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Michal Dvořák − radní pro sport „na plné pecky“

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

Na plné pecky hrál hokej, tak ho pa−
matují fandové, kteří mu v čase, kdy
vyjížděl na ledovou plochu za Indiany,
neřekli jinak než Dvořka. A na plné
pecky byl rozhodnutý dělat i politiku.
„Nevím jestli úplně politiku, chtěl
jsem prostě pomáhat sportu v Plzni.
Popravdě, schůzování je mi dodnes
cizí, na radnici trávím jen nezbytně
nutný čas, úředničina mi k srdci moc
nepřirostla, ale patří to k tomu,“ říká
zcela otevřeně radní pro sport a pod−
nikání města Plzně Michal Dvořák
(Občané patrioti). A druhým dechem
už je ve „svém“ živlu.
„Pořád je to o stejném, boj o kaž−
dou korunu, podpora hlavně dětí,
mládeže a hendikepovaných spolu−
občanů. Máme super výsledky ve vr−
cholovém fotbale, hokeji, atletice,
házené a mohl bych pokračovat.
Strašně důležité je ale Plzeňany roz−
pohybovat, jinak to v budoucnu ne−
bude. Byl jsem doslova vyděšený,
když jsem zjistil, že děti v celém kra−
ji jsou vyhodnocené v ČR jako – nej−
línější – tedy slušně řečeno, nejmé−

ně fyzicky zdatné,“ přemýšlí Michal
Dvořák. Proto také v Koncepci spor−
tu, dokumentu, který považoval
za svůj velký cíl, myslel hlavně
na mládež a její zázemí. Věřil,
že srozumitelná koncepce spor−
tu může přesvědčit o skutečné
potřebě zvýšení dotací.
„Vcelku se to daří, i dí−
ky podpoře ostatních
radních, hendikepo−
vaní sportovci po−
prvé dostávají od
radnice více než půl
milionu ročně.
Vedle již funkční
fotbalové akade−
mie se připravuje
založení tenisové,
hokejové, triatlo−
nové a další. Spor −
tovním klubům, a tedy
opět hlavně dětem
a mládeži, určitě pomůže
dohoda všech čtyř velkých měst−
ských obvodů, které ze svých příjmů
z hazardu přispěly do zvláštního

fondu na investice do jejich zařízení.
Část prostředků přidalo město, dnes
je to už deset milionů korun.
Důležitá je podpora sportov−
ních tříd i zvyšování hodin
věnovaných pohybu ve ško−
lách v rámci tělocviku. Děti
by měly mít hodinu po−
hybu denně. Jde to ztu−
ha, ale jde,“ sděluje
Dvořák.
„Na plné pecky“
se začal věnovat
i zázemí pro spor−
tovce. Podařilo se
vyřešit dlouhodo−
bý problém sporto−
viště na Prokopávce,
na Slovanech je v plá−
nech výstavba další
haly, v každém obvo−
dě počítá se street
work out hřištěm.
Tři z nich už vznika−
jí. Spolupráce s profesionálním
sportem dostala novou „obrácenou„
podobu. Ve společném Memorandu

se zavázaly tři kluby – fotbalisté, ho−
kejisté a házenkáři – přispívat z pro−
deje každého profesionála odchova−
ného v Plzni do fondu na podporu
mládežnického sportu.
„Právě výsledky našich profíků od−
halují problém, který budeme muset
řešit. Vím, jak moc všem klubům i jed−
notám chybějí prostředky na kvalitní
trenéry, kteří mají na formování dětí
zásadní vliv,“ dodává Dvořák.
Ví, o čem mluví, i při své náročné
práci radního se stále stará o malé
sportovce. Ráno co ráno je chodí
trénovat. Poslední dobou už pak
cestou, letem světem, jak je mu
vlastní, přemýšlí, na co nezapome−
nout u akce, která Plzeň řadí mezi
čtyři výjimečná města v republice.
V srpnu za Plazou po celou obdobu
Olympijských her bude olympijské
studio plné dětí, sportu a zábavy. Je
to první krok k tomu, aby Plzeň byla
městem akcí celostátního a mezi−
národního významu, hlavní úkol
i přání radního pro sport a podnikání
Michala Dvořáka.
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Naše aktivity směřují ke zlepšování životního prostředí
Rozhovor se členem Rady Plzeňského kraje pro životní prostředí
a zemědělství Václavem Šteklem
w Životní prostředí je velmi široký
pojem. Co vlastně jako krajský rad−
ní můžete ovlivňovat?
V oblasti životního prostředí nejde
vždy o přímý vliv. Plzeňský kraj zde
nemá zřizované organizace tak jako
například ve zdravotnictví, školství
nebo v kultuře, ale poskytováním
dotací například na vodohospo−
dářskou infrastrukturu lze ledacos
ovlivnit. Jde o to, abychom maxi−
málně přispěli ke kvalitě životního
prostředí v našem regionu, a to se
neobejde bez spolupráce s obcemi,
se zemědělskými firmami a s vede−
ním Národního parku Šumava
a CHKO Český les.
w Asi se ale nedá říct, že by oblast
životního prostředí byly stojaté
vody...
To rozhodně ne! Je tu řada ože−
havých témat, ke kterým odborná
i laická veřejnost zaujímá často zce−
la protichůdné postoje – kůrovec na
Šumavě, zákon o NP Šumava a bu−
doucnost Šumavy obecně, proti−
povodňová opatření ...
w Zůstaňme u povodní. V posled−
ních letech jsme svědky toho, že
například obce na Rokycansku jsou
ohroženy povodní při jakémkoliv
větším dešti. Jak lze tuto situaci
řešit?
Dokud byly Brdy a horní část po−
vodí Klabavy součástí vojenského
prostoru, bylo toto území pod vlivem
armády. Od začátku letošního roku
přešla tato oblast zčásti pod Plzeň−
ský a zčásti pod Středočeský kraj,
přesněji stala se znovu součástí ka−
tastrů jednotlivých obcí v obou kra−
jích. Nejpravděpodobnější a podle
mého názoru i nejvhodnější varian−
tou je vybudování tzv. suchého pold−
ru v oblasti Brd a využití retenčních
možností Padrťských rybníků. Ostat−
ně je to návrh, o kterém se teď inten−
zivně jedná.
w Máte za sebou první kolo dotač−
ního programu tzv. kotlíkových do−
tací. O jaké druhy topných zdrojů je
mezi lidmi největší zájem?
Nejvíce lidé kupují tepelná čerpad−
la, hned za nimi jsou v žebříčku oblí−
benosti kombinované kotle na uhlí
a biomasu a na třetí příčce jsou kotle
na uhlí.
w Jakých chyb se lidé při podávání
žádostí nejčastěji dopouštějí?
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Krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Václav Štekl

Nejčastějším problémem jsou
chybějící přílohy u žádostí. Myslím
ale, že celý proces funguje dobře.
V našem kraji se žádosti podávají
elektronicky, ale zaměstnanci z od−
boru životního prostředí pomohou
s čímkoliv. Sice je s tím trochu toho
pověstného papírování, ale sto−
procentně to za to stojí. Kde jen tak
dostanete přes 120 tisíc na nový ko−
tel nebo čerpadlo?
w Budou dotace na kotle pokra−
čovat?
Ano, v létě vyhlásíme druhou vý−
zvu s alokací 62 milionů korun, ke

kterým přibudou ještě nevyčerpané
prostředky z první výzvy, celkově by
se mělo jednat asi o 70 milionů.
V září předpokládáme začátek sběru
žádostí. Kdo tedy nestihl první kolo,
ještě má možnost v druhém kole
a v dalších výzvách.
w Na co ještě kraj poskytuje dotace?
Je jich celá řada a směřují na
ochranu přírody a krajiny, na zlep−
šení stavu lesů nebo na zlepšení vo−
dohospodářské infrastruktury. Jen
vloni jsme třeba poskytli dotaci
42,5 mil. korun na podporu výstav−
by vodovodů a kanalizací sloužících

veřejné potřebě. Letos jde na tyto
účely 50 milionů korun.
w Co vy sám považujete za úspěch
v oblasti životního prostředí? Co se
povedlo?
Vloni byla například dokončena
sanace dvou velkých ekologických
zátěží – v areálu bývalého podniku
Prádelny a čistírny města Plzně
a v lokalitě bývalých Chodských ple−
táren v Kolovči.
V rámci projektu Tisíc stromků
pro Plzeňský kraj jsme podpořili vý−
sadbu starých odrůd ovocných stro−
mů. Od roku 2013, kdy se projekt
rozběhl, bylo už s podporou hejt−
manství vysazeno přes 3200 stromů
po celém kraji.
Podporujeme ale také včelaře, a to
jak začínající, tak stávající. Na stabi−
lizaci a zvýšení počtů včelstev
a zkvalitnění jejich chovu jsme vloni
přispěli téměř dvěma miliony.
w A na závěr mi dovolte otázku −
která lokalita v Plzeňském kraji je
vašemu srdci nejbližší?
Těch míst je celá řada. Mám rád
Šumavu, Čerchovský les nebo třeba
Brdy, kde je příroda ještě nedotčená.
Příroda je velmi silná a člověk si tu
nejen odpočine, ale také si uvědomí,
že je opravdu jen malou součástí
toho ohromného přírodního celku.

Na nedávném Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje předal Václav Štekl zvláštní cenu zástupci
společnosti Kvarda za jejich cikánskou pečeni.
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Sociální služby v kraji čeká úspěšný rok,
říká radní Plzeňského kraje Mgr. Zdeněk Honz
Ministerstvo práce a so−
ciálních věcí ČR. Nyní
očekáváme výsledek to−
hoto dotačního řízení.
Domov sociální péče Kra−
lovice poskytuje pobytové
sociální služby na 90 lůž−
kách dospělým a senio−
rům se zdravotním posti−
žením. Rekonstrukce by
měla přinést zlepšení
komfortu ve stávajících
rekonstruovaných poko−
jích (vybudování vlastního
sociální zařízení), dále vy−
budování nových pokojů,
zřízení nových společ−
ných prostor a doplnění
potřebného zázemí.

V březnu letošního roku se
v některých denících objevila
informace o nedostatečném fi−
nancování sociálních služeb.
Jaký je současný stav?
Plzeňský kraj v tomto roce roz−
děluje historicky nejvyšší částku do
sociálních služeb. V rámci dotační−
ho řízení bylo či bude letos rozdě−
leno 419,6 mil. Kč. (současný
stav). K tomu nastupují individuální
projekty, poskytovatelé tak získají
od 1. července dalších téměř
47,8 mil. Kč.
Zvlášť bych zdůraznil i program
Plzeňského kraje pro sociální služby,
kde je dalších 10,9 mil. Kč a program
podpory pečovatelských služeb
poskytovaných obcemi, kde jsou
4 mil. Kč. V obou programech kraje
se jedná o navýšení proti loňsku
o 4 mil. Kč. Takže moje shrnující od−
pověď na zadání zní:
Z předložených údajů jasně vyplý−
vá, že peněz v letošním roce pro po−
skytovatele sociálních služeb je do−
statek a předpoklad pro následující
rok je také velice optimistický.

Je v letošním roce realizována
nějaká významná investiční
akce v sociální oblasti?
Samozřejmě. Jedná se o realizaci
již delší dobu připravované investič−
ní akce v Žinkovech. Výstavbou zce−
la nového pavilonu v pořizovací ce−
ně 24 mil. Kč bude nahrazen již ne
zcela vyhovující zhruba 30 let starý
pavilon C Domova klidného stáří
v Žinkovech. Nový pavilon bude do−
končen v letošním roce.
Problémem stávajícího pavilonu C
jsou především nevyhovující malé
koupelny, úzké chodby a jen čás−
tečná bezbariérovost objektu. Jeho
stávající provoz přináší i zvýšené
náklady. Nový pavilon určený pro
37 klientů bude dotvářet urbanis−
tický koncept areálu a bude nava−
zovat na zrekonstruovaný objekt B.
Z důvodu příznivější orientace vůči
světovým stranám a osazení do
svažitého terénu je nový pavilon
umístěn v severovýchodní části
areálu s orientací pokojů na jiho−
východ a jihozápad. Nový pavilon
bude již pochopitelně splňovat
všechny současné požadavky kla−
dené na moderní pobytovou so−
ciální službu a standardy jejího po−
skytování.
4

Radní Plzeňského kraje
Mgr. Zdeněk Honz

A jaké jsou další plány v této
oblasti?
Plánů by byla celá řada, ale bohu−
žel jsme limitováni finančními pro−
středky. To je však pochopitelné.
Další plánovanou akcí, jejíž příprava
v letošním roce postoupila, je částeč−
ná rekonstrukce objektu Domova
sociální péče Kralovice. Na realizaci
této akce jsme požádali o dotaci

V minulých letech se často
hovořilo o transformaci probí−
hající v Centru sociálních slu−
žeb Stod. Je tento proces již
ukončen?
Proces transformace CSS Stod
byl zahájen již v roce 2009 realizací
projektu Sociálně terapeutické cent−
rum DOZP Stod, kdy proběhla vý−
stavba objektu chráněného bydlení

spolu se sociálně terapeutickou díl−
nou (pekárna spojená s obchodem
a minikavárnou). Zásadní část pro−
cesu transformace DOZP Stod dále
pokračovala za finanční podpory
Integrovaného operačního progra−
mu ve dvou hlavních etapách. Obě
etapy byly dokončeny na konci roku
2015. Projekt „Transformace DOZP
Stod“ přinesl zlepšení kvality služeb
pro celkem 109 klientů CSS Stod,
kterým je umožněn pobyt mimo
ústavní systém. Původní myšlenkou
transformace bylo úplné opuštění
všech budov v areálu CSS Stod
a zajištění ubytování v samostat−
ných domácnostech pro všech pů−
vodních 185 klientů. Z důvodu fi−
nančních možností programu neby−
lo dosud možno zajistit nové ubyto−
vání mimo ústav pro všechny klien−
ty, a tak v areálu ve Stodě zůstává
45 uživatelů služeb. Z těchto důvo−
dů byl vypracován projektový zá−
měr, který představuje možnost do−
končení transformace CSS Stod,
přestěhování zbývajících 45 klientů
do dalších nově vybudovaných ob−
jektů, kde budou sociální služby po−
skytovány v přirozeném komunit−
ním prostředí, a také celkové opuš−
tění původního areálu. V současné
době probíhá příprava na možnou
realizaci tohoto projektu.

Radní Plzeňského kraje Zdeněk Honz mezi účastníky loňských Liblínských slavností.
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Hnutí ANO se uchází o přízeň voličů
jako první

Podzimní volby do krajského zastu−
pitelstva Plzeňského kraje ukáží, ja−
kou přízeň voličů mají jednotlivé
strany a hnutí v našem regionu.
Občané zaregistrovali jako první bill−
boardovou kampaň hnutí ANO 2011.
Usmívající se ministr financí Babiš
představuje lídra hnutí pro krajské
volby Miloslava Zemana. Již osvěd−
čená grafika, kterou lidé znají z před−
chozích voleb, je tentokrát doplně−
ná neobvyklými hesly. A tak si mů−
žete přečíst mimo ústřední slogan
„Chceme lepší Česko“ z úst lídra
strany Andreje Babiše i hesla doplň−
ková. Ta už překvapila řadu lidí více
a jsou tématem četných diskusí.
„Bezpečnější Česko, Zdravé zdravot−
nictví, Chytřejší Česko, Veselý život
seniorů“. Protože doplňková hesla
jsou v bublině směřována k ústům
známého a rozvážného podnikatele
a zároveň lídra kandidátky ANO
Miloslava Zemana, tak jsme se ho
zeptali, co si pod těmito hesly má
volič konkrétně představit.
„Celou kampaň připravují samo−
zřejmě špičkoví marketéři a i já jsem
někdy překvapen, s čím přijdou“, ří−
ká Miloslav Zeman a pokračuje: „Na
celou kampaň se musíme dívat ze
dvou rovin. Jednak potřebujeme li−
dem říci, co skutečně pro občana
může Krajský úřad udělat, a to je
věcná rovina. Druhá rovina se týká
Plzeňský rozhled 6/2016

formy, jakou to budeme lidem říkat.
Pokud budu konkrétní, tak slogan
„Zdravé zdravotnictví“ mě také na
první pohled dostal. A to je ta forma.
Pokud se tedy lidé o sloganu baví,
zaráží je to, usmívají se tomu a vy−
volává to reakce, pak musím říci, že
marketéři udělali dobrou práci. Pak
následuje ta věcná rovina, a ta už to−
lik úsměvná není. Musíme se ptát,

umíme přicházet a rychle je uvádět
v život. Pokud dostaneme od občanů
v podzimních volbách důvěru, rádi
ukážeme, že s většinou problémů si
i v našem kraji umíme poradit, a to
docela rychle.“
Zajímavý příběh se váže i na slo−
gan „Veselý život seniorů“.
„Prakticky každý den se setkávám
s řadou lidí a snažím se jim naslou−

Jen hlupák se nepoučí z moudra
předchozích generací
proč v jednom kraji hospodaří ne−
mocnice s přebytkem a má dostatek
personálu, a v druhém kraji je ve
ztrátě a odčerpává peníze z krajské−
ho rozpočtu, za které by se mohly
opravovat například silnice. Proč má
personál v každé nemocnici výrazně
jiné platové podmínky? Proč se tolik
utrácí za drahé zdravotnické stavby
a nepřidají se raději peníze zdravot−
nickým odborníkům? Proč se někde
kupují duplicitně drahé přístroje
a jinde čeká občan na vyšetření řadu
týdnů až měsíců? To jsou věci, které
chceme řešit hned a v zájmu občanů
toho kraje. Ostatně na národní úrovni
ukazujeme, že s novými řešeními

chat. Co lidi štve, s čím bych jim
mohl pomoci a které problémy se
objevují nejčastěji. Při jedné takové
návštěvě byla zpočátku nálada na
setkání velmi formální. Pak se jeden
z přítomných odhodlal zeptat. Jak to
myslíte, pane Zemane, s tím „Vese−
lým životem seniorů“? To budete dů−
chodcům péct a rozdávat koblihy
s marjánkou? To mě fakt dostalo
a smáli jsme se tomu několik minut.
Vysvětlil jsem přítomným, že tak to
myšleno určitě není. Že problém vi−
díme v něčem jiném. V dnešní uspě−
chané době je stále méně času na
vzájemnou komunikaci. Mezi rodiči
a dětmi, mezi spolupracovníky, mezi
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přáteli a nakonec i mezi partnery. Na
úplném konci komunikačního řetěz−
ce se ocitají senioři. To ale určitě
nelze řešit na národní úrovni, to ne−
napraví nějaké vládní rozhodnutí ne−
bo vyhláška. Právě my na krajské
úrovni máme šanci vytvářet příleži−
tosti pro vzájemné setkávání občanů
na různých kulturních, sportovních
a společenských akcích. Na těchto
akcích pak můžeme starším obča−
nům říkat a vysvětlovat, co a proč
chceme dělat a zároveň si vyslech−
nout jejich názor na věc. Jen hlupák
se nepoučí z moudra předchozích
generací.“
Podzimní volby do zastupitelstva
Plzeňského kraje budou pro hnutí
ANO novou příležitostí, protože v ro−
ce 2012 v krajských volbách nekan−
didovalo. „Věřím, že stejně jako na
národní úrovni jako při volbách do
Europarlamentu, tak i v krajských
volbách nabídneme dobrou alternati−
vu, jak chceme pro občany pracovat
a řešit to, co je trápí. Většina našich
kandidátů každodenně přesvědčuje
své okolí, že je na ně spolehnutí a za
práci rozhodně umí vzít. Jsem rád,
že se stále najde řada poctivých
a pracovitých lidí, kteří na úkor své−
ho pohodlí chtějí pracovat pro spo−
lečnou věc, abychom měli lepší
budoucnost, lepší Česko,“ dodává
Miloslav Zeman.
5

Ženou regionu 2016 je Lenka Klasnová
Začátkem května se v Měšťanské besedě uskutečnilo slavnostní vy−
hlášení výsledků soutěže Žena regionu 2016, která je určena všem
ženám, jež se podílejí na veřejném životě, pomáhají nemocným, dě−
tem či zvířatům nebo přispívají k rozvoji svého regionu. Ženou regionu
se v Plzeňském kraji stala Lenka Klasnová, která po vlastních zkuše−
nostech se závažnou nemocí svého syna založila Nadační fond Šance
onkoláčkům. Ten od svého vzniku na konci roku 2014 už stihl pomoci
či zprostředkovat podporu 130 dětem v onkologické léčbě a skoro 40
dalším s jiným vážným onemocněním. Ocenění Lence Klasnové za
přítomnosti zástupců soutěže a partnerů předal hejtman Plzeňského
kraje Václav Šlajs.
(zleva) hejtman Václav Šlajs, Lenka Klasnová, zástupkyně pořádající agentury
Denisa Kalivodová a regionální ředitel společnosti Allianz Stanislav Dvořák

Plzeňský kraj je jediným
nezadluženým krajem ČR
Na květnovém zasedání schválila krajská rada závěrečný účet za rok
2015. Plzeňský kraj uzavřel rok 2015 s přebytkem ve výši 337 milio−
nů korun. Závěrečný účet bude ještě schvalovat zastupitelstvo kraje.
V každém případě je Plzeňský kraj jediným českým krajem bez dluhů.
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G

470 000 Kč
2

Chata (399 m ) Kamínek,
Plzeň – jih
Dřevěná zahradní chatka s terasou o zastavěné
ploše 18 m2; 10 km od Plzně, 2 km od Dobřan.
Chata stojí na mírně svažitém pozemku kde se
dále nachází dva zahradní domky a skleník.
Nutno vidět!

& 734 319 302

G

799 000 Kč
2

G

399 000 Kč
2

Chata (339 m ), Kaznějov,
okr. Plzeň – sever
2

Zděná chata o zast. ploše 22 m . 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

G

1 670 000 Kč
2

G

399 000 Kč

G

650 000 Kč

RD 2+1 (359 m ) Libkov,
okr. Domažlice

RD 2+1 1 684 m2) Malý Malahov
– Puclice, okr. Domažlice

RD k rekonstrukci o zastavěné ploše 80 m2. Dům
je částečně podsklepen a přiléhá k němu stodola.
IS: obecní vodovod, el. 220/380 V, topení: lokální
TP, plynovod na hranici pozemku.
Doporučujeme!

RD o zastavěné ploše 230 m2. Nemovitost
částečně podklepena, půda vhodná k vestavbě.
Na pozemku chlévy, stodola. IS: vl. studna,
el. 220/380 V, jímka, topení: ústřední TP + lokál−
ní TP.

2

& 734 319 302

G

2 299 000 Kč
2

& 734 319 302

G

3 990 000 Kč

Chata 3+1/G (80 m ), Líšťany,
okr. Plzeň − sever

Chata 3+1/G (351 m )
Hracholusky, okr. Plzeň – sever

RD 4+kk/G (1343 m ) Všeruby,
okr. Domažlice

RD (2 720 m2) Vochov,
okr. Plzeň – sever

Zděná chata nedaleko přehrady Hracholusky.
Chata je podsklepena. IS: užitková voda, el.
220/380V, septik, topení: lokální TP. Nemovitost
stojí na pozemku Lesů ČR s ročným nájemným
760,−Kč.

Zděná chata vhodná i k trvalému bydlení o zasta−
věné ploše 73 m2. Chata je kompletně pod−
sklepena, dvě lodžie, garáž. IS: studna, el.
220/380 V, jímka, topení: ústřední TP.
Žádaná lokalita.

RD o zastavěné ploše 170 m2, částečně podskle−
pen. Na pozemku se nachází zděné a dřevěné
kolny. IS: obecní kanalizace, vodovod + vlastní
studna, el. 220/380 V, topení: ústřední TP.
Doporučujeme!

RD o zastavěné ploše 189 m2 s garáží a samo−
statnou dílnou na pozemku. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení ÚP + TP.
Ideální bydlení pro velkou rodinu či jako dvouge−
nerační RD.

& 734 319 302

& 734 319 302

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

Plzeňský rozhled 6/2016

700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

& 734 319 302

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

& 734 319 302

900 000 Kč
730 000 Kč
940 000 Kč
960 000 Kč
1 250 000 Kč
1 400 000 Kč
1 400 000 Kč
1 600 000 Kč
1 500 000 Kč
1 750 000 Kč
1 900 000 Kč
2 100 000 Kč
3 900 000 Kč
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Možnosti exportu a investic
Plzeňský kraj navštívili zástupci tří
čínských hospodářských komor
z měst Suzhou, Taicang a Gusu
a setkali se se zástupci Regionální
hospodářské komory Plzeňského
kraje. Suzhou se nachází na jiho−
východě Číny a patří k nejlidnatěj−
ším a nejbohatším oblastem v Číně.
Má podobnou strukturu průmyslu,

obdobnou, jaká je v Plzeňském kraji.
„Věřím, že českým firmám tento
region nabídne možnosti exportu
a případné investice. Jedná se ze−
jména o oblast strojírenství, elektro−
techniky a výroby železa a oceli,“
říká ředitelka Regionální hospodář−
ské komory Plzeňského kraje Radka
Trylčová.

Bezpečnostní projekt − nové logo i název
Rada města Plzně schválila uzavření
podlicenční smlouvy se Západo−
českou univerzitou v Plzni, která
městu poskytne oprávnění k výkonu
práva užívat nové logo a logomanuál
k bezpečnostnímu projektu města.
Logo vytvořil student Fakulty de−
signu a umění
Ladislava Sut−
nara ZČU Lu−
káš Pčolka.
Logo vytvoře−
né Lukášem
Pčolkou bylo
vybráno v soutěži, město vyšlo na
30 tisíc korun bez DPH. Spolu s no−
vým logem získává projekt dříve na−
zývaný Bezpečné město i nový ná−
zev, mění se na Bezpečná Plzeň.
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Logo projektu Bezpečná Plzeň se
skládá ze dvou částí. Symbol ruky
reprezentuje tři instituce, které se na
projektu podílejí, tedy Magistrát
města Plzně, Městskou policii Plzeň
a Policii ČR. Symbol domu reprezen−
tuje samotné město Plzeň.
Portál www.bez−
pecnemesto.eu po−
skytuje informace
týkající se bezpeč−
nosti a veřejného
pořádku, umožňuje
lidem obracet se
s podněty na starosty jednotlivých
městských obvodů i městskou
a státní policii. Web je stěžejním ko−
munikačním kanálem, jenž dává ma−
gistrátu zpětnou vazbu od občanů.

Hora Evropy se nachází v Plzni
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, která letos slaví 90 let
od svého založení, návštěvníkům
nově nabízí expozici nazvanou Hora
Evropy. Ta je první z řady botanic−
kých výstav, které zahrada plánuje
v tomto roce zpřístupnit.
„Je skvělé, že se zoologická a bo−
tanická zahrada neustále rozvíjí a po−
souvá dále. Je velmi důležité, že ná−
vštěvník, který sem zavítá třeba jen
třikrát do roka, vždy najde něco nové−
ho. A jsem velmi rád, že město Plzeň
může svou zahradu podporovat,“
uvedl primátor Martin Zrzavecký.
Dosud nevyužitý svah nad restau−
rací Kiboko, kde v minulosti býval
výběh pro lamy, paovce či jeleny,
zpřístupnila zahrada návštěvníkům
v podobě sítě cest se skalkami z růz−
ných druhů hornin. Ty umožňují ne−
jen procházku Evropou od západu
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k východu, ale také stoupání z mon−
tánního pásma přes subalpínské po
alpínské. Různé složení substrátů
a jejich vlhkost poskytuje mnoho pří−
ležitostí ukázat charakteristické bioto−
py jednotlivých pohoří. Expozice, jež
je volným pokračováním pavilonu
Mediteraneum, ukazuje flóru celkem
16 evropských pohoří od Korsiky,
přes Alpy, Apeniny, Pyreneje, Atlas
a Sierra Nevadu až po Karpaty, pre−
zentuje také závislost rostlin na sub−
strátech a jejich vztah k vodě.
„V zahradě se nachází na 1 300
druhů a přibližně 8 500 kusů zvířat.
Nejsme jen zoologická zahrada, ale
i botanická, roste u nás přibližně de−
set tisíc druhů rostlin. V rámci oslav
letošního výročí připravujeme na čer−
ven výstavy v mázhauzu radnice a ve
Smetanových sadech,“ doplnil mluv−
čí zahrady Martin Vobruba.
(mp)
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Divadlo Pluto podpořilo opuštěné kočky
Celých třináct tisíc korun získal spo−
lek Naděje pro kočky od plzeňského
Divadla Pluto. Divadlo uspořádalo
klubový večer, jehož hostem byl
filmař Václav Chaloupek. Výtěžek
z akce předali divadelníci v čele
s principálkou Jindřiškou Kikinčuko−
vou předsedkyni spolku Heleně
Strakové a místopředsedovi Zdeňku
Divišovi.
„Divadlu Pluto patří obrovský dík.
Užili jsme si krásný večer a navíc
získali významný dar, díky kterému
pomůžeme kočkám, o něž pečuje−
me,“ říká s dojetím Helena Straková.

Plzeňský rozhled 6/2016

Podotýká, že peníze poputují do po−
slední koruny na úhradu veterinární
péče a léčiv pro opuštěné a handica−
pované kočky. „Aktuálně se staráme
o několik nemocných zvířat, pro kte−
rá nutně potřebujeme peníze na léč−
bu. Na činnost nedostáváme žádné
dotace, s výjimkou kastračního pro−
gramu, a tak o necelé tři desítky ko−
ček pečují dobrovolníci ve svém vol−
ném čase a bez nároku na honorář.
Jsme odkázaní pouze na štědrost
dárců. Výtěžku z představení od
Divadla Pluto si proto nesmírně váží−
me,“ dodává předsedkyně spolku.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Dostupné bydlení – sociální,
tréninkové nebo krizové

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...

V Plzeňské spor tovní hale TJ
Lokomotiva startuje 15. června již
tradiční výstava stanů a spacích
pytlů. Kromě nich tu samozřejmě
najdete i karimatky, batohy, kem−
pingový nábytek a další doplňky
zpříjemňující pobyt v přírodě. Ať
už míříte do kempu, na vodu, do
hor nebo třeba jen na festival, z té−
měř stovky postavených stanů
si pohodlně vyberete ten, který
vám bude nejlépe vyhovovat.
Můžete se samozřejmě těšit na
různé akční a výstavní slevy a už

10

neodmyslitelný „outlet“ turistické−
ho oblečení a obuvi.
Výstava potrvá do 24. června,
a to denně od 11 do 18 hodin. V so−
botu 25. 6. pak na vás od 9 hodin
čeká velký výprodej vystaveného
zboží. Vstup na výstavu je zdarma.
Pokud potřebujete stan hned, ne−
bo se na výstavu nedostanete, ne−
zoufejte. Vystavovaný sor timent
je možné zakoupit za výstavní
ceny už teď v obchodě LIMAN
SPORT, Slovanská 31 v Plzni nebo
na www.limansport.cz

Plzeň začíná realizovat první opatření,
která vedou k naplňování Koncepce
sociálního a dostupného bydlení sta−
tutárního města Plzně na roky 2016
až 2020. Opatření jsou uvedena
v takzvaném akčním plánu pro rok
2016, který dnes schválili radní. V le−
tošním roce tak například město zre−
konstruuje objekt Plachého 42 pro
tréninkové bydlení, zpracuje projekt
krizového bydlení se sociální službou
v ubytovně Plachého 52, vytipuje
městské domy, v nichž je žádoucí zří−
dit pozici domovníka, a chystá i řadu
dalších konkrétních kroků.
Například ve vztahu k samoživitel−
kám a samoživitelům s nízkými příj−
my se město v koncepci zavázalo,
že ze svého současného bytového
fondu vyčlení až 50 bytů pro tak−
zvané dostupné bydlení. „Pro tyto
účely chce vyčlenit dva vchody
v Plachého ulici a dům U Radbuzy 8.
Pro letošní rok nechá město u těchto
objektů vypracovat dokumentaci pro
stavební povolení a dokumentaci pro
provedení stavby a bude také sledo−
vat výzvy k podání žádosti o dotaci
z ITI projektů, z nichž by bylo možné
záměr financovat,“ uvedl radní pro
oblast správy městských nemovi−
tostí David Šlouf.
Další konkrétní úkoly pro letošní
rok se týkají například zřízení pozice
domovníka ve vytipovaných měst−
ských domech. Domovník se bude
podílet na zvyšování pocitu bezpečí,
zajištění pořádku, dodržování zá−
konných norem a pravidel chování.
V jednom z domů, kde začne domov−

ník fungovat, město zároveň do konce
roku nainstaluje kamerový systém.
Vytvoření městského systému
prostupného bydlení je další metou,
kterou si Plzeň v akčním plánu sta−
novila, záměrem je ubytovnu v Pla−
chého 52 nabídnout do výpůjčky po−
skytovateli sociálních služeb, který
má zkušenost s provozováním „pé−
čových“ služeb cílených na sociálně
vyloučené. „Naší vizí je kombinace
krizového bydlení a služby domova
se zvláštním režimem, která by za−
jistila pomoc osobám bez přístřeší,
jež s ohledem na věk a rizikový způ−
sob života mají sníženou soběstač−
nost, zhoršený zdravotní stav a vy−
žadují pravidelnou celodenní pomoc
druhé osoby,“ uvedla náměstkyně
pro oblast školství a sociálních věcí
Eva Herinková.
V koncepci se město zavázalo
i k tomu, že se pokusí navýšit kapa−
citu domů s byty zvláštního určení.
„Řešením je rozšíření kapacity sou−
časných objektů, ve kterých jsou tyto
byty již provozovány, a to zejména na
adresách Prostřední 48 a U Jam 23,“
přiblížil David Šlouf. Vzniknout by tak−
to mohlo až 96 nových bytů. Pro další
rozšíření je nutná nová výstavba, na−
bízí se využití lokality Zátiší. V souvis−
losti s tímto záměrem si dalo město
pro letošní rok za úkol připravit pro−
jekt revitalizace Zátiší pro územní roz−
hodnutí. Současně začne s nástav−
bou objektu U Jam 23, a to i přesto,
že na tento projekt nezískalo dotaci.
V objektu vznikne nových 11 bytů
a jeden sdílený prostor.

Charita, Mama Help a další
Celkovou částku ve výši 1 861 500
korun poskytne Plzeň v rámci dotač−
ního programu s názvem „Sociální
služby a ostatní služby a činnosti
v sociální oblasti“. Do programu se
přihlásily subjekty s celkem 33 žá−
dostmi, na dotacích chtěly získat
5 830 900 korun. Zastupitelé schvá−
lili podporu 25 z nich.
„Jde o projekty, které se vztahují
k podpoře dobrovolnictví a aktivní−
mu zapojení občanů města Plzně do
komunity, ve které žijí, dále také
k podpoře klubové a svazové čin−
nosti seniorů a zdravotně postiže−
ných, k podpoře klientů při přechodu
z programu pracovní rehabilitace na
otevřený trh práce a také projekty
reagující na opatření obsažená
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v Realizačním plánu pro rok 2016,“
přiblížila Eva Herinková, náměstkyně
pro oblast školství a sociálních věcí.
Díky programu mohou být financo−
vány i základní druhy a formy sociál−
ních služeb, které nebyly pro rok
2016 podpořeny z rozpočtu Odboru
sociálních služeb Magistrátu města
Plzně, a to z důvodů formálních ne−
dostatků žádostí.
Dotace půjdou na Klubové centrum
pro mladé lidi s handicapem provozo−
vané Sdružením Ty a Já, na Odleh−
čovací služby Exodus Třemošná,
Dobrovolnické centrum při Diecézní
charitě Plzeň, na provozní náklady
Svazu důchodců, Poradnu Bílého kru−
hu bezpečí Plzeň, na podporu plzeň−
ského Mamma Help centra a dalších.
Plzeňský rozhled 6/2016

Veterináři z Plas na zkušené v Portugalsku
Žáci oborů veterinářství
a agropodnikání si v tomto
školním roce poprvé zkusili
práci v zahraničí. Stalo se
tak prostřednictvím progra−
mu Erasmus+, který byl
zahájen roku 2014 a je na−
plánován do roku 2020.
Svoji šikovnost prokázali
v severním Portugalsku,
kde na ně nedají dopustit.
„Jak ověřit zkušenosti žá−
ků? Ideální cestou je pustit
je na praxi do zahraničí.
Tento systém se nám vypla−
til. Zaručeně funguje a žáci
se vrátí s mnoha novými do−
vednostmi,“ říká ke stážím Markéta
Lorenzová, ředitelka Gymnázia
a Střední odborné školy Plasy.
Zdejší škola vzdělává budoucí ve−
terináře a agropodnikatele v země−
dělství nejen pro Plzeňský kraj. A le−
tos se poprvé také zapojila do pro−
gramu stáží Erasmus+. Byla to pro
všechny obrovská výzva. Žáci jeli
poprvé na druhou stranu Evropy, na−
víc pracovat na běžné veterinární
kliniky. Ale jak dokázali, rychle se
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výsledky. Dobrou
zprávou pro další
ročníky může být,
že ve stážích na por−
tugalských veteri−
nárních klinikách
a na tamních far−
mách budeme po−
kračovat i v násle−
dujícím roce,“ uza−
vírá Lorenzová. Por −
tugalci se tak mo−

hou i v příštím roce těšit na šikovné
české veterináře a agronomy.
Program Erasmus+ umožňuje kro−
mě jiného získat zahraniční pracovní
zkušenost žákům středních a vyšších
odborných škol. Jeho hlavní výhodou
je to, že naprostá většina nákladů je
hrazena z prostředků EU, takže do za−
hraničí mohou vyjet skutečně všichni
bez rozdílu. Program v ČR řídí Dům
zahraniční spolupráce. Více informací
na www.naerasmusplus.cz.

učí. Portugalci na ně nedají dopustit,
protože se stážisté rychle rozkoukali
a dokázali zastat velký kus práce.
Během končícího školního roku
2015/2016 odjelo z Plasů do
Portugalska 24 žáků.
„Pečlivě vybíráme ty, kteří se
o obor opravdu zajímají. Po stáži
v Portugalsku je obrovská poptávka
a žáci se předhánějí ve snaze dostat
se do vybrané skupiny. Musím
uznat, že to zlepšilo i jejich studijní
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Hledá se organizátor Živé ulice
Dotace je navrhována jako tříletá
Radní města Plzně schválili vyhláše−
ní Tříletého dotačního programu na z toho důvodu, aby bylo možné zajis−
podporu realizace kulturního pro− tit kvalitní přípravu programu a dra−
jektu Živá ulice na období 2017 až maturgie projektu Živá ulice, včetně
2019. Na letní festival v ulicích měs− možnosti získávání dalších finanč−
ních zdrojů pro tento
ta, který je tradiční a
projekt s dostatečným
divácky velmi atrak−
časovým předstihem
tivní a oblíbenou
ze strany organizátora.
kulturní akcí, plánu−
Vyhlášení předpokládá
je radnice uvolnit
jediného hlavního orga−
celkem 4,5 milionu
nizátora, a tedy jediné−
korun, tedy pro kaž−
ho příjemce celé dota−
dý rok částku 1,5
ce, který v rámci pro−
milionu korun.
jektu bude spolupraco−
„Chceme, aby kul−
Náměstek primátora
vat s dalšími subjekty
turní projekt Živá
Martin Baxa
v oblasti kultury.
ulice výrazně při−
Letní festival v ulicích města, jenž
spěl k obohacení kulturního života
města Plzně v letním období, zvidi− se dříve konal pod názvem Na ulici,
telnil město Plzeň, přiblížil ho obyva− je tradiční a divácky velmi atraktivní
telům a ukázal Plzeň jako otevřené, a oblíbenou kulturní akcí. Plzeň
přátelské, pulsující a živé město se díky projektu stává komunitním
21. století. Zároveň by měl být stále prostorem určeným pro setkávání
tou tradiční letní kulturní akcí, kterou občanů a návštěvníků města s cílem
občané i návštěvníci každoročně oživit centrum pouliční produkcí
vítají a vyžadují,“ uvedl první náměs− v rámci podpory a posílení identifi−
kace obyvatel s „jejich“ městem.
tek primátora Martin Baxa.

Díky za péči o válečné hroby
Celkem 15 osob včetně hejtmana Pl−
zeňského kraje Václava Šlajse převzalo
pamětní plakety Péče o válečné hroby,
které jsou symbolickým oceněním pří−
kladné a záslužné práce v této oblasti.
„Válečné hroby a pamětní desky
nám připomínají válečné oběti a útra−
py, ke kterým docházelo během dru−
hé světové války. Díky vaší péči se
mnoho hrobů zachovalo nebo bylo
obnoveno a i mladá generace má tak
možnost tato památná místa vidět.
Za to vám patří velký dík,“ uvedl hejt−
man Václav Šlajs. Na jeho slova na−
vázal plukovník generálního štábu
Eduard Stehlík, který prohlásil, že je
rád, že může plakety předat osobně.
„Je zapotřebí si připomínat padlé,
kteří se podíleli na odboji a padli na

našem území. Plaketa je malým
uměleckým dílem, na kterém je vy−
obrazen tvar kapky. To může symbo−
lizovat plamen svíčky na hrobech
padlých, ale i slzu prolitou za ty, kteří
se už nevrátili z bojů domů,“ dodal
plukovník Stehlík.
Mezi oceněnými jsou například
Jaroslav Hron a Jaroslava Balatá, oba
za zásadní podíl na záchraně pa−
mětních desek Škoda. Marta Nejedlá
z Domaslavi za dlouholetou pomoc
při vyhledávání údajů ve prospěch
Centrální evidence válečných hrobů
a za překlady textů z němčiny nebo
Václav Holát z Tlumačova za zásadní
podíl na realizaci pietních míst věno−
vaných osobám, které v roce 1938
zahynuly při obraně vlasti.

Plaketu z rukou plukovníka Stehlíka přebírá Jaroslav Hron
12
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Střípky
z Plzně
BIOTRONIK opět
podpoří
plzeňské indiány
Společnost Biotronik je již několik
let jedním z nejvýznamnějších
partnerů HC Škoda Plzeň. Smlou−
vu o prodloužení spolupráce i na
další extraligovou sezónu opět
podepsali ředitel společnosti
Biotronik Praha s.r.o. Petr Větrov−
ský a generální manažer hokejo−
vého klubu HC Škoda Plzeň Martin
Straka.

Dr. Petr Větrovský (vpravo)
a Martin Straka
Také plzeňský zimní stadion po−
nese dál název Home Monitoring
Aréna, Biotronik využil opce na dal−
ší hokejovou sezónu. Home Moni−
toring je jeden z klíčových produktů
společnosti Biotronik a pomáhá za−
chraňovat pacienty se srdečním
selháním po celém světě.
„Vážíme si partnerství s firmou
Biotronik a děkujeme za dlouho−
dobou podporu, která se v uply−
nulé sezóně promítla do výbor−
ných výsledků našeho mladého
týmu. Věřím, že do Home Monito−
ring Arény přijde i v další sezóně
velký počet našich fanoušků,“
uvedl Martin Straka, generální
manažer hokejového klubu HC
Škoda Plzeň.
Biotronik jako sponzor vstoupil
do hokejového klubu v roce 2012,
tedy před sezónou, kdy se Plzeň
stala po několika neúspěšných
pokusech mistrem extraligy.
„Nicméně od začátku jsme vní−
mali naši podporu jako dlouhodo−
bou záležitost a postupem času ji
navyšovali. Proto jsme rovněž vy−
pomohli v loňském roce klubu ve
chvíli, kdy tehdejší sponzor Arény
svou spolupráci s klubem ukončil.
Využitím opce chceme pomoci
klubu zopakovat úspěšnou loň−
skou sezónu a třeba se i dočkat
opět mistrovského titulu,“ říká
Dr. Petr Větrovský, ředitel společ−
nosti BIOTRONIK Praha s.r.o.
14

Centrum pro podporu snižování
hmotnosti v Plzni slaví
První rok své existence slaví Cent−
rum pro podporu snižování hmot−
nosti POLIKLINIKY AGEL v Plzni.
Během něj se do hubnoucího progra−
mu přihlásilo více než šedesát
zájemců, z nichž dvacet devět se tr−
vale zapojilo. Svoji váhu výrazně sní−
žilo téměř osmdesát procent pacien−
tů zařazených do programu. Tento
výsledek je velmi povzbudivý, proto−
že bez odborné pomoci bývá úspěš−
nost méně než desetiprocentní.
Obezita je dnes celosvětově považo−
vána za pandemii 21. století a jen
v České republice má problém s vá−
hou více než 60 % dospělé populace
a výraznou obezitou II. a III. stupně
trpí 422 tisíc obyvatel.
Centrum působí ambulantně při lé−
kárně polikliniky. Má svůj oddělený
prostor, kde probíhají konzultace. Při
každé návštěvě je klient změřen na
speciální váze, která ukáže poměr
svalů a tuků v těle a zaznamenává se
také obvod pasu. Po prvních kon−
zultacích a zapisování dosavadního
jídelníčku je odborníkem stanoven
osobní plán hubnutí. „Klientům pora−
díme a pomůžeme s výběrem vhod−
ných potravin, zajistíme pravidelnost
ve stravování a podpoříme jejich mo−
tivaci při hubnutí a zařazení pohybo−
vé aktivity do každodenního režimu.
Motivace při změně životního stylu
a zařazení pohybu je velice důležitá
nejen z mé strany jako poradce, ale
zejména ze strany nejbližších osob
klienta,“ hodnotí vedoucí Centra pro
snižování hmotnosti Mgr. Petra
Smékalová.
Toto potvrzuje i paní Monika
Vrbková, která se do programu zapo−
jila 15. 10. 2015 a patří k úspěšným

a hubnoucím klientům centra – bě−
hem čtyřměsíčního programu ztratila
10 kilogramů a zavedené změny si
oblíbila natolik, že sama zhubla ještě
další 3 kilogramy a dostala se na
svoji vysněnou váhu.
„Zkoušela jsem hubnout několikrát
sama, ale nepodařilo se. Váha nešla
dolů a neměla jsem vůli v hubnutí

vytr vat. Tady mi to šlo od samého
začátku. Je dobré, že mi všechny
změny vysvětlili tak, aby to bylo

jasné. Pomohli mi s úpravou jídel−
níčku a motivují mě. Cítím se teď
jako nový člověk.“ uvedla paní
Monika Vrbková.
Centrum pro podporu snižování
hmotnosti vzniklo v plzeňské POLI−
KLINICE AGEL díky programu České
lékárnické komory (ČLnK) s názvem
„Podpora ve snižování hmotnosti“.
Lékárny jsou totiž nejdostupnější
zdravotnická zařízení, která jsou
schopna tuto službu poskytovat a lé−
kárníci jsou navíc vnímáni veřejností
jako odborníci poskytující rady.
Navíc lékárna úzce spolupracuje
s lékaři polikliniky, nejvíce s diabeto−
ložkou MUDr. Blankou Radovou.
„Průměrné BMI pacientů s diabe−
tem 2. typu je 35, což je v pásmu
obezity. Asi 80 % diabetiků má pro−
blém s váhou, což jim bohužel zkra−
cuje očekávanou délku života a záro−
veň také zhoršuje jeho kvalitu,“
zhodnotila MUDr. Blanka Radová.
„Každý člověk má svobodnou vůli.
Devět lidí z deseti se dnes rozhodne
ignorovat lidský genom a prožije ži−
vot vsedě a vleže a jídlo se mu stane
zdrojem ,radosti´, nikoli prostřed−
kem obživy. Pouze jeden z deseti lidí
se chová v souladu s lidskou přiroze−
ností, je pohybově aktivní a nepřejídá
se. Jeho kvalita života je pak sta−
tisticky výrazně pozitivní, dožívá se
vyššího věku, netrpí depresemi a po−
city méněcennosti, je méně náchylný
k chronickým onemocněním a dosa−
huje lepšího sociálního postavení
v zaměstnání i v rodině. A pokud se
mě ptáte, do které skupiny bych se
chtěl zařadit sám? Rozhodl jsem se
pro život ve zdraví a s pomocí naše−
ho Centra pro podporu snižování
hmotnosti jsem zhubl o více než
22 kg,“ říká ředitel POLIKLINIKY
AGEL Plzeň Mgr. Jiří Fojtík, MBA.

Město uzavřelo hospodaření za rok 2015
Zastupitelé schválili účetní závěrku
a závěrečný účet. Uzavřeli tak hospo−
daření města za uplynulý kalendářní
rok. Podle takzvaného závěrečného
účtu, který představuje kompletní pře−
hled hospodaření města nejen jako
celku, ale i v rozlišení na magistrát,
městské obvody a příspěvkové orga−
nizace, město Plzeň inkasovalo v roce
2015 příjmy v úhrnné výši 5,722 mili−
ardy korun a výdaje uskutečnilo ve výši
5,911 miliardy korun.
„Záporné saldo hospodaření ve výši
necelých 190 milionů korun bylo po−
kryto výhradně zapojením vlastních
zdrojů. Jedná se například o nevyčer−
pané prostředky z minulých let a pro−
středky z přijatých dotací již realizo−

vaných projektů kumulovaných ve
fondech města. V uplynulém roce ne−
byl čerpán žádný nový úvěr,“ uvedl
Pavel Kotas, ekonomický náměstek
primátora.
V porovnání s rozpočtem do měst−
ské kasy přiteklo více peněz z daní, ale
i ostatních poplatků (i hazardu).
Celkově byl rozpočet příjmů naplněn
na 103,2 procenta, což ve skutečnosti
znamená překročení o 178,5 milionu
korun. Na straně výdajů došlo k úspo−
ře v celkové výši 301,6 milionu korun.
Úspora se týkala zejména provozních
výdajů úřadů, výdajů na správu majet−
ku a stavebních investic.
Z dotačních zdrojů byly v roce
2015 městu převedeny prostředky ve
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výši 683,4 milionu korun. Nejvyšší
dotace přijatá na účet města v roce
2015 ve výši 133 milionu korun po−
mohla městu v letech 2013 až 2015
financovat akci „Rekonstrukce a mo−
dernizace úpravny vody Plzeň“. Mezi
nejvyšší dotace přijaté v minulém ro−
ce patří také dotace ve výši 102 milio−
nů korun na výstavbu Nového divadla.
Splátky úvěrů probíhaly v souladu
s rozpočtem řádně dle splátkových
kalendářů jednotlivých úvěrů. Zůstatek
závazků města vyplývajících ze zadlu−
žení meziročně klesl o téměř čtyři pro−
centa. Jako každý rok, tak i letos bylo
podrobeno hospodaření města nezá−
vislému auditu, který k němu neměl
žádné výhrady.
Plzeňský rozhled 6/2016
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Střípky
z Plzně
Výměna oken
v bývalé papírně
Plzeňští zastupitelé schválili do−
taci ve výši čtvrt milionu korun
na provedení druhé etapy opra−
vy kovových industriálních
oken v budově třídírny papíru
v areálu bývalé papírny Piette
v Zahradní ulici. O dotaci požá−
dal vlastník nemovité kulturní
památky, společnost KRPA IN−
VESTMENT, a. s. Kovová okna
budovy se nacházejí v havarij−
ním stavu, oprava 42 kusů je
nezbytná. Odkládáním prací by
mohlo dojít k nevratnému poni−
čení autentických oken, čímž
by se neúnosně navýšily nákla−
dy na provedení oprav.
„Objekt třídírny papíru již del−
ší dobu neslouží svému původ−
nímu účelu, v posledních letech
se však o prostory zajímají
občanské iniciativy a provozují
zde různé kulturní a spole−
čenské akce, pořádají koncerty,
výstavy i taneční školu. Histo−
rická továrna tak získává novou
funkční náplň, současně s tím
se již konají první opravy budo−
vy. Náklady na renovaci 42 ko−
vových industriálních oken jsou
vyčísleny na 798 727 korun,“
uvedl první náměstek Martin
Baxa.
Historická továrna původně
sloužila jako papírna společ−
nosti Piette. Šlechtický rod
francouzského původu Piette
de Rivage ve své době patřil
k nejlepším a nejpokrokovějším
výrobcům papíru v Evropě.
Zdejší plzeňská pobočka se
proslavila nejen výrobou pa−
píru, ale také sponzorováním
vynálezce Františka Křižíka,
kdy za něj hradila veškeré ná−
klady spojené s vynálezem prv−
ního použitelného elektrického
osvětlení na světě. Jednotlivé
objekty plzeňské papírny vzni−
kaly postupně, nejstarší a nej−
cennější byly postaveny v le−
tech 1871 až 1973 v anglickém
industriálním novogotickém
stylu. Areál představuje unikátní
příklad kvalitní a precizní prů−
myslové architektury konce
19. století.
16

Manjula přivede další mládě nosorožce
Všichni, kdo byli smutní z odjezdu nosorožčího mlá−
děte Marušky z plzeňské ZOO, mohou slavit. Podle
čerstvé zprávy se můžeme v Plzni těšit na druhé mlá−
dě nosorožce! Na základě rozboru vzorků trusu na
Univerzitě veterinárního lékařství ve Vídni u profesora
Franze Schwarzenbergera a hladiny hormonů je bře−
zost samičky Manjuly (*27.4.2008 v Tierparku
Berlín) potvrzena. Z termínu páření (8. 10. 2016)
a obvyklé délky březosti 450 – 490 dní, lze očekávat
mládě v únoru či březnu 2017. Tolik oblíbená
Maruška se narodila po 479 dnech.
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Zlatá Horečka
Zlatá Banka vykupuje za výhodné ceny Vaše zlaté šperky!
Jestliže jste během jarních úklidů do−
ma objevili ztracený poklad v podobě
prstenů, zlatých zubů, zlatých i stříbr−
ných mincí, broží, řetízků či jiných
šperků nebo třeba i stříbrných pří−
borů, neváhejte nás navštívit ve Zlaté

Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
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
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.
bližší info: borikova@seznam.cz, 728 531 441.

Základní škola – s nadstandardním výukovým programem
jazykového zaměření

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium se zaměřením:
n Veřejná správa a právo n Diplomatický protokol n Cestovní ruch n
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:
n Veřejná správa n Cestovní ruch n
Podnikání – tříleté dálkové studium
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném oboru
nebo maturita

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
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Bance na adrese ná−
městí Republiky 3/4,
Plzeň, kde Vaši vzác−
nost proměníme v pe−
níze, mnohdy v částky
přesahující až desetiti−
síce korun, a to v po−
vánočním období jistě
každý ocení.
Vaše šperky mají
v tuto chvíli velmi výhodnou cenu, tak
proč toho nevyužít.
„Cena za 1kg ryzího zlata šplhá
k částce až 980 000 Kč, což je 980
Kč za 1 gram. Mnohdy je přitom zlato
veřejností podceňováno, např. ne−
vzhledné zubní korunky, které často
končí přímo v zubních ordinacích ne−
bo doma odložené v šuplíku, je mož−
né proměnit v částky pohybující se
kolem 2000 až 4 000 Kč,“ konstatuje
manažer Zlaté Banky.
Paní Dvořáková objevila při jednom
z úklidů zlaté šperky po prarodičích.
„Našla jsem doma pár starých

zašlých prstýnků a roztrhaných řetíz−
ků po babičce, jsou nemoderní
a vnoučata je nechtějí. Tak jsem se
rozhodla zjistit, kolik bych mohla do−
stat peněz, když stejně jen doma
leží nevyužité. Hodnota mého pokla−
du nakonec dosáhla
částky 15 000 Kč,“
popisuje s radostí.
Výhodou Zlaté Ban−
ky je především skvě−
lý kurz na výkup dra−
hých kovů. Kromě se−
riózního a kompetent−
ního stanovení ceny
nabízíme také odbor−
né poradenství a sa−
mozřejmostí je osobní
a individuální přístup

ke každému zákazníkovi. Spokoje−
nost našich klientů je nám dokazová−
na jejich zvyšujícím se počtem, a to
díky tomu, že zákazníci šíří dál naše
dobré jméno. Tak neváhejte a přijďte
také do Zlaté Banky a přesvědčte se,
že je tomu skutečně tak.

náměstí Republiky 3 / 4,
Plzeň – u radnice
Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 18:00

Český klavírista vyhrál největší
světovou hudební soutěž
Klavírista Lukáš Vondráček vyhrál
soutěž královny Alžběty v Bruselu.
Jedná se vlastně o nejprestižnější
soutěž světa, kterou v minulosti vy−
hráli takoví klavíristé jako Emil
Gilels, Leon Fleisher nebo Vladimir
Ashkenazy.
Díval jsem se na záznam poslední
věty Rachmaninova koncertu ve fi−
nálovém večeru. I přes možná až
úzkostlivou snahu o naprostou tech−
nickou kontrolu je jeho výkon imponu−
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jící. Když někdo zvítězí v biatlonu, jsou
toho plné noviny a ano, určitě si to za−
slouží. Když ale vyhraje první Čech
v historii největší světovou hudební
soutěž, pravda v klasické hudbě, tak
se o tom pomalu ani nikdo nedozví.
Lukáš Vondráček to v pražském hu−
debním životě neměl nikdy snadné.
Byl brán trochu jako vetřelec. Přesto
dokázal v hudební soutěži obstát
jako nikdo jiný.
Vladislav Vilímec
Plzeňský rozhled 6/2016
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Kolik Dobrých andělů žije kolem nás?
Dočkají se nového
výjezdového
stanoviště
Už na podzim letošního roku se
záchranáři ve Stříbře dočkají no−
vého výjezdového stanoviště.
Současná budova, v níž výjez−
dová skupina Zdravotnické zá−
chranné služby Plzeňského kraje
sídlí, je nevyhovující. Plzeňský
kraj se proto ve spolupráci
s městem Stříbro dohodl na vý−
stavbě nového výjezdového sta−
noviště záchranářů.

Na slavnostním poklepu zá−
kladního kamene nového vý−
jezdového stanoviště se dnes
ve Stříbře sešli starosta města
Karel Lukeš, ředitel krajské
záchranné služby Pavel Hrdlička,
poslanec Václav Votava, radní
Plzeňského kraje pro oblast
zdravotnictví Milena Stárková
a místostarosta Stříbra Martin
Záhoř.
„Zdravotnická záchranná služ−
ba Plzeňského kraje zaznamena−
la v poslední době velký pokrok.
Kraj investoval především do
vybavení, snažíme se ale zlepšit
také prostředí pracovníků zá−
chranné služby. A právě nové
stanoviště jim přináší příjemnou
změnu, a to jednak v lokalitě
a také ve větším pohodlí.
Původní budova byla nevyhovu−
jící a její rekonstrukce by byla
nákladná. Proto jsme se rozhodli
pro variantu výstavby nového
stanoviště,“ uvedla radní Milena
Stárková.
Plzeňský kraj investuje do
stavby nového výjezdového sta−
noviště zhruba 9 milionů korun,
město Stříbro se pak podílí na
výstavbě budovy, kde bude také
lékařská pohotovost, částkou
1,5 milionu korun. Uvedení do
provozu se očekává na přelomu
září – října letošního roku.
20

Nadace DOBRÝ ANDĚL přichází
s unikátní mapou, která zobrazuje
místa, kolik dárců – Dobrých andělů
žije v jednotlivých oblastech naší re−
publiky. Současně spouští nový pro−
jekt „Zde bydlí Dobří andělé“, do ně−
hož se mohou přihlásit města, obce,
čtvrtě či osady, ve kterých žijí více
než 2 Dobří andělé. Cílem projektu
je umožnit lidem společnou radost
z pomoci druhým a zároveň pouká−
zat na počet těch, kteří se již rozhod−
li pomáhat rodinám s dětmi ve fi−
nanční tísni. Každý, kdo se k projek−
tu přihlásí, získá speciální logo.
Kolik Dobrých andělů žije právě
kolem vás? Na to se můžete podívat
na stránce projektu www.dobryan−
del.cz/mapa. Například v Plzeňském
kraji žije více než 2 300 dárců. Vše je
zcela anonymní, zobrazen je pouze
počet dárců ve vybrané oblasti.
Nadaci DOBRÝ ANDĚL v součas−
né době podporuje více než 57 000
dárců, zhruba dvě třetiny z nich
uvedly svou adresu. Během nece−
lých 5 let pomohli tito dárci více než
3 200 rodinám, které se vlivem rako−

viny nebo jiné vážné nemoci dostaly
do finanční tísně. Každý měsíc však
žádá o pomoc několik desítek dal−
ších. Stále je proto třeba hledat nové
Dobré anděly.
Jablonné nad Orlicí bylo prvním
městem, které se do projektu přihlá−
silo. Následovaly je například město
Krupka nebo obce Zvole, Brandýsek

del.cz. Získává tím přístup do
Andělského účtu, kde vidí konkrétní
příběhy rodin, ale i to, že jsou jeho
příspěvky odevzdávány do poslední−
ho haléře.
„Věříme, že se k projektu „Zde
bydlí Dobří andělé“ přidají i další
města, obce, čtvrtě či osady. Pro
všechny zmíněné máme připravena

či Babice u Říčan. Cílem nadace je
nevybírat příspěvky formou sbírek či
výtěžků, ideální je, když se dárce nej−
dříve zaregistruje na www.dobryan−

speciální loga, která si mohou umís−
tit například na webové stránky či
informační tabule,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace.

Za službou mojeID nově do studovny
Knihovna města Plzně nově ote−
vřela validační místo pro službu
mojeID. Po Domažlicích a Horšov−
ském Týně je tak třetím místem
v Plzeňském kraji, kde je možné za−
ložit účet pro bezpečné přihlašová−
ní na internet. Služba je přístupná
od pondělí do čtvrtka ve studovně
v hlavní budově knihovny v ulici
Bedřicha Smetany 13 a pro občany
je bezplatná. Do budoucna je
mojeID rovněž připravováno jako
hlavní identita čtenářů pro Cen−
trální portál českých knihoven.
Přihlašování na nejrůznější webové
stránky zpravidla vyžaduje registraci
s vyplňováním formulářů, nastavová−
ním jména a hesla. Množství hesel je
obtížné si zapamatovat a při zapsání
roste riziko zneužití. „MojeID je služ−
bou bezpečného internetového přihla−
šování, kterou poskytuje CZ.NIC,
správce národní domény.cz. Uživatel
si vytvoří jediné přihlašovací jméno
a heslo, jímž se pak přihlašuje na de−
sítky webových stránek v ČR, aniž by
musel svoje údaje znovu a znovu za−
dávat,“ vysvětlila vedoucí studovny
Květoslava Franková. „Jako příklady
mohu uvést například stránky
volny.cz, tiscali.cz, stránky Student
Agency, Alza.cz, iDNES.cz, deník.cz
a mnohé další. Na stránkách poskyto−
vatele služby je dostupný katalog

webů, které ji podporují,“ představila
Franková novou službu. V současné
době je v České republice celkem 25
takových validačních míst.
Kromě zmíněné validace studovna
Knihovny města Plzně nabízí řadu dal−
ších služeb. Návštěvníkům je zde
v příjemném prostředí k dispozici 10
studijních míst a kvalitní příruční
knihovna s 6 tisíci svazky základní lite−
ratury ze všech oblastí poznání, včet−
ně souborů všeobecných a oborových
encyklopedií, jazykových slovníků
a právních publikací (Sbírky zákonů
v tištěné podobě od r. 1950). Stu−
dovna funguje též jako čítárna a po−
skytuje kolem 70 titulů novin a časopi−
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sů jak regionálního, tak celorepubliko−
vého zaměření. Studovna dále posky−
tuje informace z oblasti politicko−
ekonomické, občansko−právní a lite−
rární a knihovnicko−bibliografické služ−
by (osobní a telefonické informace,
rešerše, konzultace, poradenství,
excerpce článků z periodik). Zájem−
cům o Internet slouží malá samostat−
ná místnost se dvěma počítači, skene−
rem, tiskárnou a kopírkou. Jeden z po−
čítačů je vybaven speciálním progra−
mem ZoomTextXtra pro občany se
zrakovým handicapem. Celý prostor
studovny je pokryt bezdrátovou wi−fi
sítí, takže Internet mohou klienti využí−
vat i na svých soukromých přístrojích.

Plzeňský rozhled 6/2016

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pát otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI energie
působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes sedm
čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI ener−
gie navodí v čakrách rovnováhu a tím se organismus zbaví nemocí,
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.

Plzeňský rozhled 6/2016
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Střípky
z Plzně
Don Quijote
pod plzeňským
nebem
Pražský herec Kamil Halbich se
stane letošní hvězdou festivalu
Divadelní léto pod plzeňským ne−
bem. Čeká ho hlavní role ve hře
Don Quijote, kterou na motivy
nejslavnějšího španělského ro−
mánu všech dob napsal umě−
lecký šéf Divadelního léta a zá−
roveň režisér inscenace Vilém
Dubnička.
S Kamilem Halbichem se na je−
višti sejdou herci plzeňských i mi−
moplzeňských divadel, mimo
jiné Bronislav Kotiš, Antonín
Procházka ml., Diana Toniková
nebo Jana Kubátová. Festival už
podeváté oživí na začátku letních
prázdnin historické centrum Plz−
ně. Kromě premiéry a deseti re−
príz Dona Quijota jsou připraveny
i reprízy loňské, velmi úspěšné
komedie Prokletí rodu Baskervillů
aneb Pozor, zlý pes! s Pavlem
Baťkem v roli Sherlocka Holmese.
Divadelní léto je největším
open air divadelním festivalem
v Plzeňském kraji, v posledních
letech se jeho návštěvnost ustáli−
la na 8 000 diváků. Festival kaž−
doročně zasazuje do kulis histo−
rického centra Plzně vlastní origi−
nální inscenaci.
„Každý rok organizátoři Diva−
delního léta pod plzeňským ne−
bem své příznivce překvapí. Ne−
jen výběrem činoherní inscena−
ce, ale také místem, kde se její
děj bude odehrávat. Myslím, že
tentokrát je volba velmi povede−
ná a máme se na co těšit. Poprvé
totiž zažije Don Quijote svá do−
brodružství U (plzeňského) Zvo−
nu,“ říká 1. náměstek primátora
města Plzně Martin Baxa.
Jeviště s hledištěm pro 400 di−
váků vyroste poprvé na prostran−
ství U Zvonu. Premiéra Dona
Quijota se odehraje 2. 7. a po ní
bude následovat 10 repríz.
„Jako bytostnému idealistovi
je mi jakési donquijotství vlastní.
Zároveň mám pocit, že každý
z nás je občas tak trochu Don
Quijote. Ta postava ale není zda−
leka černobílá, což se vám poku−
síme v inscenaci ukázat. Pocho−
pitelně hravě, s nadhledem a hu−
morem,“ říká umělecký ředitel
Divadelního léta, režisér a herec
Vilém Dubnička.
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Dívka roku letos slavila jubilejních 20 let
Už podvacáté se do Plzně sjela dva−
náctka nejkrásnějších a nejtalen−
tovanějších dívek z celých Čech.
Konala se zde totiž soutěž Dívka ro−
ku, která má od svého počátku pře−
devším výchovný charakter a letos
dokonce získala záštitu ministryně
školství Kateřiny Valachové. Vy−
prodané multifunkční centrum Lion v
Černicích mohlo sledovat opět vel−
kolepou show, která letos probíhala
v tématu Noemova archa.
Soutěžící se nejprve představily
v tanečním intru v choreografii Petra
Čejky a poté se tradičně utkaly ve
čtyřech disciplínách: rozhovor s mo−
derátorem, volná disciplína, módní
přehlídka v šatech z ateliéru Kirké
a pohybová disciplína, letos pojme−
novaná jako „predator race“. Celou
akcí provázela moderátorka Lucie
Křížková, též patronka a tvář soutě−
že. Na pódiu pak vystoupil třeba zpě−
vák Miro Šmajda, zpěvačka Eva
Urbanová či taneční skupina Afresh
Dance Community.
Odborná porota, ve které usedli vý−
znamní hosté z politického i kulturní−

ho života, nakonec jako vítězku zvolila
Martinu Urbanovou z Prahy. Druhé
místo obsadila Jesika Nicola Hola−
sová ze Slaného a jako třetí se umís−
tila Viktorie Kupcová z Hradce Králo−
vé. Do celostátního finále s vítěznou

trojicí postupuje také Nela Vohradská,
Kateřina Müllerová a Anna Hrubá.
Zlatým hřebem večera bylo předání
výtěžku nemocnému Štěpánkovi, kte−
rý byl vybrán spolkem Dobrý skutek.
Částka činila 20 927 Kč.

Nové hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň
Hlavní hřiště, tréninkovou plochu
i provozní objekt s kancelářemi, ka−
binami, šatnami a dalším zázemím
včetně tribuny pro 300 lidí buduje ve
Skvrňanech při výjezdu na Křimice
město Plzeň. Sportovní areál na plo−
še zhruba 2,4 hektaru poslouží jako
náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje
Plzeň. Město předalo dodavateli
staveniště loni v listopadu, komplex
s hřišti o rozměrech 110 krát
73 metrů a 93 krát 53 metrů by měl
být uveden do zkušebního provozu
v září, kolaudace je v plánu v polovi−
ně listopadu. Smluvní cena projektu
je 37,7 milionu korun bez DPH.

„Dodavatel nyní dokončuje hrubé
terénní úpravy a dělá základy pro pří−
zemní provozní budovu. Ta se bude
skládat z celkem 33 k sobě sesklá−
daných vybavených buněk neboli
kontejnerů, hotová včetně fasády by
měla být do konce prázdnin. Co se
týká hřišť, jejichž povrch bude tvořit
přírodní setá tráva, tak je nyní na řa−
dě odvodnění a příprava konstrukční
vrstvy pro zasetí trávy,“ přiblížil tech−
nický náměstek primátora Pavel
Šindelář. Pro zatravnění je potřeba
tříměsíční lhůta, což je čas nutný pro
to, aby byla tráva schopna zátěže.
V souvislosti s výstavbou náhradní−
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ho hřiště už byla zrekonstruována
příjezdová komunikace.
Podle Pavla Grisníka, vedoucího
magistrátního odboru investic, bude
celý areál oplocen v délce 691 met−
rů, jeho součástí by měly být také tři
desítky parkovacích míst včetně
dvou ploch pro imobilní návštěvníky.
„S místy pro imobilní občany se po−
čítá také na tribuně,“ uvedl Pavel
Grisník. Součástí areálu je podle pro−
jektu i rezerva na vybudování dvou
volejbalových hřišť.
Zkušební provoz areálu by měl být
spuštěn v září letošního roku. V loka−
litě bude měřen hluk, což je podmín−
ka hygieny nutná k vydání kolau−
dačního rozhodnutí. Areál vzniká na
městských pozemcích nedaleko zá−
stavby a ve směru výjezdu z metro−
pole na Křimice.
TJ Slovan Spoje Plzeň, který má
v Plzni více než stoletou tradici, získá
areál na základě darovací smlouvy ja−
ko náhradu za své stávající hřiště, kte−
ré má na pozemcích v lokalitě Bory.
Ty město potřebuje získat v souvislos−
ti s připravovaným projektem budová−
ní tramvajové trati na Borská pole.
Na opuštěném hřišti by totiž mělo
vzniknout záchytné parkoviště typu
park&ride. Město se v minulosti za−
vázalo postavit pro TJ Slovan Spoje
náhradní hřiště do roku 2016.
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