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„Mám velkou radost z obrovské nabíd−
ky sportovišť, kterou se nám podařilo
zajistit. S olympijskými sporty, ale i ne−
olympijskými seznámí návštěvníky 
55 plzeňských tělovýchovných klubů,
které se především na sportovním
programu olympijského parku podílejí.
K dispozici bude 50 sportovišť s  tra−
dičními sporty, jako je kolová, golf,
lacros, lukostřelba, beachvolejbal,
vzpírání, letní biatlon, triatlon, tenis,
badminton, softball, šerm, kanoistika,
box, házená či judo a aikido,“ přiblížil
radní pro sport Michal Dvořák, jehož
cílem je rozhýbat Plzeňany. 

Olympijský park Plzeň je dosud nej−
větším sportovním projektem. I vzhle−
dem k  tomu, že do něj bude vstup
zdarma, předpokládá se návštěvnost
za 17 dnů konání olympiády kolem 80
tisíc lidí. Oslo vit se snaží nejen
Plzeňany, ale i další obyvatele regionu
a ostatních krajů. 

Podle Michala Dvořáka, který ne−
chyběl u podpisu smlouvy s Českým
olympijským výborem, lahůdkou bu−
de také vodní sektor na řece Mži,

který poskytne zázemí pro wakebo−
arding, vodní neolympijský spor t,
jenž vznikl jako kombinace vodního
lyžování a technik surfingu. 

„Město Plzeň vkládá do rozpočtu
Olympijského parku částku necelé
čtyři miliony korun na technické
a organizační zajištění, doprovodný
program, marketing a částku 3,25
milionu korun do zajištění sportovní−
ho programu  a  přímých dotací do
sportovních klubů,“ dodal radní
Dvořák, který kandiduje v kraj−
ských podzimních volbách.  

„Konání Olympijského parku Pl −
zeň je významnou sportovní událos−
tí, důležitou pro mezinárodní propa−
gaci celého regionu, jakož i pro pod−
poru zdravého životního stylu. Cílem
města Plzně je podílet se dlouhodo−
bě na rozvoji sportu a cestovního ru−
chu, zvyšovat úroveň provozování
sportovišť, podporovat rozšiřování
možností sportovních aktivit,“ řekl

plzeňský primátor Martin Zrzavecký,
který za město smlouvu podepsal.  

Uzavřená smlouva upravuje vzá−
jemná práva a povinnosti související
s přípravou a uspořádáním Olympij −
ského parku Plzeň. Mimo jiné se v ní
Český olympijský výbor zavazuje
k tomu, že zajistí supervizi plzeňské−
mu projektu i propojení s  dalšími
olympijskými parky, které se usku−
teční na Lipně, v  Ostravě a Pardu −
bicích, pomůže také s propagací
a prezentací projektu. 

„Naším cílem je šířit mezi veřej−
nost olympijské hodnoty, sport

a zdravý životní styl. Jsem proto
velmi rád, že Plzeň se k  této misi
přidala a místní Olympijský park je
toho důkazem. Přeji všem návštěv−
níkům, ať si park užijí naplno. Vždyť
olympijské hry jsou největší světo−
vý svátek sportu a parky – jako
český unikát – jsou zase největší
domácí oslavou pohybu napříč
mnoha sportovními odvětvími na

jednom místě,“ řekl generální se−
kretář ČOV Petr Graclík.    

Plzeň nyní finišuje s  přípravou
projektu, již začala úprava areálu za
OC Plzeň Plaza. Prostor město vy−
bralo tak, aby vyžadoval co nejnižší
investice. Fan zóna je umístěna
v areálu amfiteátru, sportovní část
v  parku za řekou Mží. Tam bude
upravena zeleň, vytvořena pláž, ce−
lý prostor se stane atraktivnější, vy−
užito bude potenciálu přirozeného
napojení na cyklostezku, blízkosti
centra, ale i Zoo a podobně. 

�������

Smlouva o Olympijském
parku byla podepsána!

Radní Dvořák přivedl
do Plzně kousek Ria

Město Plzeň a Český olympijský výbor uzavřely smlouvu
o spolupráci při uspořádání Olympijského parku Plzeň.
Olympijský park Plzeň 2016 lidem nabídne sledování spor−
tovního dění z brazilského Rio de Janeira, možnost zaspor−
tovat si nabídne v 11 sektorech rozdělených do 60 sportov−
ních odvětví. Připraven je i bohatý doprovodný program pro
celou rodinu, to vše od 5. do 21. srpna za OC Plzeň Plaza. 

Západočeská metropole otevře svůj Olympijský park Plzeň slavnostním
programem 5. srpna. Při zahájení, jež začne ve 20 hodin, se představí
sportovní kluby, uskuteční se brazilská show a nebude chybět ohňostroj,
který odstartuje přímý přenos zahajovacího ceremoniálu z brazilského
Rio de Janeiro v přední části areálu za OC Plzeň Plaza nazvané Fan zóna.
Tam mohou návštěvníci na velkoplošné obrazovce po celou dobu konání
olympiády sledovat olympijské dění. 

Michal Dvořák, radní pro sport 
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Míla Zeman ví, jak pomoci jednotlivým městům v regionu 
Termíny Smar t City nebo Smar t
Region již dlouhou dobu rezonují
v prohlášení politiků a přitom si kaž−
dý pod tímto termínem představuje
něco jiného. 

Vzhledem k tomu, že tuto oblast
pozorně sledují i podnikatelé, před−

seda Okresní hospodářské komory
Plzeňsko Ing. Miloslav Zeman otev−
řel zájem o spolupráci v červnu na
setkání s primátorem Plzně.

„Myslíme si, že je nejvyšší čas
definovat priority, zpracovat koncep−
ci. Blíží se období nového čerpání
dotací, a pokud nebudeme připrave−
ni, nebudeme mít šanci požádat
i o významné částky.  Nabízíme pro−
to spolupráci při definování strategie
i stanovení konkrétních cílů,“ říká
Miloslav Zeman. 

Co vůbec znamená tolik diskuto−
vané Smar t City? Pod magickým
termínem Smart (chytrý) si může−
me představit jednodušší komunika−
ci s veřejnou správou, ale i novou,
chytrou infrastrukturu, jako je veřej−
né osvětlení, semafory, informace
o volných parkovacích místech, či
pokrytí internetem a možnost roz −
voje veřejných či sociálních služeb. 

Představte si, popelnice nahlásí,
že je plná, v navigaci auta se do −
zvíte, kde lze parkovat, lampa ve −
řejného osvětlení umožní dobít 
auto a zaplatíte to chytrou kar  −
tou. Bu doucnost? Ne, to vše lze sta−
vět již dnes. Jen vše musíte naplá−

novat a mít peníze. Pokud město
a kraj nepodcení přípravu, budou
moci ještě letos získat významnou
dotaci a ušetří tak významně vlastní
zdroje.

Město Plzeň již Smart City začalo
vnímat, ostatní čekají, či ani ne −
vnímají. „Věříme, že se nám podaří
zapojením aktivních členů vytvořit
klastr, který dokáže zpracovat stra−
tegii. Následně budou moci města
či kraj moci vytvořit projekty za po−
moci této studie. Naše zkušenost
z podnikání je, že musíte stanovit
cíl a pracovat, nečekat na zázrak,“
doufá Miloslav Zeman a je připra −
vený pomoct.

I my proto doufáme, že pod tla−
kem podnikatelů nebudou projekty
úředníky odkládány na poslední
chvíli, kdy pak jsou peníze utráceny
bez rozmyslu a často za nepotřebné
investice.

Můžeme žádat o dotace, 
musíme být ale připraveni

Chceme chytřejší
region? Určitě! 



Rok 2015 byl ve znamení titulu
Evropské hlavní město kultury.
Přál Plzeňský kraj kultuře i v le −
tošním roce? 

Určitě ano. Schválený rozpočet
v oblasti Kultura, památková péče
a cestovní ruch byl srovnatelný s ro−
kem předchozím, po úpravách
v průběhu roku dosáhl 280 miliónů,
a je tak dokonce vyšší než vloni.
Plzeňský kraj významně navýšil
podporu Plzeňské filharmonie,
Divadla J. K. Tyla nebo Divadla Alfa.
Zcela nová je pak podpora Zoolo −
gické a botanické zahrady města
Plzně částkou 2 milióny korun. 

V rámci dotačního titulu „Podpora
kultury“ jsme podpořili 103 akcí.
Jejich přehled je zveřejněn na portá−
lu Plzeňského kraje. 

V porovnání s ostatními kraji ve
výdajích na kulturu na obyvatele je
Plzeňský kraj na 2. místě.

Loni byl poprvé otevřen dotač−
ní titul Mikrogranty. Pokračuje
i letos? 

Tento dotační titul se setkal s vel−
kým zájmem a kladným ohlasem
žadatelů. Maximální výše dotace je
20 tisíc korun, je tedy určen na
podporu menších kulturních akcí,
zvláště k oživení kulturního dění na
venkově. Výhodou je, že se jedná
o průběžný program, v prvním kole
bylo 33 žadatelům rozděleno cel−
kem 440 tisíc korun, ve druhém
kole se bude rozdělovat 360 tisíc. 

Plzeňský kraj se může chlubit
velkým počtem památek.
Jakou šanci na dotaci měli je−
jich vlastníci?

Památky vnímáme jako význam−
né kulturní bohatství našeho kraje.
Podpora jejich záchrany a oprav je
nejen výrazem  úcty k hodnotám,
které naši předci vytvořili, ale také
velmi dobrou investicí na podporu
cestovního ruchu a podnikání ve
službách. 

V programu „Zachování a obno−
va kulturních památek Plzeňského
kraje“ došlo k výraznému navýšení

rozdělované částky ze 4 na 12 mili−
ónů korun. Dotace získalo 70 vlast−
níků památek – obcí, fyzických
osob, spolků. Nejvyšší možnou
částkou 750 tisíc korun jsme pod−
pořili obec Chotěšov na náročnou
obnovu kláštera. 

V rámci programu „Obnova his−
torického fondu v památkových
rezer vacích a zónách a staveb
drobné architektury na území
Plzeň ského kraje“ jsme přispěli

na opravu a záchranu různých
kapli ček a křížků. 

Na začátku roku byl představen
projekt „Západočeské baroko“.
Na co se mohou zájemci těšit? 

Projekt „Západočeské baroko“
vznikl z iniciativy Plzeňského kraje
a je pokračováním úspěšného progra−
mu „Baroko“, který probíhal v rámci
projektu Plzeň – Evropské hlavní
město kultury 2015. Spolu pracu −

jeme na něm se spo lečností Plzeň
2015. V květnu byl spuštěn nový
portál www.zapadoceskebaroko.cz,
na němž návštěvníci najdou informa−
ce o baroku na západě Čech, odbor−
né informace o baroku, ale také re−
cepty barokní kuchyně a pozvánky
na připravované akce. Tou největší je
Letní barokní festival, který navazuje
na 9 týdnů baroka a kraj ho význam−
ně finančně podpořil. Na více než 
30 akcích mohou návštěvníci zažít
baro ko všemi smysly.  

V polovině června bylo v Muzeu
a galerii severního Plzeňska v Ma −
riánské Týnici otevřeno nové Cent −
rum baroka. Centrum přibližuje ba−
rokní život, pořádá odborné před−
nášky, ukazuje dominantní barokní
stavby v krajině.    

Plzeňský kraj zřizuje také mu−
zea a galerie. Jaké změny
v nich nastaly? 

V rámci rozpočtu bylo schváleno
na provoz 12 příspěvkových orga−
nizací navýšení o 5,5 % na 212 mi−
liónů korun a vzhledem k příznivé−
mu vývoji daňových příjmů kraje
bylo možné v průběhu roku uvolnit
ještě 6 miliónů korun. 

Po několika letech rekonstrukce
byla otevřena stálá expozice v Mu −
zeu Jindřicha Jindřicha v Domaž −
licích, kam čtenáře srdečně zvu.
K 1. červenci převzala Hvěz dár  na
v Rokycanech činnost Hvězdárny
a planetária Plzeň. 

Naše organizace podaly několik
žádostí v rámci programů IROP
a Cíl EUS. Zvlášť významné jsou žá−
dosti na revitalizaci národní kulturní
památky Vodní hamr v Dobřívě a na
dostavbu východního ambitu v Ma −
riánské Týnici. Věřím, že projekty
budou úspěšné a získají dotace
v požadované výši. 

Chtěl bych poděkovat zaměstnan−
cům našich příspěvkových organi−
zací za odvedenou práci, nové nápa−
dy a snahu o zlepšování expozic.  

Čtenářům přeji krásné léto, po−
hodovou dovolenou a těším se na
setkání na kulturních akcích.
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V květnu představil Jaroslav Šobr knihu Mariánské, trojiční a další světecké
sloupy a pilíře v Plzeňském kraji, a to společně s jejími autory 

Viktorem Kovaříkem (vlevo) a Vratislavem Nejedlým.

Plzeňský kraj kultuře přeje,  

Jaroslav Šobr (vlevo) s ředitelem plzeňské Zoo Jiřím Trávníčkem

říká Jaroslav Šobr, radní Plzeňského kraje pro kulturu,
památkovou péči a neziskové organizace
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Za posledních deset let jsme se
v kvalitě zdravotní péče stali „skokany
Evropy“. Není bez zajímavosti, že za
námi se umístily Velká Británie, Špa −
nělsko, Itálie a Maďarsko. Slováci,
s kterými jsme sdíleli společný stát,
obsadili až 24. příčku. Oproti tomu
v naší zemi stát vyčleňuje do zdravot−
nictví méně finančních prostředků, než
je tomu ve všech výše uvedených ze−
mích. Za málo peněz hodně muziky –
tak by se dal charakterizovat současný
stav. Ke změně musí dojít, ale k tomu
je potřeba dohoda mezi ministerstvem
zdravotnictví a ministerstvem financí. 
� Opakují se informace i o nízkých
stavech zdravotníků... 

Počet lékařů v poměru k počtu oby−
vatel máme podobný jako jiné vyspělé

státy. Otázkou je, kde a s jakou efekti−
vitou lékaři pracují a zda by některé je−
jich úkony nemohly vykonávat vyso−
koškolsky vzdělané zdravotní sestry.
Bohužel, střední zdravotnické školy
ztratily svou prestiž a navíc prochází−
me obdobím, kdy střední školy opou−
ští méně dětí než v minulosti. Obecně
nedostatkem lékařů a především 
sestřiček trpí více nemocnice než
ambu lance. Provoz nemocnic se mu−
sí tomuto stavu přizpůsobit. 
� Jak tedy sestřičky do nemocnic
přilákat?

Nemocnice, které provozuje Plzeň −
ský kraj, nabízejí stipendia při studiu,
náborové příspěvky, pomoc s hledá−
ním bydlení. To však nestačí. Největ −
ší motivací pro dnešní mladé lidi jsou

peníze. K navýšení mezd došlo již
v letošním roce a příští rok plánuje−
me nárůst o 10 %. 
� Jaké změny v nemocnicích plá−
nujete?

V Klatovské nemocnici, a.s., chce−
me otevřít firemní školku, nutně po−
třebujeme lékařky a zdravotní sestry
motivovat k návratu do práce.
Zřídíme lůžka hospicové péče, proto−

že jediný hospic v kraji je doposud až
v Plzni. S podporou evropských fon−
dů vybudujeme v Klatovech moderní
psychiatrické oddělení a vybavíme
nemocnici novými přístroji. Rozšíří −
me tolik potřebná lůžka následné pé−
če (LDN) a rehabilitaci. Provedeme
rekonstrukci budov „staré nemocni−
ce“, které využijeme pro další péči.
Ve Stodské nemocnici dokončíme
rozsáhlou rekonstrukci, v Rokyca −
nech nově zavedeme od dělení ná−
sledné péče a zmodernizujeme reha−
bilitaci. Žádná z našich nemocnic ne−
zůstane stranou.
� Co byste přála krajským nemoc−
nicím?

Ráda bych se dočkala spravedli−
vých a transparentních úhrad zdravot−
ních pojišťoven za lékařskou péči. Aby
za stejný výkon dostávaly nemocnice
stejné peníze, aby nebyl rozdíl mezi
různými pojišťovnami za stejnou dia−
gnosu. Aby bylo oceněno nepřetržité
24hodinové poskytování péče v ne−
mocnicích. Aby bylo v platbách při−
hlédnuto k rozloze kraje a jeho zalid−
nění. Věřím, že potom získá zdravot−
nické povolání atraktivitu i v menších
nemocnicích. Pro mě je důležité, aby
všech šest nemocnic (Domažlice,
Horažďovice, Klatovy, Planá, Roky −
cany a Stod) zůstalo ve vlastnictví
kraje, protože jedině tak můžeme
ovlivnit rozsah poskyto vané péče.

Už léta protestují obyvatelé šesti 
obcí na Horažďovicku proti záměru
vybudovat v jejich blízkosti úložiště
jaderného odpadu. Starostové od−
mítají i finance na předběžný prů−
zkum území. Jejich stanovisko je
jednoznačné a nemění se. Dopis
z ministerstva a poslední pro −
jednávání atomového zákona
v Parlamentu ČR jim dává naději,
že bude vyslyšeno.

„Záležitost hledání vhodné lokali−
ty pro úložiště jaderného odpadu
byla ve středu zájmu občanů
Horaž ďovicka již před pěti lety, když
jsem se v době vedení volební
kampaně pohybovala v této lokalitě.
Neuply nul ani rok, aby se nekonaly
pro testní akce proti připravované−
mu zámě ru. O této problematice se
jednalo na ministerstvech, v obou
komo rách Parlamentu ČR i v rámci
odborných komisí a výborů,“

poznamenává senátorka
Dagmar Terelmešová.

Právě ona oslovila mi−
nistra průmyslu a obchodu
Jana Mládka s přímou
otázkou, zda trvá zájem
ministerstva o lokalitu Bře −
zového potoka na Horaž −
ďo vicku jako potenciálního
úložiště jaderného odpa−
du. Ministr reagoval dopi−
sem, ve kterém ubezpe −
čuje senátorku Terelmešo −
vou, že úložiště nebude
zbudováno bez souhlasu
dotčených obcí. O tomto
postupu byli rovněž ujiště−
ni senátoři na jednání plé−
na při schvalování atomo−
vého zákona a souvisejí−
cích zákonů dne 14. 7.
2016. Nejčastěji zmiňova−
nou oblastí je nyní lokalita

Kraví hora, kde je zajištěn i souhlas
dotčených obcí s vybudováním
hlubinného úložiště. Další vhodnou
zmiňovanou oblastí bylo Jisteb −
nicko, kde ale ministerstvo ob −
dobně jako na Horažďovicku naráží
na důrazný nesouhlas obcí. Za prů−
lomový okamžik v komunikaci s ob−
cemi je považován příslib ministra
Jana Mládka o urychlení přípravy
samostatného zákona, který by řešil
zainteresovanost a možnost obcí
podílet se na přípravě a veškerých
postupech ohledně výběru a schvá−
lení konečné lokality určené pro hlu−
binné jaderné úložiště.

„Naprostý nesouhlas starostů
dotče ných obcí na Horažďovicku
s možností umístit úložiště v oblasti
Březového potoka a odmítání finan−
cí, které jsou obcím poskytovány
za průzkumné vrty, by měly být jas−
ným signálem pro kompetentní
osoby, že tato lokalita je pro záměr
ukládání jaderného odpadu napros−
to nevhodná a souhlas občanů
s tímto pro jektem nedosažitelný,“
konstatuje závěrem senátorka
Terelmešová.Dagmar Terelmešová

Za málo peněz hodně muziky 
= současné zdravotnictví
Často posloucháme nářky na stav našeho zdravotnictví, a to i přes to, že
se můžeme pochlubit vynikajícími odborníky na světové úrovni, v řadě
ukazatelů máme výborné výsledky dokládající vysokou kvalitu českého
zdravotnictví. V Euroindexu kvality zdravotní péče, kterou každoročně
hodnotí švédská agentura Health Consumer Powerhouse, skončila Česká
republika na 13. místě mezi 35 evropskými zeměmi. Jak hodnotí české
zdravotnictví krajská radní pro zdravotnictví Ing. Milena Stárková?

Lidé na Horažďovicku jaderný
odpad ve svém okolí nechtějí

Ing. Milena Stárková
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V oblasti rozvoje služeb cestovního
ruchu, marketingu a produktů ces −
tov ního ruchu bylo díky ROP Jiho −
západ v uplynulých letech podpo −
řeno 40 projektů za více než 133 mi−
lionů Kč. Dotace napomohly propa−
gaci a podpoře objektů ces tovního

ruchu nebo pořádání kul turních 
akcí. V rámci této oblasti byl vytvo−
řen balíček produktů cestovního ru−
chu Hrady, zámky a tvrze Plzeňské −
ho kraje, jak je neznáte. 

Jedním ze zajímavých projektů
v Plzeňském kraji, realizovaném v ro−
ce 2012 s téměř čtyřmilionovou pod−
porou, byl projekt s názvem Stezky
zdraví v Plzeňském kraji. Byl založen
na zavedení zcela nové a ino vativní
veřejné služby cestovního ruchu, je−
jímž základem bylo vytvoření metodi−
ky pohybových aktivit a terapeutic−
kých cvičení v přírodě. Součástí pro−
jektu byly i marketingové materiály
(DVD, internet, e−learning, brožury)
informující o projektu a regionu.

Cesta se nachází na katastrálním
území Dobřany v polesí Vysoká
a lemuje jeho nejvýchodnější část.
Oprava bude začínat v místě, kde
se říká „U Petra“, a bude pokračo−
vat až ke křižovatce s obcí Hrad −
čany. Úsek v délce 2,3 kilometru
a šířce 4 metry bude opatřen no−
vým povrchem včetně podélného
a příčného odvodnění (podélný pří−
kop a 30 kamenných svodnic),
opraví se i propustek. Město

Dobřa ny v září 2015 podalo žádost
o dotaci na rekonstrukci této cesty
v prvním kole Programu rozvoje
venkova – operace 4.3.2 Lesnická
infrastruktura. Státní zemědělský
intervenční fond ji 20. června
2016 schválil, podpora bude činit
4 277 796 Kč, což je velice pozi −
tivní zpráva. V podzimním kole po−
dáme žádost o rekonstrukci lesní
cesty na Šlovickém vrchu. Celková
cena činí 4, 44 milionu korun.

Stezky zdraví v Plzeňském kraji

Obnova lesní cesty „Hradčany“ 



1. říjen je Mezinárodním dnem seniorů. Má připomínat vše, co pro 
společnost znamenají staří lidé, a také poukázat na to, s jakými problémy
se potýkají.

Letos Mezinárodní den seniorů připomene i hejtmanství, které
připravilo koncert hvězd populární hudby 50. – 70. let, plný známých a oblí−
bených melodií.

„Senioři žijí dnes daleko aktivnějším způsobem života než dříve – působí
v seniorských organizacích nebo klubech, studují, cestují, setkávají se a vě−
nují se nejrůznějším činnostem. Myslím, že je to velmi pozitivní trend, proto−
že nám ukazuje, že vyšším věkem život nekončí, jen dostává jinou náplň.
Sami senioři jsou tak těmi, kdo říká – jsme stále tady, počítejte s námi!“ 
popisuje hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs. „Rozhodli jsme se připravit
pro seniory hudební program, při kterém mohou zavzpomínat na dobu 
svého mládí,“ vysvětluje Václav Šlajs.  

Koncert, na kterém za doprovodu orchestru Evergreen Band vystoupí
se svými největšími hity Yvetta Simonová, Eva Pilarová, Karel Štědrý,
Pavlína Filipovská a Viktor Sodoma, se uskuteční v úterý 4. října 
od 16.00 hodin v kulturním domě PEKLO. 

Vstupenky jsou k dostání v  Regionálním infocentru Plzeň ského
kraje a Bavorska na náměstí Republiky 17 v Plzni a na portálu 
www.plzenskavstupenka.cz. Cena vstupenky je 50 Kč.
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Předseda vlády Bohuslav Sobotka
navštívil v polovině července v rámci
pravidelných cest do regionů Plzeň −
ský kraj. Při jeho cestě ho doprovázel

hejtman Václav Šlajs a další předsta−
vitelé Plzeňského kraje. Stěžejními
téma ty pracovní návštěvy, které se
zúčastnil rovněž ministr vnitra Milan

Chovanec a ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček, byla bezpeč−
nost, zdravotnictví a zaměstnanost. 
V programu premiéra tak nechyběla
návštěva a beseda se zaměstnanci
Fakultní nemocnice i krajské Stod −
ské nemocnice, setkání se zástupci
Krajského ředitelství policie Plzeň −

ského kraje, návštěva společnosti na
výrobu vysokozdvižných vozíků 
KION Stříbro a také beseda s profe−
sionálními a dobrovolnými hasiči
v Dobřanech. Ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček si prohlédl také
sídlo krajských zdravotnických zá−
chranářů v Plzni na Borech.

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Hejtmanství připomene

Během své návštěvy v kraji si premiér prohlédl společnost KION Stříbro.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček navštívil 
Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj navštívil premiér
Bohuslav Sobotka
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RD 4+1/G (5 694 m2), Teplá, 
okr. Cheb
RD o zastavěné ploše 135 m2 v lokalitě Šafářské
domky, Klášter – Teplá. Na pozemku se nachází
hospodářské objekty. IS: el. 220/380 V, studna,
topení – ústřední tuhá paliva. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

999 000 Kč 
Pozemek (2 250 m2), 
Zruč−Senec
Pozemek v ul. Vřesová určen v územním plánu
obce pro výstavbu lehké průmyslové výroby
(sklady, kanceláře atd.). Přístup k pozemku po
zpevněné obecní komunikaci. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

3 499 000 Kč

Chata 2+1/G (60 m2) Trnová, 
okr. Plzeň – sever
Krásná dřevěná chata o zastavěné ploše 48 m2.
IS: voda zavedena v chatě, el. 220/380 V, jímka,
topení: lokální TP. Nemovitost stojí na pozemku
lesů ČR s ročným nájemným 840,− Kč.
Doporučujeme!

� 734 319 302

899 000 Kč  
Pozemek (1 315 m2), Horní
Lukavice, okr. Plzeň – jih
Pozemek se nachází těsně před vjezdem do 
obce, dle Územního rozhodnutí lze stavět rodinný
dům. IS: el.a plyn cca 100 m od pozemku, vo−
da vl. studna, nebo společný vrt, projekt na ka−
nalizaci.

� 734 319 301

450 000 Kč

Garsoniéra (20 m2), Plzeň – Bory
Garsoniéra v OV se nachází v ul. Luďka Pika 
ve 3. patře panel. domu po kompletní revitalizaci.
Byt je v původním stavu. Velmi zajímavá nabídka
ke klidnému bydlení, či jako investice.

� 734 319 302

1 050 000 Kč 
RD (2720 m2) Vochov, 
okr. Plzeň – sever
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 dvou −
generační RD

� 734 319 302

3 600 000 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 

399 000 Kč  

GG

GG

C

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 1000 m2 – 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

Garsoniéra, 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 kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč

Chata (399 m2) Kamínek, 
Plzeň – jih
Dřevěná zahradní chatka s terasou o zastavěné
ploše 18 m2; 10km 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

399 000 Kč  G
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Řady Městské policie Plzeň právě
rozšířili slavnostně vyřazení strážní−
ci. Osm nových strážníků si převza−
lo Osvědčení o splnění stanove−
ných odborných předpokladů pro
práci strážníka. Osvědčení jim bylo
předáno z rukou Velitele MP Plzeň

Mgr. Karla Macha, MSc., MBA,
a zástupce VMP Mgr. Marka Šilha −
na. Strážníci nyní budou zařazeni
na jednotlivé služebny, kde budou
přiřazeni ke svým starším kolegům,
kteří jim budou v začátcích nápo−
mocni. 

Noví strážníci pro Plzeň

Radní dnes schválili nájem několika
městských bytů v Plzni, a to v návaz−
nosti na Koncepci sociálního a do−
stupného bydlení statutárního města
Plzně na roky 2016 – 2020. Byty bu−
dou využity pro lidi z dětských domo−
vů při jejich star tu do života, pro
chráněné bydlení i pro integraci zdra−
votně handicapovaných do běžné
komu nity. Konkrétně se jedná o pro−
story na adrese Sedláč kova 25,
Klatovská 26 a Revoluční 20. 

„V případě Sedláčkovy ulice 25
pronajmeme byt o velikosti 120
metrů čtverečních obecně prospěš−
né společnosti yourchance, která jej
plánuje využít pro projekt Začni
správně. Ten je určen mladým lidem
z dětských domovů při jejich startu
do života. Smlouva bude postavena
tak, že yourchance bude mít mož−
nost uzavírat podnájemní smlouvy
výhradně pro mladé lidi z dětských
domovů,“ vysvětlil radní pro oblast
správy městských nemovitostí
David Šlouf. 

Schválen byl také nájem dvou by−
tů na Klatovské třídě 26, a to pro
státní příspěvkovou organizaci
Centrum pobytových a terénních so−
ciálních služeb Zbůch. Byty o rozlo−
ze každý 140 metrů čtverečních bu−

de organizace využívat pro sociální
službu chráněné bydlení. V každém
bytě budou bydlet tři uživatelé.
I v tomto případě bude mít organiza−
ce možnost uzavírat podnájemní
smlouvy výhradně s uživateli uvede−
né sociální služby. 

Další z bytů, v Revoluční ulici 20,
město poskytne dvěma osobám se
zdravotním postižením, jež v sou−
časné době bydlí v chráněném byd−
lení Ledovec v Koperníkově ulici.
Uzavření nájemní smlouvy k tomuto
bytu o ploše necelých 53 metrů
čtverečních přispěje ke zkvalitnění
jejich života a také k jejich integraci
do běžné komunity. 

Koncepce sociálního a dostupné−
ho bydlení statutárního města Plzně
na roky 2016 – 2020 analyzuje situ−
aci v oblasti bydlení v Plzni směrem
k osobám, jež nemohou za tržních
podmínek získat standardní nájemní
bydlení, a navrhuje opatření, jak pro−
blematiku řešit. Koncepce navrhuje
zvyšování kapacity bytů zvláštního
určení, i bytů bezbariérových, posí−
lení chráněného bydlení, počítá se
vznikem systému prostupného byd−
lení, posílením kamerového systému
a dalšími opatřeními, z nichž řadu již
město realizuje.

Byty pro sociální a dostupné bydlení
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Česká správa sociálního zabezpe−
čení (ČSSZ) v červnu vyplatila dů−
chod 583 klientům, kterým k 30. 6.
2016 bylo sto a více let. Nejstarší
příjemkyně důchodu v červnu byla
žena z Jihomoravského kraje, na−
rozená v roce 1907. V současnosti
je podle evidence ČSSZ nejstarší
důchodkyní žena ročníku narození
1908, taktéž z Jihomoravského

kraje. Nejstarší muž, pobírající dů−
chod, se narodil roku 1909 a žije
v Libereckém kraji. V Plzeňském
kraji žilo celkem 20 sto a vícele−
tých, z toho jsou pouze dva muži. 

Z údajů ČSSZ o sto a víceletých
starobních důchodcích dále vyplývá,
že v České republice v červnu po −
bíralo důchod 505 žen a 78 mužů.
Zastoupení zmíněné věkové kate gorie

důchodců podle krajů a pohlaví bylo
k červnu 2016 následující – nejvíce
sto a víceletých žen žilo v Praze (96),
pak v Jihomoravském kraji (74)
a v kraji Středočeském (49). Rovněž
v Praze žilo nejvíce sto a víceletých
mužů (15), dále v Jihomo ravském
kraji (12) a v kraji Zlínském (9).

Důchody stoletých občanů se
zvyšují pravidelně od roku 1969.

K životnímu jubileu obdrží senioři
rozhodnutí o zvýšení důchodu 
o 2 000 Kč (částka je přiznávána
k procentní výměře důchodu auto−
maticky, aniž by o ni museli důchod−
ci žádat) a osobní dopis ministryně
práce a sociálních věcí Michaely
Marksové. Rozhodnutí o zvýšení dů−
chodu a blahopřejný dopis oficiálně
předávají jubilantům zástupci místně
příslušné okresní správy sociálního
zabezpečení.

Na Plzeňsku žijí dvě desítky stoletých
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Univerzita 
spolupracuje 

s bavorskou školou
Západočeská univerzita v Plzni
uzavřela smlouvu o spolupráci se
Státní odbornou školou v bavor−
ském Wiesau. Na rektorátu ZČU ji
podepsali rektor Miroslav Hole −
ček a ředitel BSZ Wiesau
Wolfgang Eckstein.

S bavorskou střední odbornou
školou spolupracuje již několik let
především Fakulta strojní ZČU.
Uzavřená smlouva stvrzuje dosa−
vadní spolupráci v několika oblas−
tech. Jednou z nich je zřízení spo−
lečných studijních modulů, které

budou kombinovat profesní a aka−
demické vzdělání. Studenti v nich
absolvují teoretickou výuku i stáže
v bavorských a českých firmách
a spolu s vysokoškolským diplo−
mem získají i profesní osvědčení.
Spolupráce tak podpoří růst kvali−
fikovaných pracovních sil v přes −
hraničních oblastech. 

Chystají se také společné ex−
kurze, semináře, vzdělávací pro−
jekty a akce na podporu technic−
kého vzdělávání na obou stranách
hranice. Bavorské firmy nabídnou
studentům Západočeské univerzi−
ty kromě pracovních stáží i témata
závěrečných prací. Zprostřed ko −
vání kontaktů mezi hornofalckými
podniky a ZČU zlepší propojení
mezi průmyslovou a výzkumnou
sférou a napomůže k inovaci ma−
lých a středních podniků. Bavor −
ská škola bude pro strojní fakultu
zajišťovat také výrobu obrobků
v rámci výzkumných projektů.
V nejbližší době se plánuje mimo
jiné spolupráce na projektech stu−
dentské formule. 

Rámcovou smlouvu na dodávku no−
vých trolejbusů uzavřela společnost
Škoda Electric s Plzeňskými měst−
skými dopravními podniky (PMDP).
Podle smlouvy může Plzeň získat až
33 nových vozidel. V první fázi bude
dodáno sedm nízkopodlažních dva−
náctimetrových trolejbusů typu
Škoda 26 Tr za zhruba osmdesát mi−
lionů korun. Jedná se v krátké době
o třetí kontrakt na trolejbusy vybave−
né trakční baterií pro některé z tu−
zemských měst.   

„Obyvatelům a návštěvníkům zá−
padočeské metropole slouží v sou−
časnosti jak kloubové vysokokapa−
citní vozy typů Škoda 25 a 27Tr, tak
i standardní dvanáctimetrová vozidla
typů Škoda 24 a 26 Tr škodovácké
provenience. Nová vozidla jsou prv−
ními vozy, které budou mít v Plzni
bateriový pomocný pohon,“ říká

obchod ní manažer Škody Electric
Radek Kapr.

Technické provedení dodávaných
trolejbusů zahrnuje řadu moderních
prvků používaných v současné
městské veřejné dopravě – tedy
100% nízkopodlažnost, sofistikova−
ný informační a odbavovací systém

a zejména pomocný bateriový po−
hon umožňující plnohodnotnou jízdu
vozu mimo trakční vedení. Snazší
nástup a výstup pasažérů je usnad−
něn pomocí hydraulického naklonění
vozidla, tzv. kneelingu, kdy se trolej−
bus nakloní až k hraně chodníku.
Pohodlí při jízdě zlepšuje také výkon−
ný systém vytápění a nechybí ani
vyklápěcí plošina pro vozíčkáře.

Nové moderní trolejbusy do Plzně

S účinností od 1. ledna 2017 dojde
k mírnému navýšení ceny předplat−
ného jízdného o výši inflace, tedy
o 0,3 procenta, což znamená, že na−
příklad cena měsíčního předplatné−
ho jízdného vzroste o 2 koruny na
448 korun. Rozšířena také bude na−
bídka předplacených jízdenek o tzv.
předplatné jízdné pro přepravu psa,
bude zavedena bezplatná přeprava
nejen vodicích, ale i asistenčních
psů pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P. 

Valorizace cen přepravy ve veřej−
né dopravě je přirozenou a logickou
reakcí na zvyšování cen vstupů
ovlivňující náklady objednatelů veřej−
né dopravy. Město Plzeň, aby zame−
zilo „skokovému“ zdražení, které se
dříve realizovalo zhruba jednou za
4 roky, schválilo již v minulém roce
usnesením Rady města Plzně prin−
cip postupné valorizace cen před−
platného jízdného, který se projevuje

mimo jiné tím, že ceny předplatného
jízdného téměř kopírují vývoj inflace
(v roce 2015 to bylo 0,3 %). 

„Tímto principem dochází k ply−
nulému a téměř nepatrnému zvyšo−
vání ceny, které je pro cestujícího
‚přátelštější‘ a mírné zvýšení cen ne−
ní nepříjemným překvapením pro ces −
tující, neboť i jim se na obdobném
principu zvyšují jejich zdroje příjmů
(mzdy, důchody),“ uvedl náměstek
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Petr Náhlík. Ceny jednotlivého
jízdného se budou v Plzni měnit pou−
ze v případě, kdy kumulovaná inflace
za několik let dosáhne 10 procent,
respektují se tím ekonomické nákla−
dy spojené s tiskem bločků jízdenek. 

Pro majitele psů, kteří aktivně vy −
užívají MHD a pro přepravu psa dnes
kupují krátkodobé jízdenky, je sta −
noven pro přepravu psa nový typ
předplatné jízdenky. Doprovod psa si

bude moci pořídit předplatné jízdné
pro psa za 480 korun (pro občany,
kteří mají roční předplatné jízdné)
nebo za 240 korun (pro občany, kteří
mají nárok na bezplatnou přepravu –
tj. osoby starší 70 let či dárce krve,
kteří jsou držiteli Zlaté medaile
Prof. MUDr. Jana Janského). Období
platnosti předplatného pro psa je 
dáno dobou platnosti předplatné
jízden ky doprovodu psa, tj. maxi−
málně 365 dní.

Město Plzeň také vychází vstříc
zdravotně postiženým občanům
a rozšiřuje bezplatnou přepravu pro
jednoho psa u osob s průkazem ZTP
či ZTP/P. U osoby s průkazem ZTP/P
se dosud jednalo o „vodicího psa“
(doprovod nevidomé osoby), od
1. ledna 2017 budou jako doprovod
osoby s průkazem ZTP/P bezplatně
přepravování jak vodicí, tak asi s −
tenční a jiní psi.

Úpravy cen jízdného budou od ledna 2017
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Má za sebou řadu filmů, naposledy
nejúspěšnější seriál posledního
desetiletí Policie Modrava. Jeho
pokračování právě v těchto měsí−
cích na Šumavě natáčí. Žije 
vesměs na Kvildě a k jižním
Čechám má tudíž velmi vřelý
vztah. Jaroslav Soukup dokáže,
podobně jako Zdeněk Troška, uká−
zat krásy jednoho z nejkrásnějších
českých krajů.

Letos oslaví Jaroslav Soukup 70.
narozeniny a momentálně „maká
jako šroub“. Až do začátku října
v jihočeské i západočeské části
Šumavy se svým štábem a desít−
kami herců točí Policie Modrava 2.

„Zatím nám i přes extrémní výky−
vy počasí natáčení jde dobře. Až
se tomu sami divíme. Je to krásná
práce s fajn lidmi a moc nás to 
baví,“ říká Jaroslav Soukup, který
je pověstný tím, že na každou, byť
sebemenší roli dělá casting. Právě

proto je jeho seriál tak úspěšný.
„Šumavu miluju a chtěl jsem nato−
čit něco, co nebude jen příběhově,
ale i vizuálně hezké, a co ukáže
nádhernou šumavskou krajinu di−
vákům, kteří na ní třeba nikdy ne−
byli,“ svěřil se režisér, který má za
sebou takové filmy či seriály jako

Discopříběh, Kamarád do deště,
Láska z pasáže, Vítr v kapse, Svat −
ba upírů, Byl jednou jeden polda,
Jak ukrást Dagmaru a další.

Jeho úspěšná kariéra režiséra
a scenáristy diváckých hitů začala
až filmem Vítr v kapse (1982), 
který se natáčel v jeho rodném
městě Plzni. 

Soukup prvním režisérem, který
své filmy také produkoval, ve své
produkci natočil 7 celovečerních
filmů.

„Dělám rád věci, o kterých si ta−
ké mohu rozhodnout sám, a zatím
se mi to daří. Proto mě to baví.
Věřím, že i další série Policie

Modrava se divákům bude líbit.
Děláme proto všechno,“ usmívá
se režisér, který se letos na podzim
zařadí mezi sedmdesátníky. Elánu
má stále ale jako mladý kluk.

Když netočí, tráví čas na chalupě
na Kvildě či se vydá na procházky
a túry. Šumavu má prochozenou
křížem krážem. (pru)

Duchovní otec Policie Modrava 
JAROSLAV SOUKUP, který oslaví jubileum

Jaroslav Soukup

Takhle se natáčela první série Policie Modrava

Repliky korunovačních klenotů bu−
dou až do září vystaveny v histo−
rických sálech bývalé prelatury
v sousedství kostela sv. Víta
v Českém Krumlově. Budou sou−
částí výstavy věnované 700. výro−
čí narození českého krále a řím−
ského císaře Karla IV., která začíná
v červenci a potrvá do 11. září. 

Organizátoři slibují nejhodnot−
nější český poklad bez mnohaho−
dinových front. Exponáty ve spe −
ciální vitríně doplní zajímavosti

a perličky z jejich mnohasetleté
historie opředené různými legen−
dami. Období vzniku klenotů přiblí−
ží rozšířený koncept výstavy za−
měřený na jednu z nejdůležitějších
postav české i evropské historie –
Karla IV., od jehož narození letos
uplynulo 700 let.

„Český Krumlov je první ze šesti
zastávek v Jihočeském kraji, kam
výstava zavítá. Kromě samotných
mistrovských replik klenotů před−
stavíme i mnoho dalších tema −
tických exponátů připomínajících
období vlády Karla IV., kopie stře−
dověkých zbraní, volné repliky
oděvů a obuvi nebo 3D modely.
Expozici doplní interaktivní prvky
pro nejmenší návštěvníky,“ uvedl
kurátor výstavy Petr Lukas.

Autorem replik korunovačních
klenotů je český šperkař Jiří
Urban, který vyrobil šperky pro
anglickou královnu Alžbětu II., pro
papeže Jana Pavla II. a repliku cí−
sařské koruny Svaté říše římské.
„Detaily postupů výroby zachycuje
doprovodné video, které je sou−
částí výstavy,“ uvedl Lukas.

Výstava se koná ve spolupráci
s městem Český Krumlov, které
tak návštěvníkům představí výji−
mečné prostory v objektu bývalé
jezuitské prelatury. Přímo pro kle−
noty je určen gotický sál s fresko−
vou výzdobou ze 14. století.
Vstup né na akci je 50 korun pro
děti, 100 korun pro dospělé.

Svatováclavská koruna se na jih
Čech vrací po více než půl roce.
Při příležitosti oslav 750 let od za−
ložení Českých Budějovic byla vy−
stavena loni v listopadu na radnici.

(pru)

Korunovační
klenoty 

v Krumlově

Modrava první klapka
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Střípky 
z Plzně

Výzva 
pro dárce krve

Fakultní nemocnice  Plzeň žádá
širokou  veřejnost o spolupráci
při doplnění  krevních zásob
Trans  fuz ního oddělení. Prosí
dárce i prvodárce všech krev−
ních skupin, aby přišli na trans−
fuzní oddělení, ulice 17. listopa−
du 12 v Plzni, a svým dárcov−
stvím přispěli ke stabilizaci krev−
ních  zásob a zároveň napo−
mohli při záchraně mnoha lid−
ských životů. 

Důvody oslovení veřejnosti
popisuje  primářka Transfuzního
oddělení MUDr. Jarmila Hrubá:
„Kvůli proběhlým státním svát−
kům v minulém týdnu se celko−
vě snížily počty odběrových dnů
a tím se  ponížily  krevní zásoby.
V průměru denně přijde na naše
oddělení darovat krev  80 dárců,
pátky bývají vyhledávané, chodí
i 100 lidí. V prvním prázdnino−
vých dnech však  přišlo jen prů−
měrně denně 50 dárců a pondělí
11. července bylo nejslabším
dnem, odebrali jsme krev pouze
32 dárcům.“

K 30. červnu 2016 proběhlo
na Transfuzním oddělení 8 820
odběrů, je to číslo, které odpo −
vídá průměru předcházejících
let (pro porovnání: v roce 2014
– 17 806 odběrů, rok 2015 – 
17 796 odběrů). Spotřeba krev−
ních jednotek ve FN Plzeň je růz−
ná, záleží na typu operace. V pří −
padě plánované ortopedické
operace se v průměru  spotřebují
3 – 4 krevníc jednotky (1 jed not −
ka = jeden odběr od jednoho
dárce), pokud je přijat pacient
s rozsáhlými poraněními, při je−
hož léčbě  následují i opakující se
operace, může nemocný dostat
20 i více krevních konzerv.  

Dárci i prvodárci mohou přijít
na Transfuzní oddělení v pracov−
ních dnech od 6:30−12:00 hod.,
ve středu je provozní doba od
6:30−17:30 hod. Dovolujeme si
požádat všechny dárce, aby
své dárcovství plánovali, pokud
možno, před odjezdem do pří−
mořských letovisek jižní Evropy.
Vedení FN Plzeň velmi děkuje
všem dárcům, kteří svým činem
zachraňují  lidské životy a svým
skutkem napomáhají lidské 
solidaritě.

� Pane generální řediteli, finance
na údržbu dostáváte hlavně z roz−
počtu kraje, jsou ještě další mož−
nosti?

Vedle základního financování silnic
II. a III. tříd ze strany zřizovatele, t.j.
Plzeňského kraje,  čerpá naše orga −
nizace finanční prostředky ze Stát −
ního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) a strukturálních fondů EU,
(ROP, Cíl 3 a IROP). V loňském roce
to bylo celkem 1 604 mil. Kč, z toho
z rozpočtu Plzeňského kraje 694 mi −
liónů,  ze SFDI  415 mil. a z ROP a Cíl
3 495 mil. Kč. Výše uvedené pro−
středky byly v roce 2015 použity na
83 investičních a 230 neinvestičních
akcí. Pro le tošní rok  máme k dispozi−
ci finanční prostředky v celkové  výši
1 349 mil. Kč, z toho z rozpočtu
Plzeňského kraje 974 mil., ze SFDI
305 mil.  a z IROP 70 mil. Kč.

��Jaká opatření vedou k efektivněj−
šímu využití finančních prostředků
vyčleněných na správu, údržbu,

opravy a rekonstrukce silnic II.
a III. tříd?

Dovoluji si konstatovat, že naše
organizace je v rámci ČR jedna
z mála, která intenzivně využívá nové
technologie, ať se již jedná o recyk−
laci živičné směsi stroji Bagela, ce−
loplošné nátěry studenou asfaltovou
emulzí, opravy mikrokobercem nebo
ošetřování spár a trhlin zálivkou.
V ročním objemu recyklace živičné
směsi stroji Bagela jsme jejím nej−
větším zpracovatelem v ČR. V rámci
pořizování nových investičních pro−
středků, za přispění fondu BESIP, byl
pořízen stroj na vodorovné dopravní
značení. 

��Pokud vím, tak často vám doká−
žou zamotat hlavu také mosty.
Kolik jich v kraji máme?

Mosty jsou někdy velkým oříš−
kem, jejich údržba nás stojí nemalé
prostředky. Udržujeme jich 966,
z toho třetina bude muset do pěti let
podstoupit omlazovací kúru.   

��V posledních letech doznala sil−
niční síť v kraji značně vyšší kva −
lity. Jaké jsou priority pro příští
obdo bí? 

V roce 2015 se nám podařilo
opravit 11 % délky ze 4 616 km svě−
řených komunikací ll. a lll. třídy.
V tomto trendu chceme pokračovat
i v dalších letech. Jen pro úplnost
dodávám, že se v ČR opravuje v prů−
měru 5 % komunikací ročně.  Inten −
zivním rozšiřováním počtu kilometrů
silnic s vodorovným značením
a množstvím oprav komunikací pře−
kročuje Plzeňský kraj celostátní prů−
měr o více než 100 procent.  

��Před týdnem získal Plzeňský kraj
významné ocenění – cenu pro
okružní oválku  Letkov. 

Velmi nás potěšilo, že z desítek
v ČR hodnocených staveb  byla po−
rotou vybrána paradoxně ta nejlaci−
nější a nejmenší. Obdrželi jsme nej−
vyšší ocenění v soutěži  „Česká do−
pravní stavba, dopravní technologie
a výrazná inovace v dopravě“.
Uznání ale také patří  plzeňské pro−
jekční firmě Boula IPK, s.r.o.,  a rea−
lizační firmě ZNAKON, a.s., ze Stra −
konic. A pokud se ptáte, proč 
stavbu v Plzni realizovala strakonic−
ká firma, odpověď je jednoduchá:
první dvě vysoutěžené firmy nebyly
ochotny akceptovat námi požado −
vaný krátký termín realizace. A Zna −
kon vše zvládl na výbornou a bez
přerušení dopravy.

V letošním roce opraví Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje (SÚS PK) celkem 42 km sil−
nic z prostředků kraje a 64 km ze Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Při −
bližně dalších 400 km opraví vlastními pro−
středky, a to především položením tzv. mikro−
koberců. Stro jem zakoupeným krajem bylo
k 30. červnu položeno 51% všech mikroko−
berců.  Na další plány jsme se zeptali gene−
rálního ředitele SÚS PK Bc. Pavla Panušky. 

Správa a údržba silnic PK
intenzivně využívá nové technologie
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Strážníci mezi 
dětmi

Plzeňští strážníci navštívili děti
v táboře pořádaném zoologickou
zahradou. V souvislosti s jeho za−
měřením byla i beseda Městské
policie Plzeň cílena na zvířátka.
Přibližně 80 přítomných dětí  vy−
slechlo nejen zajímavé povídání
o práci městské policie, ale vidělo
také mnoho obrázků z činnosti
strážníků. A nezůstalo jen u po −
dívané virtuální – po besedě ná−
sledovala prezentace odchy −
tového vozidla a jeho vybavení
a po ní ukázka práce policejního
psovoda.  

Ve čtvrtek pak navštívili strážní−
ci MP Plzeň děti v Pontonu. Se
skupinou dětí ve věku 5 – 10 let si
povídali o tísňových linkách
a o nebezpečích, která hrozí dě−
tem. Preventisté děti na tato ne−
bezpečí nejen upozorňovali, ale
zároveň je učili, jak jim před −
cházet a jak reagovat v případě
ohrožení. Scénky, jejichž pro−
střednictvím si děti správné cho−
vání zafixovávaly, se účastníkům
natolik zalíbily, že v nich pokračo−
vali i po skončení besedy.

Až do začátku září budou mít Plze −
ňané i návštěvníci města možnost
prohlédnout si historické centrum
města z trochu jiného úhlu pohledu.
Turistické informační centrum pro
ně připravilo večerní tematické
prohlídky. Zájemce bude pro−
vázet vždy jedna fiktivní osob−
nost, která jednotlivá místa
v historickém centru představí
po svém. Návštěvníci tak bu−
dou mít možnost setkat se se
středověkým mudrcem, dáma−
mi z vyšší společnosti ze za−
čátku století i archivářkou
z přelomu 70. a 80. let.

Večerní tematické prohlídky
se budou konat každou sobotu
od 16. července až do 3. září.
Připraveny jsou tři různé te −
matické okruhy,
z nichž jeden je 
určen především
dětem. Každá
z prohlídek účast −
níky provede his−
torickým centrem
Plzně, každá
z osob  ností však
svůj výklad pojme
po svém. I z toho−
to důvodu večerní
tematické prohlíd−
ky zabaví nejen
turisty, ale také místní, kteří se
o svém městě dozvědí celou řadu
věcí, které dost možná neznají. 

Středověký mudrc ukáže Plzeň
bájí a pověstí. Dozvíte se, komu se
podobá Plzeňská madona, proč se
z plzeňské věže vyvolávalo jen na tři
strany nebo kde jsou po Plzni ukryté
vzácné poklady a kdo je do dnešních
dnů hlídá. Tento prohlídkový okruh

je uzpůsoben především dětem, pro
které je během prohlídky připraven
i malý kvíz. 

S plzeňskými osobnostmi vás
v dobových kostýmech seznámí

hned dvě průvodkyně. Obě znají
z doslechu celou řadu velice zajíma−
vých příběhů. Od fiktivní přítelkyně
Míny Škodové se například dozvíte,
co si povídala na plese s Františkem
Křižíkem, co inspirovalo Karla Čapka
k napsání románu Krakatit nebo kdo
a kdy v Plzni pobýval. Od Amálie,
neexistující starší sestry herečky
Marie Rosůlkové, uslyšíte přede−

vším to, co jí vyprávěla její babička.
Hlavním tématem tohoto okruhu 
bude plzeňské divadlo. 

Plzeň v proměnách staletí vám
nepředstaví nikdo jiný než archivář−

ka Věra Nová,
která jako by
vypadla z pře−
lomu 70. a 80.
let. Dozví te se
od ní spoustu
zaj ímavost í ,
jako například
to, kde se v Plz −
ni nacházely
stáje pro slo−
ny, proč si
Plzeňští sami
po stavili ka−
sárna nebo

kdo to byli roháči. K ruce bude mít
řadu starých fotografií a výstřižků
z dobového tisku, díky kterým po−
znáte Plzeň takovou, jaká kdysi bý−
vala, ale dnes už není. Sraz účastní−
ků prohlídky je vždy před Turistic −
kým informačním centrem. 

Večerní tematické prohlídky
historického centra Plzně 

Termíny večerních tematických
prohlídek:
• Báje a pověsti plzeňské (aneb co

se tenkrát povídalo): 6. srpna,
27. srpna – začátek prohlídek je
v 19 hodin (vhodné od 6 let)

• Plzeňské osobnosti (aneb koho
jsem tu potkala): 13. srpna, 3.
září – začátek prohlídek je ve
20 hodin (vhodné od 12 let)

• Plzeň v proměnách staletí (aneb
kde se nacházely stáje pro slo−
ny, kdo to byli roháči a proč si
Plzeňští postavili kasárna): 20.
srpna – začátek prohlídek je ve
20 hodin (vhodné od 12 let) 

Mám absolvovat dopravně psycho−
logické vyšetření z důvodu vrácení
řidičského oprávnění. Je pravdou, že
si dnes může řidič stěžovat, jestliže
při vyšetření neuspěje a výsledek zní
– nezpůsobilý. 
Od letošního března platí ustanovení,
že proti závěru posudku o výsledku
dopravně psychologického vyšetření
lze podle § 87c odst. 2 zákona
361/2000 Sb., podat návrh na jeho
přezkoumání do 10 pracovních dnů

ode dne jeho vydání. Přezkum posu−
zuje tříčlenná komise akreditova−
ných psychologů jmenovaná minis−
terstvem dopravy. 
Z poznatků, které
jsem získal v pozici
člena ministerské
komise, vím, že se
mohou někteří psychologové s krát−
kou praxí v oboru výjimečně do pouš −
tět pochybení a aplikovat metody,
které neodpovídají zákonnému způ−

sobu vyšetření a hlavně náro−
kům dopravní psychologie.
Při vyšetření například není
zpracován obsahový rozbor

přestupků s motivací řidiče, od ně−
hož se odvíjí strategie a taktika vyšet−
ření včetně návrhu testové baterie.

Nepou žijí  se  psycho−
diagnostické techniky
adekvátní kauze a bez −
důvodně se preferují
zkoušky  schopností

řidiče, aniž by se  zevrubně zkoumaly
jeho vlastnosti a sklony, s nimiž bez−
prostředně souviselo nesprávné do−
pravní chování manifestované nedodr−

žováním předpisů a pravidel. Někdo
opomíjí i analýzu dopravního charak−
teru řidiče, neuvádí příčiny jeho sel −
hání a případné možnosti recidivy.
Důležitý je rovněž popis řidičova před−
pokládaného dopravního chování s je−
ho snahou po nápravě a poučení.
Pokud komise zjistí prověrkou všech
dostupných dokumentů nedostatky
a shodne se na snížené objektivitě vy−
šetření, může uznat výsledek za neplat−
ný a doporučit nové dopravně psycho−
logické vyšetření, které je  v souladu se
zákonem Sb. č. 75 / 2016 – § 18 c.

PhDr. et Mgr. Karel Havlík, 
akreditovaný dopravní psycholog

Řidič si může stěžovat
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Studentský tým složený ze zástupců
čtyř fakult Západočeské univerzity
v Plzni se po dvouleté pauze vrací
zpět na závodní okruh. V univerzitním
areálu na Borských polích představil
veřejnosti a partnerům vůz UWB03.
Nová formule je oproti minulému mo−
delu výrazně lehčí, modernější a tím
i konkurenceschopnější. 

Jedním z hlav−
ních cílů pro tento
rok bylo výrazné sní−
žení hmotnosti vozu,
která ovlivňuje jeho
celkovou jízdní
dynamiku. Vá ha
p ř e d c h o z í h o
modelu UWB02
byla 298 kg. 
Aby bylo možné
hmot nost snížit,
musel tým na −
vrhnout zcela no−
vý koncept vozu.
Jed nou ze základ−
ních koncepčních
změn byl přechod
z 13palcových kol na
10palcová kola se

středy, které
členové tý−
mu sami

navrhli.

Vzh ledem
ke změně velikosti kol byl 

přepracován kompletní systém ulože−
ní kola, u kterého bylo využito CNC
obrábění těhlic vozu a ostatních kom−
ponent uložení kola. Pro zlepšení jízd−
ních vlastností vozu vyvinuli studenti
ve spolupráci se společností ZF Engi −
neering řídicí jednotku pro nový pneu−
matický systém řazení. Ten umožňuje
na příklad automatické řazení při testu
akcelerace a dokáže zkrátit dobu pře−
řazení pod 150 ms.

Díky spolupráci se společností
Mubea se podařilo udělat další vý−
znamný krok ve využívání kompo−
zitních materiálů. „Tyto materiály
jsme aplikovali na výrobu systému
sání vzduchu, systému řízení a pali−
vového systému. Z kompozitních
materiálů jsme dále navrhli kom−
pletní aerodynamický packet a er−
gonomické prvky, přesněji volant
a sedačku. Na airboxu se nám díky
použití těchto materiálů povedlo
ušetřit 64 procent celkové hmot−
nosti oproti předchozí verzi airboxu
z hliníkových slitin,“ uvedl člen tý−
mu Michal Skovajsa.

Studenti zahájí závodní sezónu
v polovině července ve Velké
Británii na jedné z největších světo−
vých událostí Formula Student.
Závod se pojede na samotném
okruhu F1 v Sil verstone, účastní se
ho 156 studentských týmů z 34 ze−
mí a více než tři tisíce studentů.
Čeká je také závod Formula Stundet
Hungary v maďarském Györu, kte−
rého se účastní 30 studentských
univerzitních týmů, především
z Evropy.

Studentský vůz pro letošní sezónu
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Střípky 
z Plzně

Smečka evropských vlků má další
přírůstek. Rodiči jsou sedmiletá fena
Fiona, sama odchovaná v Plzni,
a pes z pražské zoo. Jde již o 10. vrh
v plzeňské Zoo od obnovení chovu
v roce 1998. Mláďata proto obdržela
jména od písmene „I“ . Mladí vlci se
narodili 13. května a jsou 3. genera−
cí v novodobém chovu Zoo Plzeň.
Kmotrem se stal náměstek plzeň−
ského primátora Ing. Pavel Kotas
a vybral jména pro holčičku ISABE−

LA a pro kluka IKAR (pro druhou
holčičku INESIS a pro kluka IÁSON).

Vlci byli v plzeňské Zoo chováni
ve 40. – 60. letech ( tehdejší areál
Doudlevce, kde v kleci žila vlčice
Dáša; později na Lochotíně už byl
výběh v prostoru dnešní restaur  a−
ce Kiboko a vřesoviště), chov byl
obnoven v roce 1998. V roce 1999
byl otevřen samostatný  přírodní  vý−
běh pro vlky v Zoo nad výběhem
medvědů. 

Desátá vlčata v plzeňské zoo

Vraťte nám zpět
Plzeňský Prazdroj!

Právovárečné měšťanstvo v Plzni,
které je nejstarší existující stavov−
skou korporací v Čechách a je
přesvědčeno, že je dosud jedi−
ným právoplatným vlastníkem je−
ho údajně znárodněné firmy
Měšťanský pivovar v Plzni, resp.
jeho majetkové podstaty, která je
dnes začleněna do Plzeňského
Prazdroje a. s.. Svým prohláše−
ním upozorňuje případné zájemce
o koupi Prazdroje na jeho nezada−
telná práva a chce požádat vládu
a parlament o součinnost, aby
byly napraveny historické křivdy
a údajně znárodněný majetek na−
vrácen původním vlastníkům.

Právovárečné měšťanstvo v Plz −
ni získalo povolení k výrobě piva již
v roce 1842 a toto pivo – Pilsner
Urquell – proslavilo Plzeň po celém
světě. Když byl po II. světové válce
tehdejší Měšťanský pivovar zná−
rodněn, bylo to v rozporu i s teh−
dejší znárodňovací legislativou
a i s tehdy platnou Ústavou ČR.
Právo várečné měšťanstvo v Plzni
tak nikdy nepřestalo být majitelem
pivovaru, jehož nástupcem je dnes
Plzeňský Prazdroj.

Snaha o nápravu křivdy nebyla
zatím úspěšná ani po roce 1989,
kdy byl pivovar nešťastně privati−
zován a po kauze známé jako
České pivo se přes IPB dostal do
vlastnictví společnosti Nomura.
Ta ho později odprodala součas−
ným vlastníkům, společnosti
SAB−Miller. Stát tak prodal něco,
co mu nepatřilo.  

Tento záměr plně podporuje
i primátor města Plzně Mar tin
Zrzavecký. Město je totiž vý −
znam ným členem Právováreč −
ného měšťanstva v Plzni.

„Chtěl bych jasně říci, že měs−
to postup právovárečníků podpo−
ruje a bude za návrat tohoto ro−
dinného stříbra zpět do plzeň−
ských rukou bojovat. Privatizace
po revoluci nepřinesla zdaleka ta−
kové ovoce, v jaké jsme doufali,
a ve srovnání s historickým pří−
nosem původních majitelů měš−
ťanského pivovaru to vychází ješ−
tě hůře. Máme analýzu profesora
Eliáše, že nárok právovárečného
měšťanstva je oprávněný a chce−
me jako plzeňští patrioti nápravu
historické křivdy a návrat pivo −
varu Plzeňákům,“ řekl primátor
Zrzavecký. 
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Na fotbalové hřiště se snáší skupina
sportovních parašutistů a s ní i troji−
ce vlajek se znakem obce Kostelec
a logy společností KION Stříbro
a Linde Material Handling, symbol
vzájemné spolupráce. Tak velkolepé
bylo vyvrcholení KION Cupu 2016,
fotbalového turnaje v Kostelci
u Stříbra, který společně s obcí
uspořádal výrobce vysokozdvižných
vozíků KION Group, nejmladší ná−
jemník nedaleké průmyslové zóny
Panattoni Park Stříbro. Na 300 ná−
vštěvníků si vychutnalo bohatý do−
provodný program s koncertem tří
kapel a exhibicí mistrovského ovlá−
dání vysokozdvižného vozíku Linde.

„Pohár pro vítěze KION Cupu je
putovní, což naznačuje, že bychom
turnaj rádi pořádali každý rok.
Chceme být dobrým sousedem
Kostelce, a proto nám velmi záleží
na jeho rozvoji. Od příchodu do loka−
lity jsme už stihli opravit boží muka
v přímém sousedství závodu a daro−
vat kostelecké školce a družině sto−
ličky a židle,“ řekl Radek Čermák,
výkonný ředitel KION Stříbro.

Sobota v Kostelci nedaleko Ostro −
va u Stříbra nabídla nevšední mix
sportu, kultury a zábavy, tematicky

zaměřené na manipulační techniku.
Mistři v ovládání „ještěrek“ okouzlo−
vali publikum svými dovednostmi.
Při unikátní exhibici se diváci pře−
svědčili, co všechno dokáže vyso−
kozdvižný vozík. Součástí doprovod−
ného programu byla také doved−
nostní soutěž v ovládání vozíků.
Samotného turnaje v malé kopané
se zúčastnilo celkem sedm týmů
s více než 60 hráči.

KION Cup 2016 odstartoval
novou tradici

Revitalizace areálu FC Dobřany za 
22, 7 miliónu korun je svým objemem
finančních prostředků největší měst−
skou zakázkou letošního roku. Jedná
se o novostavbu zázemí fotbalistů
s hledištěm, objektu stánku, skladu
s parkovacím krytým stáním a věže
s výsledkovou tabulí. Nové bude trav−
naté hřiště se zavlažováním, odvod−
něním, oplocení a další drobné vyba−
vení areálu, např. lavičky, záchytné sí−
tě, zábradlí, dětské hřiště apod. 

Současně bude také provedena
výstavba parkovacích a zpevněných
ploch, přestavba a prodloužení sta−

vební účelové komunikace z hlavní
ulice Jiráskova a další parkovací plo−
chy. Pro zajištění osvětlení místních
komunikací bude provedeno rozšíře−
ní novým úsekem veřejného osvětle−
ní. Dále půjde o výstavbu přípojek
inženýrských sítí.

Předáním staveniště již rekon−
strukce fotbalového hřiště a skončit
by měla 16. prosince. Stavební prá−
ce zahrnují i komunikaci k řece, mi−
lovníci zmrzliny a řeky se proto musí
připravit na kolizní situace. Po do−
končení akce se naopak jejich situa−
ce výrazně zlepší.

Areál pro fotbalisty i fanoušky
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Metropolitní síť ve
městě Rokycany

Krajský úřad Plzeňského kraje
v rámci dlouhodobého projektu
krajské optické sítě Camelnet
posky tuje dotace obcím na stav−
bu metropolitních sítí, zvláště 
pokud přípojné body obsahují
i objekty ve správě kraje. Město
Rokycany takto získalo dotace
již na tři etapy v celkové výši 
2 757 888,86 Kč. 

V letošním roce probíhá reali−
zace IV. etapy. V této etapě se bu−
dují pasivní optické trasy k objek−
tům – Střední škole Rokycany
v Jeřa binové ulici, ke Státnímu
okresnímu archivu Rokycany

v Jeřabi nové ulici, ke kotelně
u Václava a dojde k prodloužení
trasy Plzeň ská ulice – Arbesova
ulice. Dále v této etapě dojde
k za fouknutí mikrotrubiček do
stávajícího vedení u objektu
Rum pold – R Roky cany, s.r.o,
a v Pl zeňské ulici a Arbesově uli−
ci. Na realizaci IV. etapy budování
metropolitní sítě byla vybrána fir−
ma SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/
15, Plzeň, která zvítězila s nabí−
zenou částkou 1 229 416,− Kč
vč. DPH.  Na realizaci  město 
Ro ky cany získalo od Krajského
úřadu Plzeň ského kraje částku
625 000 Kč, která pokryje polo−
vinu z celkových předpokláda−
ných nákladů akce.  Fyzické do−
končení  IV. etapy má být ukon−
čeno už v tomto měsíci. 

„V letošním roce jsme záro−
veň podali žádost o dotaci na
V. etapu metropolitní sítě.
V rám ci této etapy by se měly
vybudovat pasivní optické trasy
na Zimní stadion, k odbočce od
Zimního stadionu ke kamerové−
mu bodu v Jiráskově ulici, v ulici
Josefa Růžičky, ke Gymnáziu
a střední odborné škole v Roky −
canech v ulici Mládež níků,“
upřesnila Ing. L. Plimlová z ro−
kycanské radnice.

Již pátý ročník ZAHRADNÍCH SLAVNOSTÍ
pořádá obec Svojšín na Tachovsku ve
spolupráci s MAS Český Západ, z.s. Za
podpory generálního partnera akce, kte−
rým je  Plzeňský kraj, se uskuteční ve
dnech 6.8. a 7.8.2016 přímo na zámku ve
Svojšíně. Stejně jako v předešlých letech
se zámecké zahrady, park i interiéry zám−
ku zaplní zahradníky a květinami a nádvoří
jarmarkem a bohatým kulturním progra−
mem. Akce se koná v rámci Letního ba−
rokního festivalu 2016. 

Zahradní slavnosti na zámku ve Svojšíně
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Zlato opět zažívá růst cen. Vyjádříme−
li růst ceny v číslech, za poslední mě−
síc vzrostla o 10 % a atakuje své 2le−
té maximum. Znamená to, že se
v současné době prodej zlata velmi
vyplatí. Než se však rozhodnete pro
prodej, dobře zvažte, kde své zlato
prodáte. Je známo, že se poslední
dobou vyskytlo mnoho nepoctivců
v oblasti výkupu zlata. Máme pro Vás

tip, kde se zaručeně nemusíte žád−
ných nekalých praktik obávat a na−
víc získáte garanci nejvýhodnější
ceny za výkup. Ve Zlaté Bance se
můžete nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný a profesionál−
ně proškolený personál, který posky−
tuje bezplatné odborné poradenství
a individuální přístup k zákazníkovi.
Prodávat můžete používané, nepouží−
vané či dokonce poškozené zlaté, ale
i stříbrné šperky. Dále je možné zpe−
něžit i jiné předměty, např. stří brné
příbory, zlaté korunky, brože, inves −
tiční zlato v podobě slitků, cihel i min−
cí. Pokud si nejste jisti, přijďte se bez−
platně informovat. Manažer nám sdě−
lil, že: „V současné době se cena zla−

ta pohybuje kolem 32 655 za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší vý−
kupní ceny a profesionální a poctivé
jednání.” Neváhali jsme a zeptali se
při návštěvě Zlaté Banky jedné ze zá−
kaznic na to, jak byla s prodejem 
svého zlata či stříbra spokojena.
Dozvě děli jsme se, že se jmenuje pa−
ní Ticháčková a do Zlaté Banky přišla
prodat své zlaté náušnice a dva prste−

ny, za něž nakonec získala
12 258,− Kč. „Spokojena
jsem velmi, vůbec by mě
nenapadlo, že dostanu tolik
peněz. Ceny mají opravdu
výborné, mohu jen doporu−
čit,“ říká s nadšením paní
Ticháčková.

Prodej zlata je při sou−
časných cenách opět po−

měrně snadný způsob získání finanč−
ní hotovosti, tak neváhejte zhodnotit
své zlato u opravdových odborníků.

náměstí Republiky 4 / 3,
Plzeň  – u staré radnice

Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

� Vaše aktivity jsou různorodé. Ve
Velké synagoze organizujete kon−
certy, na zámku v Nebílovech di −
vadlo. Stíháte ještě něco?

Je fakt, že do Prahy do televize jez−
dím prakticky jen na otočku… V Plzni
bydlím a v západních Čechách jsem
doma. Někdy by mě lákalo něco udě−
lat na Rabí. To je tak hezky na půl
cesty mezi Plzní a Šumavou…
Každopádně zatím zůstávám v syna−
goze a v Nebílovech. Jsou to nesmír−
ně zajímavá prostředí, což je podle
mě zásadní kvalita. Kultura tam má
smysl, myslím, že na zimáku, nebo
někde v kulturáku těžko někdy něco
budu organizovat. Teď koncem srpna
máme opět divadlo v Nebílovech.
Přijedou zajímaví herci, jména jako
Simona Stašová, Ivana Chýlková,
Ondra Sokol, nebo pan Alfred Strej −
ček, ale zdaleka nejde jen o ně. Vše
do sebe musí zapadat – místo, atmo−
sféra, lidi, herci, štáb v čele s přítelem
kastelánem Milanem Fialou, to tvoří
celkovou náladu a vyznění.
�� Uvádíte i organizujete akce.
Znáte tedy obě strany mince.
Kterou máte raději?

Moderování mám moc rád, ať už
televizní, nebo možná ještě raději
před živými diváky. Je to jistý adre−
nalin je zaujmout, pořadateli, či firmě
akci nepokazit, udělat vše pro to,
aby akce dopadla pozitivně. Organi −
zování, nebo produkce, chcete−li, ta
práce v zázemí je dost náročná, člo−
věk musí myslet na tisíc věcí, ale 

taky mě to baví. Mám rád, když lidi
odchází se zážitkem, vidíte na nich,
že jsou nějak osloveni, zasaženi, že
o tom přemýšlí, povídají si. Pak to
dává smysl. 
�Tím myslíte třeba divadelní
Nebílovy?

Určitě. Atmosféra tam je jedineč−
ná, zkrátka prostředí, kde stojí za to
divadlo dělat. Přední a zadní křídlo
zámku jsou spojeny arkádami, uza−
vřený areál ideální velikosti dělá
představením přirozenou kulisu, jen
pár kilometrů od Plzně. Hlavní jsou
ale samozřejmě lidi. Na divácích vi−
dím, že tam jezdí moc rádi, jedou si
tu atmosféru prostě užít. A snažím
se brát herce, které to prostředí
osloví.  Ne každý chce hrát venku,
ale mám zkušenost, že kdo v Ne −
bílovech hrál, se rád vrací. Motorem
jsou lidi v zázemí. Kastelán, o kte−
rém byla řeč, a jeho zástupkyně
Hanka Kelermanová. Bez nich by to
opravdu nešlo!
��Která z komedií vás osobně letos
láká nejvíc?

Těším se na Ondru Sokola a jeho
one man show Celebrity. Tohle před−
stavení na pomezí stand up comedy
si napsal Ondra sám a jakékoli tabu
ten večer neexistuje... A taky se tě−
ším na koncert Anety Langerové na
Radosti − každý rok divadla jedním
koncertem zpestřujeme. A já mám
Anetu moc rád.

Tak přejeme spokojené diváky
a štěstí na počasí.

Každý rok divadlo zpestřujeme
alespoň jedním koncertem 

CENA ZLATA MÍŘÍ K VRCHOLU

Moderátor Michal Jančařík žije v Plzni a na tenhle kraj a především
na Šumavu nedá dopustit. V Plzni už od r. 2003 organizuje koncerty
ve Velké synagoze, na Plzeňsku, konkrétně v Nebílovech produkuje
pravidelně divadelní Nebílovy. Známý je díky Počasí TV Nova, ale i ja−
ko průvodce televizními Cyklotoulkami, z nichž vycházejí jeho cyklo−
průvodci, aktuálně „Na kole jižní Moravou“. Michal Jančařík je, zdá
se, činorodý člověk. Protože se blíží konec srpna a tedy divadelní
Nebílovy, ptali jsme se především na ně. 
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Pracovní nabídky

V pololetí roku 2016 bylo ukončeno
852 438 případů dočasné pracovní
neschopnosti (DPN) v  celé České
republice. Průměrná délka trvání
jednoho případu se mírně prodlouži−
la, z loňských 40 dnů na letošních
téměř 42 dnů. Nejkratší dobu na tzv.
neschopence trávili pojištěnci
v Praze (přibližně 32 dnů),  nejvíce
prostonaných dnů, tj. 4 705 266,
bylo zaznamenáno v Moravsko −
slezském kraji.  V Plzeňském kraji
dosáhl počet ukončených případů
DPN (dočasné pracovní neschop−
nosti) celkem  55 189, počet pro−
stonaných dnů činil 2 153 131, při−
čemž průměrná délka stonání jenom
mírně překročila  hranici 40 dní
(39,01dnů).   

Na Plzeňsku
stůněme průměrně  
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