů by pak fir−
mám a zaměstnavatelům nechyběli,
tak jako je tomu bohužel dnes.
Miloslav Zeman upozorňuje ale na to,
že když nebudeme dostatečně pruž−
ní, pomyslný vlak by nám v této 
oblasti mohl nenávratně ujet. 

„Kuba může otevřít další cestu plzeňským
firmám a výrazně pomoci univerzitě,“ 

Podání ruky na zahájení spolupráce s prezidentem Hospodářské komory Kuby
Orlando Hernández Guillénem

Jednání na Kubánské státní radě

Miloslav Zeman 
šéf Asociace HK Jihozápad

Může země na druhé straně zeměkoule otevřít cestu plzeň −
ským podnikatelům a firmám, nebo dokonce pomoci univer−
zitě v Plzni? Odpověď je kladná. To, že může, ukázala nedáv−
ná cesta plzeňských politiků, podnikatelů a dalších zástupců
z regionu na Kubu. Delegace podnikatelů  Aso ciace hospo−
dářských komor Jihozápad pod vedením předsedy této aso−
ciace Miloslava Zemana společně s vedením Plzeňského
kraje a zástupcem Západo české univerzity byla na pracovní
cestě na Kubě na počátku dubna. 

říká šéf Asociace hospodářských komor Jihozápad
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Filmový festival Finále Plzeň ocenil
na 29. ročníku Zlatým ledňáčkem ví−
tězné filmy. Hlavní cenu v kategorii
Nejlepší celovečerní hraný nebo ani−
movaný film odborná porota udělila
dramatu Rodinný film režiséra Olma
Omerzu. Zlatého ledňáčka za Nej −
lepší dokumentární film získal sní−
mek V paprscích slunce od režiséra
Vitalije Manského. Vítězem Nejlep −
šího televizního a internetového pro−
jektu v kategorii cyklická tvorba je 
5. díl seriálu Mamon v režii Vladimíra
Michálka. Ocenění za Nej −
lepší televizní a internetový
projekt v kategorii necyklic−
ká tvorba si odnesla po−
hádka Jiřího Stracha Sva −
to jánský věneček. Novin −
kou letošního slavnostního
udílení cen byly skleněné
trofeje Zlatého ledňáčka
v barvách festivalu navrže−
né designéry Adélou Přibá −
ňovou a Vítem Zavadilem.

„Během Finále Plzeň jsem viděl 14
filmů a všechny jsem si opravdu
užil. Vítězný Rodinný film jsem zhlé−
dl před 3 dny a musím se přiznat, že
od té doby o něm přemýšlím. Má

skvělý příběh,
výborné herecké
výkony a je vel−
mi dobře zre −
žírovaný a vizu−
álně zajímavý,“

řekl scenárista Simpso no vých
a před seda mezinárodní celovečerní
poroty Američan Mike Reiss.

Filmy hodnotili odborníci, kteří za−
sedli ve třech mezinárodních poro−
tách pro kategorie Nejlepší celo −

večerní hraný nebo animovaný film,
Nejlepší dokumentární film a Nej −
lepší televizní tvorba. O Zlatého led−
ňáčka soupeřilo v kategorii celove−
černích hraných nebo animovaných
filmů celkem 13 snímků. V kategorii
dokumentárních filmů soutěžilo 12
nominovaných dokumentů a v kate−
gorii televizní tvorby se do soutěže
dostalo celkem 8 děl v kategorii cyk−
lická a 4 v kategorii necyklická tele−
vizní tvorba.  

Nestatutární ceny udělily soutěž−
ním filmům také poroty složené ze
studentů Západočeské univerzity
v Plzni. V kategorii Nejlepší celove−
černí hraný nebo animovaný film si
studentské ocenění odnáší loutkový
film Malý pán v režii Radka Berana.
V kategorii Nejlepší dokumentární
film pak cenu získal Nebezpečný
svět Rajka Dolečka režisérky Kris −
týny Bar tošové. Z televizních pro −
jektů v kategorii Nejlepší televizní
a internetový projekt − cyklická tvor−
ba u studentů zvítězil Labyrint v režii
Jiřího Stracha. Cenu za Nejlepší tele−
vizní a internetový projekt – ne −
cyklická tvorba studenti udělili sním−
ku True Štúr režisérů Michala Baláže
a Noro Držiaka.

„Z výsledků udílení cen mám ra−
dost, složení poroty je letos opravdu
vydařené, a proto jsem i já byla zvě−
davá, jak vše dopadne. Nový start
festivalu se povedl, děkujeme za pří−
zeň a ohlasy všech, kteří nás podpo−
rují. Návštěvníků oproti uplynulým
ročníkům přibylo a prodalo se o tři ti−
síce více lístků než loni,“ zhodnotila
letošní 29. ročník ředitelka festivalu
Eva Veruňková Košařová.

Zlatý ledňáček pro drama Rodinný film 

Rodinný film zastupovali v Plzni režisér Olma Omerzu 
a herečka Eliška Křenková
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Město Plzeň a Diecézní charita
Plzeň uzavřely memorandum o vzá−
jemné spolupráci. Ta se týká ko −
ope race při začleňování osob ohro −
žených sociálním vyloučením či již
sociálně vyloučených v oblasti za−
městnávání a zajištění bydlení.
Memo ran dum obě strany uzavírají
na dobu neurčitou, za město Plzeň
jej podepsal primátor Martin Zrza −
vecký, za Diecéz ní charitu Plzeň její
ředitel Jiří Lodr. 
„Město má značný zájem na tom,
aby na jeho území fungovala firma,
která primárně netvoří zisk, ale dává
šanci osobám obtížně zaměstnatel−
ným. Deklarovaná spolupráce proto
počítá i s tím, že město vytipuje
vhodné zázemí pro vzniklou takzva−
nou sociální firmu a prostory pro
ubytování jejích zaměstnanců,“
upřesnil podstatu memoranda pri−
mátor Martin Zrzavecký.

Podle náměstkyně primátora pro
oblast školství a sociálních věcí Evy
Herinkové je organizací s největšími
zkušenostmi se zaměstnáváním osob

ohrožených sociálním vyloučením
bezesporu Diecézní charita Plzeň, jejíž
projekty realizované v Plzni i Chebu
jsou pro město zá rukou, že i projekt
sociální firma bude efektivní. „Počítá −
me například s tím, že budeme nápo−
mocni v rámci poptávky práce pro−
střednictvím svých příspěvkových
orga nizací a společností s majetkovou
účastí města,“ přiblížila Eva Herinková.  

O záměru zřídit a provozovat ve
městě sociální firmu  charita diskutuje
s magistrátním odborem so ciálních
služeb už od roku 2014. Má zájem
v tomto směru vyjít městu vstříc,
a proto vítá dohodu o spolupráci. 

„Dosud totiž nebyl schválen zákon
o sociálním podnikání, diecézní chari−
ta proto za účelem provozování so −
ciální firmy musí zřídit novou právnic−

kou osobu a memorandum skýtá jis−
tou záruku, že město se odpo vědně
hlásí k podpoře zaměstnání lidí bez
přístřeší, osob v krizi nebo osob ohro−
žených so ciálním vyloučením na úze−
mí města Plzně,“ doplnil ředitel
Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. 

Memorandum také například sta−
noví, že případné nutné stavební prá−
ce spojené s opravou prostor pro so−
ciální ubytovnu budou realizovány
a plně hrazeny z prostředků statu −
tárního města Plzně, a to v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách
a podle vnitřních předpisů města
v oblasti zadávání veřejných zakázek.

„Diecézní charitě Plzeň nabídne
město do nájmu prostory ve třetím
nadzemním podlaží na adrese Pa −
lackého 16 za účelem ubytování za−
městnanců sociální firmy zřízené 
diecézní charitou. Jedná se zhruba
o 200 metrů čtverečních. Cena ná−
jemného bude 250 korun za metr
čtvereční za rok, tak jak je to
i u ostatních neziskových organi zací,
které mají v nájmu prostory v majet−
ku města Plzně. V prostorách bude
nutné provést stavební úpravy za
zhruba 1,1 milionu korun. Město
předpokládá, že jejich rekonstrukci
provede ještě letos a ná sledně vznik−
ne ubytování až pro 20 osob,“ uvedl
radní pro oblast správy městských
nemovitostí David Šlouf.

Memorandum o spolupráci
při zřízení sociální firmy

Memorandum podepsali primátor Martin Zrzavecký (vpravo) a ředitel Diecézní 
charity Jiří Lodr. V pozadí vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu Alena Hynková. 



11Plzeňský rozhled  5/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Více než pět desítek strážníků
a zaměstnanců Městské poli−
cie Plzeň převzalo čestná
ocenění ve formě stužek
a medailí, které jim osobně
předal primátor města Martin
Zrzavecký. Věrnost ního oce−
nění se dostalo příslušníkům,
kteří u městské policie slouží
20, 15,10 a 5 let. Další čest−
ná ocenění byla udělena
za mimořádný čin a záchranu
života. 

„Moc si vážím vaší práce.
Jsem velmi rád, že se nám po−
stupně daří naplňovat cíle, kte−
ré mají ukázat městskou policii
v dobrém světle, ukázat, že jsme tady
pro naše občany, pro Plzeňany. Do
kanceláře primátora často chodí po−
chvalné dopisy a e−maily, já za to 
děkuji a těším se na další spolupráci,“
řekl přítomným primátor.

Ocenění za mimořádný čin převzal
strážník Petr Kokoška z obvodní slu−
žebny Bory, který má za sebou něko−
lik dramatických a náročných odchy−
tů zvířat. Mimo jiné odchyt krahujce
v letu do ruky, záchranu srnky z ledo−

vého krunýře polozamrzlé řeky, která
trvala více než hodinu a v neposlední
řadě nezapomenutelný odchyt divo−
kého prasete, které zaběhlo do oplo−
ceného průmyslového areálu, poblíž
nákupního centra Olympia. 

Ocenění za záchranu života obdr−
želi strážníci Jiří Linhart a Bc. Michal
Košař, kteří poskytli profesionální
první pomoc dvěma lidem před bu−
dovou hlavního vlakového nádraží.
Jeden muž ležel zraněný v bezvědomí

a u druhé dozní−
val epileptický zá−
chvat. Díky nim se
jim dostalo rychle
nejen profesionál−
ně poskytnuté prv−
ní pomoci, ale
i včasné péči zdra−
votníků záchranné
služby.

Ocenění za záchranu života patřilo
i strážníkům Tomáši Heinovi a Marti nu
Machuldovi,  kteří v červnu loňského
roku poskytli první pomoc zraněné−
mu seniorovi, ke kterému se museli
dostat nejdříve oknem. Čestné uznání
za mimořádné plnění pracovních po−
vinností při realizaci projektu „Plac“ si
odnesli asistenti prevence kriminality
Renáta Tišerová a Jan Hanyk.

Poděkování a ocenění za 15 let služby 
převzal Mgr. Marek Šilhan, 

zástupce velitele Městské policie Plzeň.

Součástí slavnostního aktu bylo také slavnostní vyřazení nových strážníků,
kteří rozšířili řady městské policie. 

Uprostřed s velitelem Městské policie Plzeň Mgr. Karlem Machem, MS.

Ocenění za mimořádný čin i záchranu života
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Pracovní nabídky
Nárůst počtu obyvatel, vyšší mzda a produktivita práce,
nízká nezaměstnanost a více vysokoškolsky vzdě laných li−
dí. V těchto ukazatelích se Plzeňskému kraji daří. Potýká
se ale se stárnutím populace a začíná se projevovat nedo−
statek pracovních sil s technickým zaměřením.

V plzeňském regionu se vyplácí čtvrtá nejvyšší mzda v po−
rovnání s ostatními kraji. V loňském roce činila 25 574 Kč,
oproti roku 2000 berou lidé dvakrát více. I v období hospo−
dářské recese mzdy rostly, i když pomalejším tempem,
ovšem za cenu nárůstu nezaměstnanosti.

„Náš kraj patří a vždy patřil k oblastem s nejnižší mírou ne−
zaměstnanosti. Bohužel je zde nižší nabídka lukrativnějších
pracovních příležitostí a kvůli tomu mnoho lidí vyjíždí za
prací do Prahy či do zahraničí. V poslední době signály z
hospodářské sféry potvrzují, že se začíná projevovat nedo−
statek kvalifikovaných pracovních sil technického zaměře−
ní,“ popsal situaci na trhu práce Miloslav Chlad, ředitel
Krajské správy ČSÚ v Plzni.

Podíl regionálního hrubého domácího produktu na re−
publikovém úhrnu se dlouhodobě pohybuje okolo 
5 %. Vy tvořená hodnota hrubého domácího produktu
na 1 oby va tele kraje se vzhledem k roku 1995 téměř
ztroj náso bila. Roste i produktivita práce, která je po
Praze,  Stře   do  českém a Jihomoravském kraji nejvyšší
v republice. 
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů 
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu 
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení. 
Zá jemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

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

osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových 

kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezi -
národní společnosti s více než stoletou historií

• atraktivní ohodnocení
• docházková prémie
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávková místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle 

zájmu a kvalifikace

1. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)

2. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce ve výrobě

3. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
4. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti 

při výrobě osvětlených zrcadel
5. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
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 (po-pá 07.00-15.30 h)
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Střípky 
z Plzně

Prevence 
stanoví 

deset priorit
Zastupitelé schválili Koncepci
prevence kriminality a proti −
drogové prevence města Plzně
pro léta 2016 až 2020. Do −
kument, který obsahuje bez −
pečnostní analýzu a stanoví cel−
kem deset priorit pro oblast
preven ce kriminality a protidro−
gové prevence, je podkladem
města při žádostech o dotace
z programů Ministerstva vnitra
České republiky. Koncepce do−
plňuje nově vzniklou Strategii
bezpečnosti města Plzně na léta
2016 – 2018. 

„Dokument obsahuje bezpeč−
nostní analýzu, části věnované
prevenci kriminality, protidrogo−
vé politice, primární prevenci ri−
zikového chování i finančnímu
zajištění těchto oblastí v rámci
města Plzně. Strategická část
pak zahrnuje deset hlavních pri−
orit a na ně navázaná opatření,“
přiblížil primátor města Martin
Zrzavecký. 

Součástí dokumentu je napří−
klad i přehled finančních pro−
středků vynaložených v letech
2013 až 2015 v oblasti prevence
kriminality a protidrogové pre−
vence, kdy v roce 2013 to bylo
4,333 milionu korun, předloni
4,362 milionu korun a loni
4,462 milionu korun.

K dosažení priorit má pomá−
hat řada opatření, například by
měly být na území města posíle−
ny ambulantní služby v oblasti
péče o děti a mladistvé do 18 let
ohrožené závislostmi a zároveň
pro jejich rodinné příslušníky
a další. Naplnit jednotlivá opatře−
ní má pomoci také pět projektů
v celkové hodnotě 2,16 milionu
korun, na něž město nedávno
požádalo o dotaci na minister−
stvu vnitra. Podporu chce na
asistenty prevence kriminality
i domovníky v lokalitě Plac, na
projekt nazvaný I prevence může
být legrace, na rozšíření kame−
rového systému na území první−
ho městského obvodu i na vyba−
vení prostor nízkoprahového za−
řízení pro děti a mládež Vzdu −
choloď v lokalitě Petrohrad. 

Závěrečná konference úspěšného
projektu „Technika a ICT – Cherchez
la femme !,  který zrealizovala a spo−
lufinancovala Akademie hospodářské
komory Plzeňského kraje, se konala
v sále Krajského úřadu Plzeň ského
kraje. Partnery byly – Regio nální hos−
podářská komora Plzeň ského kraje
(RHK PK), ZČU v Plzni a Techmania
Science Center. Projekt se uskutečnil
díky podpoře Nor ských fondů.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit
zájem a motivaci dívek ZŠ a gymnázií
o studium a práci v technických a IT
oborech. Důvodem pro realizaci pro−
jektu je zvýšená poptávka zaměstnava−
telů z regionu po technicky vzdělaných
pracovnících a především velmi nízký
počet žen, které v technických oborech
pracují. Ve společnosti totiž stále panují
myšlenkové bariéry, že určité obory
nejsou „vhodné“ pro ženy.  

Projekt byl výjimečný svým rozsa−
hem, propojil téměř všechny stupně
vzdělávacího systému s trhem prá−
ce, věnoval se taktéž vzdělávání
peda gogů i neformálnímu přístupu
k získávání znalostí. Za necelé 2 roky
proběhlo 169 různorodých akcí, kte−
ré dívkám přiblížily technické obory.
Zúčastnilo se jich celkem 3 500 žá−
kyň a studentek z celého Plzeňského
kraje.  

Technika a ICT – Cherchez la femme!

Aktéři podpisu memoranda (zleva) – Ing. Mgr. Pavel Karpíšek, předseda představenstva Regionální hospodářské komo−
ry Plzeňského kraje, Mgr. Vlastimil Volák, ředitel Techmania Science Center, o.p.s., Mgr. Radka Trylčová, ředitelka
Akademie hospodářské komory PK a  doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor ZČU v Plzni. 

Hygienici v jižních Čechách,
hlavně na Českokrumlovsku
a Prachaticku varují, aby lidé,
kteří se budou vydávat v létě na
sběr lesního ovoce, byli opatr−
ní. Velmi jednoduše se totiž
mohou nakazit takzvanou liščí
tasemnicí!

Osmnáct pozitivních nálezů
ze šestatřiceti zkoumaných lišek
z Čes ko krumlovska, tak dopadl
průzkum výskytu liščí tasemnice na
jihu Čech. Právě Českokrumlovsko
�a Pra chaticko jsou tradičně pova−
žovány za nejvíce postižené oblasti.
„Vý sledky nejsou nic neobvyklého
a vzhledem k mizivému počtu přípa−
dů přenosu na člověka v minulých
letech není důvod k panice,“ říká si−
ce František Kotrba z Krajské hygie−
nické stanice v Českých Budějovích,
nicméně riziko přenosu tu je.

„Hygienici by naopak měli varovat
co nejvíce. Tak trochu to berou na
lehkou váhu, protože ty případy sa−

mozřejmě jsou. U někoho se projeví
tasemnice, u někoho nikoli,“ říká 
jeden z jihočeských lékařů.

Důležité pro ochranu zdraví je
hlavně omývání lesních plodů
a omývání rukou po jejich sběru.
Právě třeba na borůvčí či ostružiní
totiž může ulpět liščí trus obsahující
vajíčka.

„U člověka jako příležitostného
mezihostitele se usazuje vajíčko
v okolí jater. Vylíhnutá malá larva se
pak rychle množí a tvoří v jaterní tká−

ni takzvané boubele, obsahující
tekutinu s velkým množstvím zá−
rodků tasemnice,“ varují hygieni−
ci a lékaři.

„Přenos na člověka je ale vel−
mi vzácný a za několik uplynu−
lých let se vyskytuje v jednot−
kách případů,“ vysvětluje mluvčí
českobudějovické nemocnice
Ivana Kerlesová.

Je ale možné, že případů bylo
více, jen postižení pacienti s ním

nešli k lékaři, či jej vyléčili sami, aniž
tušili, o co jde. Každopádně důležité
je být opatrný. (pru)

Pozor na borůvky a ostružiny!
Můžete dostat liščí tasemnici!
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Proč kastrovat kočku/kocoura?
1. Snížení infekce a zranění. Virus (FIV) a leukémie koček jsou pro kočky ne−

bezpečné nákazy, které ohrožují jejich život. Jsou přenášeny slinami. Když se
kočky perou, možnost přenosu nákazy je větší. Vykastrované kočky se tolik
netoulají, nebrání své území a neperou se s ostatními kočkami. Proto pravdě−
podobnost poranění a přenosu infekce slinami je minimální.

2. Nevykastrovaný kocour si značkuje své území silně páchnoucí močí. Bude
to dělat jak v domě, tak na zahradě a v sousedství. Často zmizí na celé týdny
a vrátí se poraněný, někdy s infikovanými ranami. Většina koček, které skon−
čí pod koly aut, jsou nekastrovaní kocouři!

3. Již půlroční kočka může zabřeznout. Může mít až tři vrhy za rok, leckdy po
5 až 6 koťatech. To znamená, že každým rokem je třeba najít až 18 nových
domovů pro koťata od jedné kočky.

4. Kastrace není příčinou tloustnutí koček. Pouze nadbytečné překrmování
vede k nezdravému tloustnutí. Vykastrované kočky neztratí schopnost lovit
myši. Vykastrované kočky se drží blízko domova, tam se cítí být v bezpečí.
Jsou také přítulnější.

5. Není nutné, aby kočka měla před kastrací koťata. Z psychického hlediska ji
ztráta mateřství nepoškodí.  Ze zdravotního hlediska kočce kastrace jen pro−
spěje, neboť sníží možnost onemocnění karcinomem reprodukčních orgánů
a mléčné žlázy na minimum a z finančního pohledu je nákladnější březí kočku
a potom i koťata krmit, než zaplatit za kastraci.

Kastrace není sobecký zákrok usnadňující život jen člověku. Kočka v říji neže−
re, v bytě partnera „nenajde“, trápí se a říje ji zbytečně vyčerpává. Pokud jste
se značkujícím kocourem ochotni žít vy, o vašich sousedech to platit nemusí.
O nebezpečí, které hrozí ven chodícím kocourům, není třeba se rozepisovat.
Když načůrá do bot na prahu někomu jinému než vám, možná už se domů po
svých nedostane, každý pro to nemá „pochopení“. Nejhorší je nekastrovaná
kočka venku = „milion“ nových koček bez domova. Neboť i když "zakočkujete"
všechny své sousedy, přátele a známé, pro další vrhy koťat už dobré domovy
nenajdete a pro koťata koťat vaší kočky je nenajdou ani vaši známí… Volně žijí−
cích koček je moc a ztratily svou „cenu“, jsou považovány za škodnou.

Kastrace je chirurgický zákrok prováděný v narkóze. Kocourům se odejmou
varlata, kočičkám vaječníky případně i děloha. Je to běžně prováděná operace.
U kocourů jde v podstatě o banální záležitost, u kočičky je třeba otevřít dutinu
břišní. Po kastraci je tedy třeba na kočičku dohlížet, aby si ránu „neošetřovala“
po svém. K ochránění rány před kočičí péčí slouží buď zakrytí rány tamponkem,
tzv. mašličkou, límec anebo košilka. Kocourkovi se rány nikterak nekryjí.
Kastrace u kočiček provádíme v inhalační anestézii s přístupem v linea alba –
na břiše.  Zvíře je napojeno na intravenózní infúzi a je monitorováno během celé
anestézie pulzním oxymetrem a eventuálně EKG monitorem. Odstraňujeme po−
mocí harmonického skalpelu oba vaječníky a celou dělohu. Kočka je pod anti −
biotickou clonou a má naaplikované léky proti bolesti. Domů si jí majitel odnáší
vždy plně vzbuzenou. Pokud nebyly použity samovstřebávací stehy, musí jít cca
za deset dnů na vyndání stehů. 

Kočka nesmí před kastrací jíst cca 24 hodin kvůli narkóze, aby se nezadusila
zvratky, ale pití se doporučuje vynechat 2 hodiny před kastrací. Po kastraci je
lepší nechat ji v přepravce, aby  nelítala po bytě a neublížila si, nebo ji uložit do
menší bezpečné místnosti na zem, na měkké teplé místo (aby se jí nezamotala
hlava, když skočí z postele, křesla anebo spadne). Vodu smí dostat tehdy, když
už stojí sama pevně na nohou a chodí, jíst raději až za dvě hodiny, vše malé
dávky často. Jídlo a pití jí nenutíme. Kočka může být po zákroku trochu unave−
ná, proto ji necháme v klidu vyspat. 

Veškeré podrobnosti a nejasnosti ohledně kastrace konzultujte prosím se
svým veterinářem.

Město Plzeň dosáhlo za rok 2015 pře −
bytek hospodaření ve výši 315 mi −
lionů korun, podařilo se jej zajistit dí−
ky úspoře magistrátního úřadu, ale
i například díky lepšímu výběru daní,
prodeji městského majetku či vratce
DPH. Peníze z přebytku radnice pou−
žije především na strategické do−
pravní, infrastrukturní stavby a na
budoucí výkupy pozemků, část pe−
něz rozdělí na další
investiční i nein−
vestiční akce a ko−
financování dotací,
rozhodli ve čtvrtek
zastupitelé. 

„Většina finanč−
ních prostředků
z pře bytku doplňuje
akce předfinanco−
vané fondy města
na základě usnese−
ní zastupitelstev od
začátku letošního
roku. Vracíme do
fondů zpět finanční
prostředky. Dále
z přebytku řešíme
primárně havarijní
stavy v městských nemovitostech
a zařazení investičních akcí, které
mají aktuální charakter,“ přiblížil eko−
nomický náměstek primátora Pavel
Kotas. Ve fondu rezerv a rozvoje bu−
dou peníze určeny mimo jiné na vý−
kupy pozemků pro klíčové stavby
(15,4 milionu korun), ale třeba i na
zajištění služby takzvaného tréninko−
vého bydlení v letech 2017 a 2018
(600 tisíc korun). 

Rozpočtové opatření ve výši
70 mi lionů korun schválili zastupite−
lé ve vztahu k Plzeňské teplárenské,
kdy o tuto sumu sníží, na základě
dohody s vedením této společnosti,
její rozpočet příjmu z dividendy. 

Mimo fondy a Plzeňskou tepláren−
skou nejvyšší sumu z přebytku město
uvolní na stavební investici, konkrét−
ně na druhou etapu Úslavského ka−
nalizačního sběrače dostane magist−
rátní odbor investic 63,8 milionu ko−
run.  Posílen rozpočet bude také v pří−
padě bytového odboru, na stavební
investice získá o 3,529 milionu korun
více. Mimo jiné za tři miliony korun
upraví ubytovnu v Plachého ulici
č. 52, která by měla poskytovat služ−
by lidem bez domova, i nechá vypra−
covat dokumentaci pro stavební po−
volení u domů v Plachého ulici č. 42,
44, 46 a 48 (150 tisíc korun). 

Peníze půjdou dále například také
na poskytnutí dotace pro Divadlo pod

lampou (1,5 milionu korun), na vznik
streetworkoutového hřiště (430 tisíc
korun), přičemž lokalita bude teprve
vybrána. Peníze navíc dostane také
plzeňská zoo, a to na rekonstrukci
tropického pavilonu, kdy část střechy
je v havarijním stavu, dřevěné a oce−
lové konstrukce jsou poničené rzí
a hnilobou, místy i dřevokaznými
houbami, střešní krytina je zrezivělá,

stropní konstrukce
je nedostatečně za −
teplena (4,7 milionu
korun), a dále zoo 
získá částku 1,03 mi−
lionu korun na opravu
střechy restaurace
Kiboko. Střecha je
z rákosu a je značně
opotřebená. 

O částku jeden mi−
lion korun budou
zvýšeny provozní vý−
daje Městské policii
Plzeň, která je využije
na platbu za zimní
kombinézy pro stráž−
níky (200 tisíc korun)
a dále také na obmě−

nu služebních zbraní (800 tisíc ko−
run). Z přebytku půjde také 1,2 mi −
lionu korun na opravu havarijních
částí vzduchotechniky plaveckého
bazénu Lochotín, měnit se bude
i pískový filtr pro velký bazén, což
odstraní zakalování vody. Zahájena
bude také rekonstrukce výměníku
tepla pro vytápění dětského bazénu
(600 tisíc korun). Město spustí
i projektovou přípravu u akce
Parkoviště P + R Dobřanská –
Kaplířova (600 tisíc korun). Opat ření
počítá i s částkou 705 tisíc korun na
přípravu a odstranění žulových py −
lonů pomníku Díky, Ameriko!.
Částku 850 tisíc korun získá Hospic
sv. Lazara. 

Městské obvody, které mají za rok
2015 přebytek ve výši 100 milionů
korun, získají do svého rozpočtu na−
víc 4,119 milionu korun. Konkrétně
Úřad městského obvodu Plzeň 2 –
Slovany 729 tisíc korun na reko −
laudace mateřských škol, šestý
městský obvod jeden milion korun
na přístavbu k dvoupodlažní budově
56. mateřské školy na Budilově ná−
městí. Desátý městský obvod získá
1,5 milionu korun na spolufinanco−
vání projektu nazvaného Revitalizace
návsi a čtvrtý městský obvod 890 ti−
síc korun jako kompenzaci výdajů
spojených s provozováním sběrné−
ho dvora v roce 2015. 

Přebytek ve financích
podpoří řadu akcí

Ekonomický náměstek 
primátora Pavel Kotas
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Věda, která léčí. Tento
název získal projekt,
ve kterém odborníci
ze Západočeské uni−
verzity v Plzni a Fa −
kultní nemocnice Pl −
zeň spolupracují na
výzkumu závažné ne−
moci – Crohnovy cho −
roby u dětí – a  spo −
lečně s hnutím  Sto −
nož ka vyzývají děti
ma teř ských, základ−
ních a středních škol: 
Děti, pojďte podpořit
vědu a výzkum a na−
malujte obrázek na téma „Věda,
která léčí“. Pokud nechcete malo−
vat, pošlete esej na téma „Jak bu−
de vypadat věda 22. století.“
Zapojte se  do prestižní celorepub−
likové soutěže a podpořte svou
účastí vědu a výzkum, které pomo−
hou v léčbě malých, vážně nemoc−
ných dětí.
Jedním z hlavních organi−
zátorů  této prestižní
soutěže je zakladatelka
a prezidentka hnutí
Stonožka paní Běla
Gran Jensen.

� Paní Bělo, víte, kolik
nohou má Stonožka?
Nikdy jsem stonožce nožičky
nepočítala a na internetu jsem četla
mnoho rozličných odpovědí na tuto
otázku. Naše Stonožka má nožiček
nepočítaně, obešla již pomyslně celý
svět a pořád se snažíme pomáhat
dětem, které to potřebují. V hnutí
pracují dnes tisíce dětí a stovky
učite lů, zapustily jsme kořeny
i v mnoha jiných zemích. Děti získá−
vají finanční prostředky organizo −
váním Stonožkových týdnů, pořádají
sbírky na pomoc nemocným a po−
stiženým dětem v Česku i v jiných
koutech světa.

��Proč jste zvolili tématem  projek−
tu právě vědu?
Odborníci Západočeské univerzity
v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň
spolupracují na vývoji aplikace, která
bude napomáhat v diagnostice, léč−
bě, a především výzkumu Crohnovy
choroby u dětí. Tato nemoc je závaž−
né chronické zánětlivé střevní one−
mocnění, které velmi často vyžaduje
chirurgický zákrok a významným
způsobem nepříznivě ovlivňuje život
dětí. Alarmující je skutečnost, že 

dochází k trvalému
vzestupu počtu dětí
s Crohnovou cho−
robou a právě díky
této softwarové
aplikaci napomůže−
me dětem k lepší−
mu zvládání všech
úskalí, spojených
s touto chorobou.

�� Můžete  popsat
základní rysy této
soutěže pro děti?
Protože hnutí Na
vlastních nohou –

Stonožka podpoří financování  toho−
to výzkumu a tím napomůže dětem,
rozhodli jsme se zapojit do projektu
děti z celé české republiky, aby zdra−
vé děti pomohly nemocným.
Do soutěže je možné zasílat výtvar−
ná díla na téma „Věda, která léčí“
a děti, které nechtějí malovat, mo−

hou formou eseje ztvárnit
myšlenku „Jak bude vy−

padat věda ve 22. sto−
letí?“. Díla zasílají
učitelé  do 30. červ−
na 2016 k rukám 
tiskové mluvčí FN

Plzeň a  budou hod−
nocena ve čtyřech vě−

kových kategoriích. Nej −
lepší práce budou oceněny za−

jímavými cenami a slavnostní oce−
nění vítězů se uskuteční  2 prosince
2016 v Arcibiskupském paláci
v Praze za přítomnosti  kardinála
Dominika Duky po každoroční Sto −
nož kové mši.

��A jak se vlastně Stonožka dosta−
la k tomuto projektu?
Základním poslání hnutí Stonožka je
pomáhat dětem. Při mé nedávné
náv štěvě v Plzni jsem se o vývoji
aplikace při výzkumu Crohnovy cho−
roby dozvěděla a okamžitě mne
myšlenka oslovila. 

Tato nemoc bere dětem právo na
normální radostné dětství. My chce−
me děti vtáhnout do povědomí o vě−
dě, snažíme se školákům, jejich uči−
telům, rodičům, ale i celé veřejnosti,
ukázat, že pokud se vše povede,
mnoho dětí si bude zase bezstarost−
ně hrát a nebudou stát od ostatních
dětí opodál. Nebráníme se jakékoliv
podpoře firem i jednotlivců a udělá−
me maximum, abychom napomohli
lepšímu radostnějšímu světu dětí
s chronickou Crohnovou chorobou.

Běla Gran Jensen

Stonožka započala svou
další cestu v Plzni

Vzdělání pro dospělé:
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium
Předškolní a mimoškolní pedagogika – jednoleté zkrácené studium
Mechanik el. zař. – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení, MZ
Strážník městské policie – 3leté nástavbové dálkové studium

– 2leté nástavbové denní studium.
Příměstský jazykový tábor – výuka anglického a německého jazyka.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením: 
� Veřejná správa a právo � Diplomatický protokol � Cestovní ruch �

Floristka – čtyřleté denní studium
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
POZOR – PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vzdělání dospělých
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium se zaměřením:
� Veřejná správa � Cestovní ruch �

Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru

nebo maturita

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 373

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.
Přijímáme jako jediná škola v kraji na všechny obory 

bez přijímacích zkoušek!

NOVINKY

POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  �����POZVÁNKA  

V KD PEKLO v Plzni pokračuje jarní přehlídka pořadů 

„BEZE SPĚCHU s Pospíšilem & hosty“. 
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 17:00 hod. 

je ŠLÁGR večer s překvapením. 
Koncert natáčí televize ŠLÁGR 

a účinkují populární interpreti ze Šlágr rodiny.

Předprodej vstupenek a rezervace 
v KD PEKLO, Pobřežní 10, telefon 378 037 954.  

Pořadatelem je EHMK PN 2015. 
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Francouzská šansoniérka Mi −
reille Mathieu vystoupí spo−
lečně se svým orchestrem
16. října 2016 v Kon gre so −
vém centru v Praze. Mathieu
patří mezi nejvýznamnější
šansonové zpěvačky historie.
Slavná a dnes již legendární
interpretka představí v Praze
své nejlepší skladby, jako jsou
například Mon credo, Qu`elle
est belle nebo Mon bel amour
d`été. Na pražském koncertě
vystoupí s dvanáctičlenným
orchestrem.

Rodačka z jihofrancouzského Avig −
no nu prožila svou největší slávu
v sedmdesátých letech minulého
století a od té doby se drží na špič−
ce hudební scény. Jednoznačně pat−
ří mezi největší osobnosti fran −

couzského a tím pádem
i světového šansonu.
Charismatická zpěvač−
ka, která bývá často při−
rovnávána k ikonické
Edith Piaf,  během své
kariéry nazpívala přes
1200 písní, vydala přes
40 alb a koncertovala na
všech kontinentech pla−
nety. Mezi její největší
hity patří písně Mon cre−
do, Qu`elle est belle
a Mon bel amour d`été.
Během svého působení
Mireille Mathieu spo −
lupracovala například
s Charlesem Azna vou −
rem, Johnny Hally −
dayem, Julio Iglesiasem,
Paulem Ankou nebo Frankem Sinat −
rou. Své fanoušky má francouzská
šarmantní dáma po celém světě. 

Dětství prožila Mirelle Mathieu v ji−
hofrancouzském městě Avignonu 

jako nestarší ze třinácti dětí prosté
rodiny. Poprvé vystoupila před publi−
kem už ve svých čtyřech letech, kdy
zpívala na půlnoční mši v místním
kostele. Jak sama říká, tento oka−

mžik byl prvním impulsem k tomu
stát se profesionální zpěvačkou.
Později nastoupila do umělecké ško−
ly a získala odborné vědomosti
o zpěvu a hudbě. Zásadní pro její ka−
riéru bylo setkání s věhlasným ma−
nažerem Johnym Starkem, který 
mimo jiné zastupoval Edith Piaf.
Toho Mireille Mathieu svým pěvec−
kým nadáním úplně okouzlila a spo−
lupráce společně s prvními úspěchy
na sebe nenechala dlouho čekat.
Zlomové bylo její působení ve Spo −
jených státech amerických, kde si
doslova podmanila publikum. Ná −
sledovalo nesčetné vystupování
v Las Vegas, Hollywoodu, New
Yorku nebo San Francisku. 

V Praze vystoupí Mathieu v Kon −
gresovém centru v Praze, kde s kom−
pletním orchestrem předvede ryzí
francouzský šanson v tom nejvytří −
benějším podání. Koncert se usku−
teční 16. října 2016 a vstupenky lze
zakoupit v síti Ticketportal. 

Šansonová legenda Mireille Mathieu
přijede koncertovat do Prahy

Francouzská šansoniérka Mireille Mathieu



vstupní lékařská kontrola, vypsání rehab. plánu dle zdr. stavu lékařem
*nealkoholické nápoje, pivo a víno v době podávání večeře dle nabídky, ceny uvedeny pro 1 os. ve dvoul. pokoji standard,  
příplatek za jednol. pokoj – 210,−Kč/noc

• V nabídce další výhodné lázeňské pobyty 
– komplexní a lehká léčba, Relaxtýden, 
Kombi pobyt lázně + wellness

• Lázeňský dům se nachází v klidné části Františkových
Lázní, 5 min od kolonády

• Venkovní vyhřívaný bazén a vnitřní bazén s protiproudem

• rozlehlá zahrada s lehátky
• infrasauna
• WIFI zdarma 
• Moderně vybavené balneo−rehabilitační oddělení
• Využíváme františkolázeňské léčivé zdroje 

– rašelina, zřídelní plyn a minerální voda

Nadupaný víkend 6denní LUXUS WELLNESS 8denní LUXUS WELLNESS
Počet nocí 2 / pátek − neděle 5 / neděle − pátek 7 / neděle − neděle
Počet procedur 5 11 16
Stravování Plná penze vč. nápojů* Polopenze Polopenze
Termín

Cena 2 890 Kč 5 990 Kč 8 790 Kč

Léčebný pobyt s plastickou operací očních víček 
Počet nocí 9 / pátek – neděle − CELOROČNĚ
Počet  procedur 15 Plastická operace horních / dolních očních víček
Stravování Plná penze + vč. NÁPOJŮ K JÍDLU*
Termín

Cena 17.390 horní víčka / 17.990 dolní víčka
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20.05. – 29.05.         17.06. – 26.06.         15.07. – 24.07.  
05.08. – 14.08.         23.09. – 02.10.         14.10. – 23.10.         11.11. – 20.11.

28.04. – 01.05.
06.05. – 08.05.
13.05. – 15.05.
20.05. – 21.05.
27.05. – 29.05.

01.05. – 06.05.
08.05. – 13.05.
15.05. – 20.05.
22.05. – 27.05.
29.05. – 03.06.

01.05. – 08.05.
08.05. – 15.05.
15.05. – 22.05.
22.05. – 29.05.
29.05. – 05.06.
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Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivo −
čelá země, Vyprávěj, Lidice, to je jen
kratičký výčet známých českých fil−
mů a seriálů, ve kterých se objevila
vojenská technika z Muzea na de−
markační linii v Rokycanech. Dalších

150 ks zcela pojízdné vojenské tech−
niky s daty výroby od roku 1918 do
současnosti uvidíte ve výstavních
expozicích muzea. Velkou vzácností
z první republiky je např. štábní
auto mobil Škoda 903 Superb, čet−
nický autokar Walter a replika obrně−
ného automobilu Tatra vz. 30. Za
zmínku však stojí i technika z II. svě−
tové války jako např. legendární
Willys MB, GAZ 67, tank T−34, proti−
letadlová děla a houfnice. 

A jestli jste doteď nadšeně a se
zaujetím vstřebávali venkovní expo−
zici, ta vnitřní vám zaručeně vezme
dech. Věřte, že na expozici s názvem
„Nikdo nemá právo
zapomenout!“ oprav −
du nikdy nezapo −
menete. Při jejím
procházení prožijete
pro střednictvím troj−
rozměrných exponá−
tů, diorám a multi−
mediálních expozic
příběh vývoje česko−
slovenských událos−
tí od roku 1918 do
května 1945. Proto −
že město Rokycany
leží na významném bodě – demar−
kační linii – je dioráma o velikosti
6x2 metry věnováno právě situaci
v květnu 1945 na této linii dotyku
osvobozujících armád. Výstavní sá−
ly vnitřních expozic obsahují LCD
obrazovky, na kterých jsou promí −
tány dokumentární záběry této po−
hnuté doby.  

Součástí prohlídkového okruhu je
také Naučná stezka českosloven−
ského stálého opevnění a „Železné

opony“, kde budete mít možnost
vstoupit do objektů předválečného,
ale i poválečného opevnění. Unikátní
expozice novodobého opevnění bu−
dovaného v ČSR po roce 1948 vám
poodhalí alespoň část tajemství 
poválečného opevnění a seznámí
s obranou západní hranice jako cel−
ku. V areálu muzea byla vybudována
síť podzemních chodeb, ve které
může návštěvník procházet jednotli−
vými typy objektů – navštívit tak bu−
dete moci pozorovatelnu, kulometný
objekt či objekt s osazenou tan −
kovou věží. Součástí expozice je
i výsta va s popisy jednotlivých

obranných prvků, trojrozměrné ex−
ponáty i dioráma o rozměrech 3 x 2 m
a samozřejmě také dobová kolová
technika včetně obrněného transpor−
téru OT−64 SKOT. 

Novinkou letošní sezóny je expozi−
ce „Historie vojenství na Rokycan sku“,
která seznámí s historií vojenských
posádek v Rokycanech a zejména
s historií dělostřeleckého pluku. 

S technikou se můžete seznámit
nejen ve statických expozicích, ale
také při dynamických ukázkách, kte−
ré jsou součástí programů připra −
vených na léto 2016.

7. – 8. 5. 2016
Dvoudenní oslavy osvobození
1. 6. – 30. 6.
Výstava „Čs. paraskupiny“
25. 6.
BAHNA
2. 6. a 5. 6.
– dobrodružná stezka pro děti 
(9.00 – 18.00 hod.)
9. a 23. 7.
– prohlídky s průvodcem 
– v 10.00  a 14.00 hod. technika
– ve 12.00 hod a 16.00 hod.
naučná stezka čs. opevnění
a Železné opony
1.8. – 31.8.
Výstava „Invaze 68“
6. 8.
podrobné prohlídky techniky s vý−
kladem v 10.00 hod. a 14.00 hod.
20. 8.
Den s technikou – celodenní 
program vč. ukázek jízdy techniky
1. 9. – 30. 9.
Multimediální výstava „Mobilizace 38“
24. 9.
ukázka Mobilizace branné moci

Otevírací doba:
Od 1.4. do 31.10.

otevřeno denně od 9 do 18 hodin.
Více na: 

www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Největší nestátní vojenské muzeum v České republice

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Kamery 

do problémové
Resslovy ulice

Město Plzeň podá žádost o dotaci
na rozšíření kamerového systému
na území třetího městského obvo−
du, konkrétně v  Resslově ulici.
Podporu chce získat z  krajského
programu Plzeňský kraj – bezpeč−
ný kraj a prevence kriminality pro
rok 2016. Právě Resslova ulice je
vedle Americké v současné době
z pohledu bezpečnosti problémo−
vá, policejní složky zde evidují
vyšší výskyt protiprávní činnosti.  

„Statistiky Policie České repub−
liky dokládají za rok 2015 jenom
v Resslově ulici celkem 38 přípa−
dů protiprávního jednání. Z pohle−
du skladby trestné činnosti se jed−
ná převážně o majetkovou trest−
nou činnost, tedy o krádeže v do−
mech a provozovnách, o vloupání
do objektů, vloupání do vozidel,
poškozování zaparkovaných vozi−
del,“ přiblížil primátor města
Martin Zrzavecký.

Podle jeho slov aktuální pro−
blém v  dané lokalitě spočívá ze−
jména v  rušení nočního klidu
a porušování veřejného pořádku,
což je zejména důsledkem roz −
šíření počtu hudebních klubů
v Resslově ulici. V  lokalitě často
dochází k  různým verbálním i fy−
zickým potyčkám mezi podnapi −
lými, ke znečišťování okolí, po−
škozování cizích věcí. „Resslova
ulice není v současné době vůbec
pokryta městským kamerovým
systémem, což znesnadňuje ob−
jasňování trestné činnosti. Navíc
se tam nachází mateřská a zá−
kladní škola,“ doplnil primátor.
Umístění kamery v této lokalitě je
v souladu s navrhovanou koncep−
cí rozvoje městského kamerového
systému v Plzni.
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I pro novou sezónu bude v kádru
HC Škoda Plzeň pokračovat duo
slovenských hráčů, obránce Bra −
nislav Kubka a útočník Miroslav
Preisinger.  Novou smlouvu pode−
psal také gólman Patrik Polívka,
který stejně jako Kubka a Prei −
singer prodloužil působení v dresu
indiánů o rok. 

Slovenský útočník Miroslav Prei −
singer přišel před sezónou na zkouš−
ku, která dopadla úspěšně, a hbitý
centr se vypracoval v důležitou sou−
část týmu. „Jsem rád, že můžu po−
kračovat v Plzni i další rok. Myslím
si, že z mého pohledu, ale i z pohle−
du týmu to byla dobrá sezóna. Už se
těším na další rok. Na smlouvě jsme
se domluvili s vedením už v průběhu
playoff, ale kdybych neměl podepsa−
nou smlouvu, tak bych hrál stejně.
Samozřejmě vždy pomůže, když
máte jistotu, co bude dál,“ říká ke
svému pokračování v dresu Škody
Miroslav Preisinger. 

Smlouvu na další sezónu pode−
psal také obránce Branislav Kubka,

který v Plzni bude působit už třetí
rok. „Těší mě, že Plzeň projevila zá−
jem, abych tu zůstal i na další rok.
Celá rodina jsme v Plzni spokojení
a zůstat v Plzni byla pro mě priorita,
takže jsem rád, že to klaplo,“ uvádí
rodák z Detvy Branislav Kubka. 

Kubka se na nový ročník nejvyšší
soutěže těší, kromě extraligy čeká
Plzeň i CHL. „Teď je potřeba si od−
dechnout po sezóně, v létě se pocti−
vě připravit na další rok a uvidíme,
jak to dopadne. Bylo by skvělé, kdy−
bychom minimálně zopakovali letoš−
ní rok. Doufám, že se nám bude dařit
i v Champions Hockey League, na to
se velmi těším. Chtěl bych konfron−
taci s některým ze švédských tý−
mů,“ přeje si Kubka.

O rok prodloužil svoji smlouvu na
západě Čech také odchovanec Patrik
Polívka. Dvaadvacetiletý gólman pl−
nil v sezóně roli dvojky za Matějem
Machovským. „Jsem rád, že zůstá−
vám doma v Plzni a doufám, že
v příští sezóně navážeme na letošní
skvělé výkony. Už teď se těším na

příští ročník a opět naše skvělé fa−
noušky, kteří nám letos pomohli až
ke třetí pozici,“ uvádí Patrik Polívka.

K prodloužení smluv se vyjádřil 
také sportovní manažer HC Škoda
Plzeň Tomáš Vlasák. „Miro Preisin −
ger přišel na zkoušku, my jsme ho
následně podepsali a do svého zra−
nění v play−off podával velmi dobré
výkony, ale i po zranění byl velmi
platným hráčem. Věřím, že když
s námi absolvuje letní přípravu, tak
může být na tom příští rok ještě da−
leko lépe. Braňo Kubka je defenzivní
jistota, o kterou jsme také hodně
stáli. Ať bude nastupovat s kýmkoliv,
vytvoří opět stabilní obrannou dvoj−
ku. Patrik Polívka vytvořil s Matějem
Machovským výbornou dvojici
a chceme na oba sázet i nadále,“
uvádí Tomáš Vlasák. 

Dvojice slovenských hráčů
prodloužila smlouvy
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Město Plzeň zrekonstruovalo a zmo−
dernizovalo svou úpravnu vody za
1,09 miliardy korun včetně DPH.
Jedna z největších investic v oblasti
vodohospodářské infrastruktury na
území západočeské metropole zajistí
Plzeňanům vysoce kvalitní pitnou
vodu. Jak ukázal zkušební provoz,
jenž běžel od září 2015 do března
2016, úpravna po rekonstrukci
dokáže mimo jiné zbavit
vodu pesticidů tak, že
jsou jejich hodnoty na
výstupu prakticky nu−
lové. Město už proto
nepotřebuje výjimku
hygieny. Na úpravy,
které trvaly dva roky,
čerpala Plzeň evropské
dotace ve výši 660 milio−
nů korun.  

„Tento projekt je investicí do zdra−
ví občanů. Kvalita vody je základem
a já jsem rád, že voda v Plzni bude
patřit, respektive už patří, mezi jednu
z nejlepších v České republice.
Kolaudační rozhodnutí jsme získali
před několika dny, úpravna tím na−
startovala svůj ostrý provoz,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký.

Impulzem pro
rekonstrukci úprav−

ny vody byl výskyt
stále účinnějších a ne−

vyzpytatelnějších pesticidů
i léčiv ve vodě odebírané z řeky
Úhlavy a určené pro úpravu na pit−
nou vodu.  Vodárna Plzeň sleduje ve
svých měřeních více než 70 pesti−
cidních látek. Výjimka, kterou vy −
 dala Krajská hygienická stanice
Plzeňského kraje, se vztahovala na
pět pesticidních látek (acetochlor,
chlorotoluron, metazachlor, terbut−

hylazine, metolachlor) a jejich sou−
čet. Toho se při zkušebním provozu
naměřilo na vstupech surové vody
průměrně 0,526 µg/l; na výstupu byl
obsah všech těchto látek pod mezí
detekce analytické techniky, tedy
prakticky nulový.

Součástí modernizace úpravny
bylo mimo jiné doplnění techno −
logického procesu o filtraci přes
granu lované aktivní uhlí. Podle
provoz ního ředitele Vodárny Plzeň
Jana Kretka tato filtrace již byla v pl−
zeňské úpravně používána, nicméně

její rozsah nestačil pro veškerou
upravovanou vodu.

„Pro její plnohodnotné začlenění
bylo nutné omezit filtrační plochu
pískových rychlofiltrů, přebudovat
ozonační nádrže na čerpací jímky
a proces zkompletovat dalším pře−
čerpáváním vody. Dalším význam−
ným opatřením bylo vylepšení pro−
cesu ozonizace,“ vysvětlil Jan Kretek.
Zaveden byl nový způsob mísení
ozonu s vodou, jako zdroj pro výro−
bu ozonu nyní slouží technický kys−
lík. Modernizace také zefektivnila ka−
lové hospodářství, kdy se část tech−
nologické vody vrací zpět do proce−
su bez negativního vlivu na kvalitu. 

Technickou lahůdkou je osazení
UV záření, které umožňuje využít na
dezinfekci vody i fyzikální princip.
Veškeré úpravy probíhaly za stálého
provozu výroby pitné vody. Nejen
složitá technologie ale pomáhá hlí−
dat kvalitu vody, jako živý indikátor
slouží i dvě nádrže s rybami. Voda
na výstupu jde i do nádrže s velmi
citlivými jesetery. V případě jejich ja−
kékoliv abnormální reakce je možné
reagovat v následných technologic−
kých stupních úpravy vody.

Plzeň má vysoce kvalitní pitnou vodu 
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Město Plzeň poskytne Divadlu pod
lampou mimořádně částku 1,5 mili−
onu korun z přebytku hospodaření
za rok 2015. Tato městem založená
obecně prospěšná společnost pou−
žije finanční prostředky na zajištění
provozu objektu v Havířské ulici,
v němž sídlí a kde zajišťuje svou ce−
loroční činnost. Na podporu realiza−
ce kulturních aktivit získala tato
orga nizace čtyřletou dotaci na obdo−
bí 2016−2019 v roční výši jeden mi−
lion korun. Kromě grantů a prostřed−

ků získaných vlastní činností nemá
žádné další finanční zdroje.

„Posláním Divadla pod lampou je
být otevřeným prostorem, který se
kontinuálně a profesionálně věnuje
širokému spektru kulturních služeb
se zaměřením na progresivní, men−
šinovou, alternativní a nekomerční
oblast kultury. Zásadní důraz přitom
klade na podporu vlastní autorské
tvorby, a tak by tomu mělo být 
i nadále,“ uvedl první náměstek pri −
mátora Martin Baxa. Připomněl, že

Divadlo pod lampou nemá kromě
grantů a prostředků získaných vlast−
ní činností žádné další finanční zdro−
je, do nichž by si sáhlo. 

Divadlo pod lampou zahájilo svoji
činnost jako obecně prospěšná spo−
lečnost v září 2008, do té doby fun−
govalo jako příspěvková organizace,
a to již od roku 1991. Považováno je
za hudební inkubátor plzeňské scé−
ny, kdy vytváří ucelený systém akti−
vit, které pomáhají formovat regio−
nální hudební scénu.

Divadlo pod lampou dostane 1,5 milionu 

Nejvíce pokut
padlo za odpady
Česká inspekce životního prostředí
(ČIŽP) provedla vloni 15 677 kon−
trol, o víc než tisíc více než v roce
2014 (14 634) a uložila 2941 po−
kut (o 7 méně než v roce 2014)
v celkové výši 135 719 214 korun.
Nejvíce pokut padlo za odpady
(1060), což je několikaletý trend.

V rámci Plzeňského kraje pro −
ved li inspektoři 1355 kontrol a ulo−
žili 290 pokut v celkové výši 
18 881 006 korun.

Celková výše pokut v rámci ČR
klesla oproti roku 2014 o zhruba 
13 milionů. „To bylo způsobeno
ukládáním nižších pokut za drobněj−
ší delikty a dále také tím, že o téměř
deset procent vzrostl počet pravo−
mocně uložených opatření k nápra−
vě (celkem 345 rozhodnutí). Přibylo
též pravomocně uložených návrhů
k zastavení nebo omezení činnosti
(celkem 44 rozhodnutí),“ řekl Erik
Geuss, ředitel ČIŽP.

Z celorepublikového hlediska
dostala nejvyšší pokutu pět milionů
korun v loňském roce společnost
DEMOLICE RECYKLACE s.r.o., a to
za porušení zákona o odpadech.
„Firma použila k terénním úpravám
na pozemcích v katastru Mýto na
Rokycansku směs odpadů o hmot−
nosti minimálně 47 tisíc tun tvoře−
nou mimo jiné recyklátem staveb−
ních odpadů, kusy betonu, zámko−
vou dlažbou, asfaltem, kabely
apod. Řádně nebyla prováděna ani
kontrola přebíraných odpadů a plo−
cha areálu nebyla zajištěna před
ukládáním odpadů cizími osoba−
mi,“ řekla Petra Horčicová, ředitel−
ka Oblastního inspektorátu ČIŽP
Plzeň. Jedná se zároveň o nejvyšší
pokutu uloženou vloni v rámci
Plzeňského kraje. 

Druhou nejvyšší pokutu v Plzeň −
ském kraji ve výši 950 tisíc korun
uložili vloni inspektoři společnosti
STAVMONTA s.r.o. za provedení te−
rénních úprav odpady bez povole−
ní. „Tento případ jsme začali šetřit
na základě podnětu Policie ČR už
v roce 2014. Jednalo se o poze−
mek v k. ú. Vejprnice, trvalý travní
porost ve vlastnictví fyzické osoby
v blízkosti Sulkovského potoka.
Ten byl zavezen minimálně 20 tisíci
tunami výkopové zeminy s přímě−
semi (betonové kanalizační šachty,
kabely, plastové odpadní roury, 
asfalt atd.),“ popsala Horčicová.
Stavmonta se sice proti rozhodnutí
opakovaně odvolala, ale odvolací
orgán rozhodnutí v plné výši potvr−
dil. Společnost už pokutu uhradila.
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Jižní Morava je cykloturisticky
možná nejexponovanější území
u nás. Právě sem zaměřil svou
pozornost moderátor Michal
Jančařík, milovník vína a cyklis−
tiky, známý díky Počasí TV
Nova, ale i jako průvodce tele−
vizními Cyklotoulkami.  Po „Na
kole Šumavou“ a „Na kole Čes −
kou Kanadou“ vychází jeho třetí
cykloprůvodce. Proč právě „Na
kole jižní Moravou“, na to jsme
se zeptali přímo autora. 

� Jak vznikl nápad, že bude nový
cykloprůvodce z jihu Moravy? 

Tento nápad  zrál dlouho a po−
stupně, jako ostatně  každý můj cyk−
loprůvodce. Abych si na něco tako−
vého troufl, musí můj vztah k místu
být dlouhodobý, jako tomu bylo
v případě Šumavy a České Kanady.
Myslel jsem, že do třetice už nic ne−
bude, ale pak jsem se přece jen ještě
rozhodl pro krásnou jižní Moravu.
��Říkáte to skoro váhavě…

Přistupoval jsem k tomuto košaté−
mu, řekl bych až nevyčerpatelnému,

nádhernému tématu s velkou poko−
rou a odpovědností. Rozhodně se
nepasuji na odborníka na rozsáhlé
teritorium jižní Moravy. Spíš bych se
označil za milovníka těch končin. Šlo
mi o to podělit se se čtenáři o místa
a lidi, které znám, mám je rád a ná−
vštěvu tam můžu s klidným srdcem
doporučit. Jde tedy o takovou, řek−
něme, subjektivní výseč toho, co mě

na jižní Moravě těší a o co se chci se
čtenáři podělit. 
��Pokryl jste trasami celé území? 

Opět jsem chtěl, aby cykloprůvod−
ce byl praktický na cesty. Má tedy
znovu kapesní formát a obsah do 100
stran, z čehož je jasné, že nejde o re−
prezentativní výčet. Dovolil jsem si ten
„luxus“ vybírat, tzv. vyzobávat dle mě
to zajímavé, atraktivní. I tak je ale těch

jedenáct cyklovýletů rozloženo od
Znojma přes Mikulovsko a Břeclavsko
až po Uherské Hradiště s tím, že tě −
žiště je v oblasti Pálavy a Lednicko−
valtického areálu. Každá kapitola začí−
ná profesionálně zpracovanou mapou
z Kartografie, kde je výlet vyznačen, je
tam průřez převýšení atd. Záměrem
byla praktičnost, aby se de facto jed−
nalo o „dva v jednom“: texty a fotky
vždy doplňuje ona zmíněná mapa tak,
aby cyklista už žádnou jinou mapu vy−
tahovat nemusel. 
��Kdy přijde cykloprůvodce na trh?

Startujeme v sobotu 21. 5. v Břec −
lavi, a to doslova. Budu mít tu čest
tam cykloprůvodce pokřtít  v rámci
zahájení cyklosezóny, cyklootvírání
Lednicko−valtického areálu. Totéž
platí pro 29. 5., kdy budu křtít tento−
krát na druhém konci republiky, a to
v rámci cykloakce v Plzni na pláži
rybníka Bolevák, kde mi knížku 
v neděli odpoledne pokřtí můj kama−
rád, herec Martin Stránský. A třetí
křest bude v Praze 9. 6. Křtít bude
muž, před kterým smekám – světo−
vá cyklistická hvězda Jiří Ježek,
para olympijský vítěz. 

Cykloprůvodce jižní Moravou 


