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Plzeň udělila čestná občanství
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Plzeňská profesorka Danuše Bělohlávková získala
čestné občanství města Plzně. Stejně tak bylo toto nej−
vyšší osobní vyznamenání západočeské metropole udě−
leno sládkovi a bývalému řediteli pivovaru Prazdroj
a Gambrinus Ivo Hlaváčkovi, a to in memoriam. Ocenění
schválili zastupitelé.
... pokračování na straně 2
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Plzeň udělila čestná občanství
... dokončení ze strany 1

„Čestné občanství získali za celo−
životní úspěšné zvyšování prestiže
a věhlasu města Plzně v České re−
publice i v zahraničí. Pan Ivo Hla−
váček byl jedním z pilířů, na nichž
stojí celosvětový úspěch a sláva pl−
zeňského ležáku, paní profesorka
Danuše Bělohlávková je výraznou
pedagogickou osobností, jež se mi−
mo jiné podílela na založení Fran−
couzské aliance i pomáhala organi−
zovat uzavírání partnerství města
Plzně a Plzeňského kraje s francouz−
skými městy a regiony,“ přiblížil pri−
mátor Martin Zrzavecký.
Danuše Bělohlávková se narodila
v roce 1926 v Plzni. Po ukončení
studia na fakultě filozofické Karlovy
univerzity v Praze začala působit
jako pedagog v Plzni. Po roce 1989
jako první v republice organizovala
rekvalifikační kurzy francouzštiny
pro ruštináře na pedagogické fa−
kultě v Plzni. Již od roku 1967 začala
podle možností budovat kontakty
s Francií. Vstoupila do Vědecko−
technické společnosti, sekce jazyků.
Pořádala v Plzni semináře pro tech−

niky, lékaře, lingvisty ve spolupráci
s francouzským institutem. Od roku
1989 začala pracovat na založení
Francouzské aliance, je čestnou
předsedkyní této organizace.
Ivo Hlaváček reprezentuje třetí ge−
neraci významné pivovarské dyna−
stie Hlaváčků. Narodil se 5. června
1926 ve znojemském pivovaru, v ro−
dině sládka Františka Hlaváčka.
V Plzni žil od roku 1929, kdy jeho
otec František vyhrál konkurz na
místo sládka v pivovaru Prazdroj. Po
třicet let, až do roku 1987, řídil pivo−
vary Prazdroj a Gambrinus jako slá−
dek, výrobní a podnikový ředitel. Ivo
Hlaváček se stal jedním z pilířů, na
kterých stojí celosvětový úspěch
a sláva plzeňského ležáku. Jeho zá−
sluhou se podařilo udržet výrobní
postup piva Pilsner Urquell po celou
dobu. Vedle vlastní manažerské prá−
ce byl Ivo Hlaváček jedním z prvních
kandidátů věd v pivovarském oboru,
aktivně se podílel na vědecké čin−
nosti v oblasti pivovarnictví a vzdělá−
vání. V roce 2002 byl uveden do
Síně slávy českého pivovarství a sla−
dařství. Zemřel 6. ledna 2008.

Park u Rakováčku
získal další ocenění
V soutěži „Stavba roku Plzeňského
kraje 2016“ získal Park u Rakováčku
další významné ocenění „Cenu Mi−
nisterstva pro místní rozvoj a Aso−
ciace pro urbanismus a územní plá−
nování“ za veřejný prostor. Park
uspěl již v loňském roce ve stejné
soutěži na krajské úrovni a za kvalitní
řešení lokality a za přístup k zeleným
a biologicky cenným strukturám
získal čestné uznání poroty.
Letošní ocenění v této prestižní sou−
těži převzal místostarosta Mgr. Jan
Šašek v minulém týdnu v Betlémské
kapli v Praze. „Cenu za veřejný prostor
udělujeme parku u Rakováčku v Roky−
canech proto, že plocha parku plní
v zastavěném území smysluplně více−
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ro funkcí, které přinášejí městu syner−
gické efekty. Nabízí možnost krátko−
dobé rekreace a relaxace, je součástí
protipovodňové ochrany, zvyšuje bio−
diverzitu v území a příznivě ovlivňuje
mikroklimatické podmínky v sídle.
Oceněná stavba je dobrým příkladem
skloubení vodohospodářského, kraji−
nářského a architektonického řešení.
Působivá je dynamika proměn koryta
vodoteče, které se mění po krátkých
úsecích, i práce s různými typy trav−
ních a lučních porostů v závislosti na
odlišných funkcích jednotlivých úrovní
parku,“ komentoval udělení ceny Petr
Durdík, předseda Asociace pro urba−
nismus a územní plánování.
Eva Praumová
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Klinika, kde se cítíte jako doma!
To je LENTE!

Privátní ORL kliniku LENTE, která
v Plzni a Praze nabízí špičkovou péči
pacientům s nemocemi uší, nosu,
krku a s poruchami dýchání ve
spánku, mezi které patří především
chrápání a spánková apnoe, znají
mnozí pacienti už plných 10 let.
Založil ji v roce 2006 MUDr. Václav
Pavelec, Ph.D. jako moderní cent−
rum ORL, které poskytuje nejen kla−
sickou ORL péči, ale provádí opera−
ce nejmodernějšími způsoby. Navíc
je LENTE výzkumným centrem
spánkové léčby, kde se provádí kli−
nické zkoušky a hodnocení.
Zdejší tým lékařů, bakalářek
a sester je léty prověřený praxí a je

lze vybrat tu nejsprávnější chirurgic−
kou metodu, která se hodí právě na
konkrétní příčinu chrápání nebo
apnoe,“ dodal dr. Pavelec.

Head and Neck Surgery. Na návrh
členů Akademie byl MUDr. Václav
Pavelec, Ph.D. přijat do Americké
Akademie pro otolaryngologii a chi−
rurgii hlavy a krku. Je členem jejího
Mezinárodního výboru a Výboru pro
spánkovou medicínu.
Přes všechny tyto úspěchy se
LENTE považuje za běžnou (i když
nevšední) ORL ambulanci pro všech−
ny běžné (ale moderní) lidi, kteří se
chtějí zbavit svých zdravotních pro−
blémů v moderním prostředí a nej−

MUDr. Václav Pavelec při vyšetření malé pacientky před chirurgickým zákrokem.

Klinika LENTE je vybavena nejmodernějšími přístroji.

rekrutován převážně z fakultních ne−
mocnic. Externě s klinikou spolupra−
cují specialisté z USA, Německa či
Belgie. Vedoucí lékař centra operuje
v západoevropských zemích. Kom−
binace moderní techniky, vysoké
erudice a osobního nasazení za−
městnanců LENTE v péči o pacienty
vede ke špičkové medicíně.
„Naše zařízení provádí také opera−
ce nejmodernějšími způsoby – spe−
cializujeme se především na odstra−
nění chrápání a odstranění mandlí.
Disponujeme nejmodernější techni−
kou, jako jsou lasery, radiofrekvence
a harmonický skalpel. Do České re−
publiky jsme přinesli novou metodou
operování plazmou−koblací a máme
s ní nejbohatší zkušenosti v zemi,“
uvádí doktor Pavelec (na snímku při
vyšetření malé pacientky).
Navíce je LENTE výzkumným
centrem spánkové léčby, jehož vý−
sledky práce byly publikovány
v prestižních odborných časopi−
sech, jako je The Laryngoscope či
The Journal of Otolaryngology and
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kvalitnější léčbou. V poslední době
se to týká hlavně problematiky chrá−
pání. Za chrápáním se totiž často
skrývá syndrom spánkové apnoe ne−
boli dechové spánkové nedostateč−
nosti. V důsledku nedostatku spánku
je pacient často unavený, má bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje
se tak riziku mozkové mrtvice,
infarktu nebo mikrospánku za volan−
tem. A právě unikátní léčbu chrápání
pomocí jazykových implantátů po−
skytuje plzeňská klinika LENTE.

„Unikátní zákrok spočívá v tom, že
lékař zavede asi čtyři centimetry
dlouhou pružnou tyčinku ze speciál−
ního materiálu do jazyka. Během ně−
kolika týdnů se implantát částečně
vstřebá a změní svůj tvar. Díky tomu
roztáhne jazyk dopředu a v důsledku
tohoto tahu se uvolní dýchací cesty.
Výkon se provádí v místní nebo cel−
kové anestezii. Za hodinu po výkonu
může jít pacient domů. Výhodou zá−
kroku je to, že je vždy možný návrat
k nějaké standardní metodě léčby,“
vysvětluje doktor Pavelec, který
s americkými lékaři na řešení těchto
problémů spolupracuje už řadu let.
MUDr. Pavelec doplnil, že na jeho
pracovišti dokáží jako jediní v ČR zji−
stit přesně ta místa, kde dochází ve
spánku ke kolapsu dýchacích cest.
Při medikamentózním navození de−
setiminutového spánku přesně loka−
lizují pomocí videofibroskopu (DISE
–Drug Induced Sleep Endoscopy)
místo, kde chrápání či apnoe vzniká,
a určí charakter obstrukce. „Jen tak

Ve zkratce
LENTE
LENTE
LENTE
LENTE

disponuje špičkovými laserey a koblací.
má radiofrekvenční termoablaci.
používá harmonický skalpel.
je orientováno na ambulantní chirurgii. Kdo stoná doma,
stoná lépe a rychleji.
V LENTE provádíme zákroky v narkóze za jednodenní hospitalizace.
LENTE umí léčit laserem dlouhodobou rýmu, chrápání a poruchy
dýchání ve spánku. Provádíme špičkové septorinoplastiky.
V LENTE nabízíme léčbu CPAPem.
LENTE se zabývá nemocemi ušními, nosními a krčními.
LENTE provádí monitoraci spánku v domácím prostředí i v naší
spánkové laboratoři.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Díky využití nejmodernějších tech−
nologií lze veškeré zákroky uskuteč−
nit ambulantně nebo v rámci jedno−
denní chirurgie, kdy doba hospitali−
zace po zákroku v narkóze nepře−
sáhne 24 hodin. (Například po plas−
tické úpravě nosní přepážky odchází
pacient hodinu po zákroku domů
a po týdnu se vrací do práce. V pří−
padě standardní léčby stejného pro−
blému trvá pobyt ve zdravotnickém
zařízení až týden a poté následuje tří−
týdenní rekonvalescence).

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

604 243 945
Email:

info@lente.cz
www.lente.cz
GPS:49°43'40.602"N,
13°22'3.191"E
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Primátor předal medaili cti strážníkovi
Výsledky voleb
u soudu
U Krajského soudu v Plzni byl po−
dán „návrh na neplatnost voleb do
krajského Zastupitelstva Plzeň−
ského kraje“, věc byla podána dne
21. 10. 2016 a je zapsána pod
spisovou značkou 30A 183/2016.
Ustavující zastupitelstvo se mů−
že konat až po vyřešení stížnosti.
Krajský soud musí formou usne−
sení rozhodnout do 20 dnů, hejt−
man musí poté svolat ustavující
zastupitelstvo do 15 dnů.

Setkání válečných
veteránů
v Rokycanech
Pro oslavy významného Dne vá−
lečných veteránů v Rokycanech si
letos zástupci amerických veterá−
nů zvolili neděli 20. listopadu
2016. Tradičně se sjedou do měs−
ta již v pátek a v podvečer posedí
v hotelu Bílý lev při neformálním
setkání účastníků této akce. V so−
botu v 10.00 hodin mají na pro−
gramu vzpomínkový akt u pomní−
ku na demarkační linii a po obědě
mají namířeno do Vojenského mu−
zea na demarkační linii, odkud po−
jedou k památníku generála Patto−
na do Dýšiné. Večer pořádají
v Mirošově v restauraci Na Statku
tradiční společenský večer pro
zvaného hosty.
Hlavní program se uskuteční
během nedělního dopoledne.
Oslavy budou zahájeny v 10.00
hodin svěcením praporů a násled−
ně mší svatou za padlé v kostele
Panny Marie Sněžné. Program bu−
de pokračovat v 11.15 hodin slav−
nostním ceremoniálem u pamětní
desky americké armádě na Masa−
rykově náměstí. Každým rokem se
této slavnostní události zúčastní
vedle představitelů města předsta−
vitelé Americké ambasády, zá−
stupci amerických veteránů, kteří
se především podílejí na organiza−
ci těchto oslav, zástupci Krajského
vojenského velitelství v Plzni,
České obce legionářské a předsta−
vitelé státu.
Ceremoniál bude doprovázen
hudbou kapely 35. pěšího pluku
z Plzně. Součástí programu bude
výstava historické vojenské tech−
niky Military Car Clubu Plzeň,
Vojenského muzea a Klubu Vojen−
ského muzea na demarkační linii
v Rokycanech. Již třetím rokem
se též předvedou se svojí ukáz−
kou kadeti Vojenské akademie
z Vilsecku.
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Čestné uznání a medaili cti udělil pri−
mátor Martin Zrzavecký plzeňskému
strážníkovi Michalu Buřičovi, který
letos 21. července zasáhl u případu
fyzického napadení dívky v Karlově
ulici v Plzni, přestože v danou dobu
nebyl ve službě. Sám při zákroku
proti agresivnímu pachateli utrpěl
zlomeniny lícních kostí a další pora−
nění a dosud je v pracovní neschop−
nosti a léčí následky útoku.
„Moc si vážím toho, co jste udě−
lal. Je důležité, aby si lidé městských
strážníků vážili, vnímali je, jak mají.
Bude ale zřejmě ještě trvat dlouho,
než společnost uzná, v jaké je stráž−
ník situaci, jak náročnou práci vyko−
nává,“ řekl primátor.
Podle Michala Buřiče se agresivita
lidí na ulici zvyšuje. „Neumím si
představit, kdyby měl být člověk
v hlídce sám,“ reagoval Michal
Buřič, který na setkání s primátorem
přišel v doprovodu velitele Městské
policie Plzeň Karla Macha.
Případ se stal 21. července před
22. hodinou večer. Michal Buřič při−
spěchal na pomoc dívce, jejíž volání
uslyšel z okna. Slovně i fyzicky ji na−
padal agresivní muž, následně za−
útočil i na strážníka.
„Pan Michal Buřič jej samozřejmě
vyzval, ať svého jednání okamžitě

Primátor města Plzně Martin Zrzavecký předává Michalu Buřičovi medaili cti.
zanechá, dotyčnou pustí a prokázal
se i jako příslušník městské policie,
ale útočník toho nenechal, dokonce
prohlásil, že si se ženou může dělat,
co chce, a dál pokračoval ve své
agresivitě. Z toho důvodu strážník
vstoupil mezi ně, aby ženu ochránil,
a pokoušel se celou situaci zklidnit,“
přiblížila událost mluvčí Městské po−
licie Plzeň Jana Pužmanová.
Násilníka strážník přemohl a zne−
hybnil, jenže situaci zkomplikoval
náhodný chodec, který chtěl zabrá−
nit konfliktu, a tak se pokusil dvojici

od sebe oddělit. „I přes upozornění
pana Michala Buřiče, že je od měst−
ské policie a má zavolat policii, jej
uchopil do takzvané kravaty a snažil
se jej odtáhnout. To mělo za násle−
dek, že se agresor dostal ze sevření
a chtěl pokračovat v napadání stráž−
níka, kterému vyhrožoval fyzickou li−
kvidací. Naštěstí v tu chvíli dorazil
psovod městské policie, který další
agresi zabránil. Vzápětí po něm se
dostavily motohlídky městské poli−
cie a Policie České republiky,“ dopl−
nila Pužmanová.

Babysence hlídá dech novorozenců
Nadace Křižovatka dnes předala
sedm nových monitorů dechu Baby−
sense II v celkové hodnotě bezmála
21 tisíc korun dětskému oddělení
Stodské nemocnice. Přístroje byly
zakoupeny z finančních darů, které
nadaci do projektu „Maminko, dý−
chám“ poskytly místní společnosti
LT Trade a Agricos. Nemocnice se
tak po několika letech vrátila do sítě
dnes již 80 nemocnic v ČR, kterým
Nadace Křižovatka pomáhá zajistit
do dětských postýlek přístroje
hlídající klidný spánek novorozenců
před Syndromem náhlého úmrtí
kojenců – SIDS.
„Monitory dechu jsou citlivé pří−
stroje, které mají omezenou život−
nost, a proto hledáme podporu
u sponzorů a dárců i v jednotlivých
regionech, abychom pomohli zajistit
kontinuální obnovu přístrojů v ne−
mocnicích,“ uvedla ředitelka nadace
Štěpánka Pokorníková.
Monitor dechu Babysence II ne−
jen hlídá zástavu dechu, ale také

apnoe pauzy neboli bezdeší, a jaké−
koliv nepravidelnosti dechu děťát−
ka. „Pokud se dýchání zastaví na
dobu delší než 20 sekund nebo se
dechová frekvence sníží pod 10 de−
chů za minutu, monitor upozorní na
tento stav zvukovým a světelným

signálem,“ popisuje staniční sestra
novorozeneckého oddělení Stodské
nemocnice Lenka Švábová. To je
znamení pro personál nebo i ma−
minku, aby ihned miminko zkon −
trolovala a pomohla mu dýchání
obnovit.

Předání sedmi nových monitorů dechu Babysence II dětskému oddělení
ve Stodské nemocnici.
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nabízí silvestrovský pobyt na 4 a 7 nocí s plnou penzí a nápoji k jídlům
Stravování:
• plná penze – snídaně bufetovou formou, obědy
a večeře volbou z menu
• nealkoholické nápoje k jídlům v ceně
(vyjma silvestrovského večera)
• pobyt začíná 29. 12. večeří s přivítacím drinkem a končí
v odjezdový den snídaní
• odpoledne svařené víno a koláč
Léčebný program:
• lékařské vyšetření
• volné využívání hotelového bazénu s protiproudem
• župan na pokoji
• 7 nocí: 5 léčebných dnů – 20 procedur
Počet nocí
Počet dní
Počet procedur
Dny / datum léčby
Dvoulůžkový pokoj Standart hl. budova
Jednolůžkový pokoj Standart hl. budova
Apartmán hlavní budova – 2 míst., 38 m2
Dvoulůžkový pokoj LUX – 2 míst., 31 m2

• 4 noci: 2 léčebné dny – 8 procedur
např. masáž, rašelinový zábal, hydromasážní vana,
2x plynové injekce, solná komora, parafinový zábal,
vibrační deska
Zábava:
• malý dárek
• silvestrovský večer s oslavou, slavnostním menu
a rautem včetně sektu
• živá hudba a tanec
• další kulturní program (divadlo, koncerty a pod.)
a výlety od cestovní agentury je možné objednat
na recepci
29.12.−02.01.
4
5
8
2 / 30.+31.12.
8.800 Kč
9.550 Kč
9.800 Kč
9.800 Kč

29.12.−05.01.
7
8
20
5 / 30.+31.12. + 02.,03.,04.01.
13.900 Kč
15.200 Kč
15.800 Kč
15.800 Kč

Byty pro fakultní nemocnici
Město Plzeň připravilo první byty
k pronájmu Fakultní nemocnici
Plzeň, která je chce nabízet jako je−
den z bonusů při náboru a stabilizaci
svých zaměstnanců. Z celkem 35
opravených i neopravených měst−
ských bytů, které za tímto účelem
vytipoval Bytový odbor Magistrátu
města Plzně, projevila zatím nemoc−
nice zájem o sedm z nich.
Rada města Plzně k nim schválila
uzavření nájemních smluv. Jde o by−
ty o velikostí 0+1 až 4+1, město za
ně účtuje nemocnici standardní ná−
jem, tedy částku 82,10 korun za me−
tr čtvereční podlahové plochy za mě−
síc. Podobně město podporuje na−
příklad i Městskou policii Plzeň a své
příspěvkové organizace.
„Jde o byty v Dominikánské ulici,
v Pražské, Americké, na Klatovské
třídě, v Jablonského ulici a ve Chvo−
jové ulici, přičemž nájemní smlouva
bude uzavřena vždy přímo s nemoc−
nicí a ta poté se svým zaměstnan−
cem uzavře podnájemní smlouvu.
Toto rozhodnutí je součástí naší by−
tové politiky. Chceme podporovat
nábor nových pracovníků, případně
udržení stávajících u vybraných sub−
jektů. Těmi jsou vedle fakultní ne−
mocnice například městská policie,
Plzeňský rozhled 11/2016

ale i další složky města a jeho přís−
pěvkové organizace,“ přiblížil David
Šlouf, radní města pro oblast správy
městských nemovitostí.
Šance získat městský byt za stan−
dardních podmínek, avšak přednost−
ně, je jedním z bonusů, který by mo−
hl pomoci přilákat a udržet zdravotní
sestry a další personál v nemocnici,
u městské policie zase chybějící
strážníky. Zejména u mladých lidí
může hrát možnost získání služební−
ho bytu významnou roli při jejich ko−
nečném rozhodnutí. „Fakultní ne−
mocnice Plzeň si této nabídky od
města Plzně velmi váží. Jsem rád, že
můžeme našim zaměstnancům pro−
nájmem služebního bytu pomoci vy−
řešit jejich bytovou situaci a doufám,
že tento určitý benefit napomůže při
rozhodování dalším potencionálním
zájemcům o zaměstnání ve fakultní
nemocnici,“ řekl ředitel Fakultní ne−
mocnice Plzeň Václav Šimánek.
Nájemní smlouvy uzavřené pro
stabilizaci či nábor pracovníků budou
vázány na výkon zaměstnání. Město
Plzeň spravuje prostřednictvím
městského správce Obytná zóna
Sylván celkem 3130 obecních bytů.
K pronájmu jich má v současné době
připraveno přibližně kolem stovky.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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SKAUTSKÝ INSTITUT
otevřel brány i v Plzni
Po měsících příprav se Skautský institut rozšířil do čtvrtého
města v republice. Skupina mladých dobrovolníků uspořádala
první veřejnou besedu plzeňské pobočky – tématem byla krajina
za hranicemi města.
„Zaujala nás výzva na sociálních
sítích, která vybízela k rozšíření
Skautského institutu i do dalších
měst České republiky. Po tomto pr−
votním impulsu jsme začali hledat
společná témata a aktivity, kterými
by se mohla plzeňská odnož institu−
tu zabývat. Ústředním tématem, kte−
ré se vždy liší mezi pobočkami, se
nakonec stala krajina a vše, co se
s ní pojí – od přírody po lidi, kteří
svou činností krajinu silně ovlivňují,“
vysvětluje průběh vzniku čtvrté po−
bočky Skautského institutu její ve−
doucí Martin Kolovský. Skautský
institut však není cílen pouze na
skauty, jak by mohlo z názvu mylně
vyplývat – cyklus debat, přednášek
a workshopů může navštívit každý.
„Chtěli bychom naším programem
oslovovat lidi nejrůznějšího věku od
studentů až po seniory. Čím více nás
bude, tím krásnější okolí můžeme
spoluvytvářet,“ říká Kolovský.
Historicky první akce plzeňského
Skautského institutu, která se konala
na Zastávce, se zúčastnila přibližně
třicítka návštěvníků. Kromě předsta−
vení činnosti institutu a hudebního
vystoupení dua Dámy s hranostajem
se konala první beseda spjatá s té−

matem krajiny – pozvání přijala kraji−
nářská architektka Ing. Klára Salz−
mann, Ph.D. Beseda s tajemným ná−
zvem „Je za humny drak?“ poodha−
lila, jak je utvářena krajina za hrani−
cemi města a jakými vlivy se krajina
v průběhu let mění. „Ráda jsem po−
znala lidi, kteří Skautský institut při−
pravují a téma krajiny v podání paní
Salzmann bylo zajímavé a inspira−
tivní. Celkovému dojmu z akce po−
mohla i hudební vložka, kdy jsem se
mohla naladit na prostor a společ−
nost, zklidnit se. Pak už jsem se mo−
hla plně věnovat přednášce,” sdělila
své dojmy z akce jedna z návštěvnic
Barbora Čížková.
„Z počátku plánujeme uspořádávat
akce jednou za měsíc, a to vždy na
jeho začátku,“ zve Martin Kolovský
a dodává, že v Plzni institut prozatím
nemá svoje stálé sídlo a akce se tedy
budou konat pokaždé v jiných prosto−
rách. Do budoucna se zvažuje využí−
vání coworkingového centra na stře−
še bývalého kina Elektra, o jehož
vznik usiluje spolek K světu. Dalšími
tématy besed bude například role
architekta v krajině nebo české pohra−
ničí a s ním spjaté osudy zaniklých
obcí po násilném odsunu Němců.

Nyní jde o kontrolu účelnosti
Regionální operační program NUTS
II Jihozápad (ROP Jihozápad) byl
jedním z nejúspěšněji čerpaných
operačních programů v období
2007–2013. Programové období
bylo formálně ukončeno v roce
2013 a finance z ROP Jihozápad by−
ly příjemcům proplaceny, ale v sou−
časnosti se stále kontroluje, zda pro−
jekty plní svůj účel.
V rámci ROP Jihozápad bylo v ob−
dobí 2007–2014 předloženo celkem
3430 projektových žádostí v celkové
hodnotě za téměř 55 miliard korun.
Celkem bylo podpořeno 1147 pro−
jektů, jejichž příjemcům bylo propla−
ceno více než 17,9 miliard korun.
Pokud porovnáme tyto 4 hodnoty, je
patrné, že pokud by ROP Jihozápad
disponoval trojnásobným množstvím
přidělených finančních prostředků,
6
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mohl by vyhovět všem žadatelům.
Rámcově putovalo nejvíce financí do
dopravní infrastruktury, dále na roz−
voj měst a obcí a v neposlední řadě
byl podpořen cestovní ruch.
Nejvíce finančních prostředků
(45 % z celku) bylo přiděleno priorit−
ní ose 1 – Dostupnost center. Ta za−
hrnuje 5 oblastí podpory, z nichž
nejvýznamnější je Modernizace re−
gionální silniční sítě, kde bylo pří−
jemcům proplaceno celkem 8,47
miliard korun. Tyto finance pomohly
v obou krajích nově postavit nebo
rekonstruovat více než 1000 kilo−
metrů silnic II. a III. třídy. Význam−
ným projektem je například přeložka
v Klatovech, která je součástí seve−
rozápadního obchvatu. Zde přispěl
ROP Jihozápad částkou převyšující
190 milionů korun.
Plzeňský rozhled 11/2016

330 000 Kč

480 000 Kč

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

Chata 2+1 (381 m ), Vrbice,
okr. Tachov

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.
230/400V, vrt u pozemku. Chata podsklepena.
Doporučujeme!

Podezděná dřevěná chata na vl. pozemku, neda−
leko Kladrub u Stříbra. IS: voda−vlastní vrt, el.
230/400V, septik, topení: lokální TP. Chata je
situována v blízkosti krásné přírody a lesů.

Dřevěná chata s kamennými základy o zastavěné
ploše 35 m2. IS.voda – vl. zdroj, el. 230/400V,
topení: lokální TP, septik. Chata stojí na pozemku
obce Vranov s ročním poplatkem 450,− Kč.

& 734 319 301

& 734 319 301

2

& 734 319 301

C

1 899 000 Kč
2

G

3 450 000 Kč

899 000 Kč

767 000 Kč
Chata 3+1 (80 m2), Vranov,
okr. Tachov

2

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

3 499 000 Kč

5 750 000 Kč

Byt 3+1 (53 m ),
Plzeň – Skvrňany

RD (2720 m2) Vochov,
okr. Plzeň – sever

Pozemek (2 250 m2),
Zruč−Senec

Pozemek (5 430 m2),
Zruč−Senec

Slunný byt v OV o původní dispozici 2+1 se na−
chází v ulici T. Brzkové. K bytu náleží sklepní ko−
je. Příjemné bydlení s nízkými měsíčními nákla−
dy. V blízkosti veškerá občanská vybavenost.

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

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!

Pozemek v Třemošenské ul.v územním plánu
obce určen k výrobě a skladování. Přístup k po−
zemku po zpevněné komunikaci. IS kanalizace,
vodovod, el. 20 m od pozemku.

& 734 319 301

& 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
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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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Inovační maraton 2016 pro napínavé situace
Druhý ročník inovačního maratonu
pro týmy studentů letos opět slibuje
napínavé situace, které přináší tvůrčí
práce ve spojení s únavou. Úkolem
studentů bude během 24 hodin ve
spolupráci se stratégy Skupiny ČEZ
vymyslet originální a inovativní řeše−
ní, která by mohla fungovat i v praxi.
Netradiční soutěž proběhne v cent−
rále Skupiny ČEZ od 10. do 11. listo−
padu. Přihlásit se mohou studenti
a čerství absolventi všech českých
vysokých škol, na vítěze čeká něko−
likatýdenní placená stáž ve firmách
Skupiny ČEZ.
„Nejvíce mě překvapilo, že lze kre−
ativitu opravdu transformovat úna−
vou. Osobně jsem si prvních 6 hodin
myslel, že ‚plánované vymýšlení in−
ovací‘ je totální nesmysl a 24 hodin
to trvá prostě proto, aby to znělo
dobře. Nakonec mi to ale dávalo
smysl,“ říká Petr Pávek z loňského
vítězného týmu.
„Studenti budou vymýšlet inova−
ce, které v dohledné době mohou
fungovat v praxi. Přijdou během toho
do úzkého kontaktu s dalšími aktiv−
ními studenty a také s odborníky

8

Skupiny ČEZ. Chceme, aby se pro
ně projekt stal zajímavou osobní
i kariérní zkušeností. Podobné akce
navíc u mladých lidí vypadají velice

dých lidí. Skupina ČEZ chce touto
aktivitou nejen inovovat, ale také při−
táhnout kvalitní absolventy vysokých
škol. Loňský ročník oba cíle naplnil.

dobře v životopisu a pomohou jim
při hledání perspektivního zaměstná−
ní,“ říká Petr Disman, manažer pro−
jektů strategie Skupiny ČEZ.
Spolupráce přináší výhody oběma
stranám: studenti poznají fungování
velké společnosti v praxi a naučí se
inovativní techniky, firma na druhé
straně ocení neotřelé nápady mla−

Účast na Inovačním maratonu
otevírá mladým lidem i cestu ke ka−
riéře ve Skupině ČEZ. To potvrzuje
i Tomáš Povejšil, účastník prvního
ročníku, který nyní pracuje v úse−
ku zahraničních majetkových účastí
Skupiny ČEZ.
„Když jsem šel na inovační mara−
ton, tak jsem rozhodně neplánoval,

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

že budu pracovat v ČEZ. Ten zážitek
na mě ale udělal dojem. Bylo vidět,
že ČEZ se snaží investovat do zají−
mavých věcí, dělat něco extra, že in−
vestují do studentů. Navíc jsem po−
znal pár lidí, co v ČEZ pracují – viděl
jsem, že jsou normální, že bych s ni−
mi klidně šel na pivo,“ říká Tomáš
Povejšil s úsměvem.
Práce v týmech je v průběhu ce−
lých 24 hodin prokládána společný−
mi částmi, při kterých všech třicet
účastníků společně dostává další
instrukce, učí se inovační techniky
nebo si užívá různá překvapení při−
pravená zaměstnanci Skupiny ČEZ.
Právě kontakty si kromě zajímavé
zkušenosti účastníci z prvního roční−
ku pochvalovali.
„Je to super zážitek, je to nová
zkušenost, na kterou člověk běžně
nenarazí. Jsi vytržený z běžné reality,
hodí tě do nového prostředí a musíš
plavat. Měl jsem z toho prostě velmi
intenzivní pocit,“ doplňuje Tomáš
Povejšil.
Více informací na:
http://www.kdejinde.cz/cs/
studenti/inovacni−maraton.html
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Střípky
z Plzně
Indiáni hlásí
změny – Straka
za Straku!
Po neúspěšném utkání proti
pražské Spartě rozhodlo ve−
dení HC Škoda Plzeň o odvo−
lání hlavního trenéra A−týmu
Michala Straky. Tým dočasně
povedou generální manažer
Martin Straka a sportovní
manažer Tomáš Vlasák.
„Včera jsme věřili, že to mů−
žeme ještě zlomit, ale bohužel
to byl chaos. Nechtěli jsme či−
nit unáhlená rozhodnutí, ale už
je potřeba zakročit. Michal pro
Plzeň odvedl velký kus práce,
snažil se to zlomit, ale někdy,
zkrátka, věci nejdou tak, jak si
je naplánujeme. Na jeho půso−
bení by se však nemělo dívat
pouze z pohledu letošní se−
zóny. Pro Plzeň toho udělal
opravdu hodně a s týmem pra−
coval velmi dobře. Letos se
navíc sešlo více negativních
aspektů – odešli klíčoví hráči,
přidala se zranění, nechytli
jsme úvod sezóny a už se to
táhne. Bohužel, půl týmu vy−
měnit nejde,“ uvádí k odvolání
trenérů generální manažer
Martin Straka.
„Vždycky musí být nějaký
plán B a ten máme i my.
K mužstvu proto na lavičku při−
chází nový realizační tým, pro−
zatím dočasně, ve kterém bu−
du já, Tomáš Vlasák a Jirka
Hanzlík. Ladislav Čihák zůsta−
ne jako jeden z asistentů. Roli
hlavního kouče si rozdělím já
s Tomášem Vlasákem. Rudolf
Pejchar zůstává u brankářů.
Uděláme všechno pro to, aby
se náš herní projev co nejdříve
zlepšil a my se zase dostali na
vítěznou vlnu. Nikde však není
napsáno, že trenéři, kteří při−
jdou, vše zásadně změní. Chtít
vyhrát pro Plzeň a makat na
sto procent musí především
hráči. Pokud se nezlepší oni na
ledě, tak se z toho nedostane−
me. Čeká nás hodně práce,“
přiznává generální manažer
Martin Straka.
Plzeňský rozhled 11/2016
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Plzeň má na Vánoce
douglasku tisolistou
Třináct metrů vysokou douglasku ti−
solistou z Radobyčic si letos vybrala
Plzeň za svůj vánoční strom.
Douglaska roste na městském po−
zemku u křižovatky Radobyčic a Litic,
její instalace na náměstí Republiky se
uskuteční 13. listopadu v nočních
hodinách. Slavnostně pak vánoční
strom rozsvítí v neděli 27. listopadu
2016 v 18 hodin primátor města
Martin Zrzavecký spolu s plzeňským
biskupem Tomášem Holubem, poté
zazpívá Monika Absolonová.
„Douglasku si letos nadělí město
samo sobě, roste totiž na našem po−
zemku. Půjde o stejný druh, jaký zdo−
bil plzeňské náměstí loni, kdy byla
douglaska tisolistá o metr vyšší, teh−
dy ji město získalo ze sportovního
areálu TJ Sokol Petřín, její kořeny tam
poškozovaly atletickou dráhu,“ přiblí−
žil primátor města Martin Zrzavecký.
Podle Richarda Havelky ze Správy
veřejného statku města Plzně má
město v záloze pro jistotu ještě jeden
strom. „Vždy se snažíme vytipovat
dva, neboť se strom může při mani−
pulaci zlomit, může ho poškodit vítr
a podobně,“ uvedl Richard Havelka.
Podle jeho slov se město snaží také
druhy stromů obměňovat, předloni
tak například byla vánočním symbo−
lem Plzně jedle. „Co se týká nabídek
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na vánoční strom, v letošním roce
jsme jich moc neměli. Proto zřejmě
příští rok vyzveme občany i firmy,
aby posílali nabídku stromu i s fot−
kou. V minulosti jsme už takto po−
stupovali a vždy jsme si měli poté
možnost vybrat z 15 až 20 stromů,“
doplnil Richard Havelka. Vánoční
stromy město získává od občanů i fi−
rem, letos bude strom darem „města
městu“.
Douglasku nechá Správa veřejné−
ho statku města Plzně porazit 13. lis−
topadu v ranních hodinách. Speciální
konvoj strom převeze na náměstí
Republiky kolem 22. hodiny, samot−
ná instalace následně zabere zhruba
hodinu až 1,5 hodiny.
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu se uskuteční 27. listopadu
2016 na náměstí Republiky. Součástí
bude kulturní program, kdy od 16 do
16:25 hodin vystoupí Plzeňský dět−
ský sbor, od 16:30 do 16:55 folklorní
soubor Jiskra, od 17 do 17:12 balet
Divadla J. K. Tyla, od 17:20 do 17:50
Big Band Konzervatoř Plzeň. V 17:50
pronesou sváteční přání Plzeňanům
primátor města Martin Zrzavecký
a plzeňský biskup Tomáš Holub. Po
společném rozsvícení stromu vy−
stoupí Consortium musicum, obča−
nům zazpívá Monika Absolonová.
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Střípky
z Plzně
Most generála Pattona
se dočká opravy

Peníze z Nadace podpoří kvalitu vzdělání
Rada Plzeňského kraje schválila
přijetí finančního daru v celkové
výši 48 200 Kč od Nadačního
fondu Podpora technického vzdě−
lávání v Plzeňském kraji níže
uvedeným školám zřizovaným
Plzeňským krajem:
l Střední průmyslová škola stroj−
nická a Střední odborná škola
profesora Švejcara, Plzeň,
Klatovská 109, příspěvek ve
výši 18 200 Kč
Plzeňský rozhled 11/2016

Střední průmyslová škola,
Tachov, Světce 1, příspěvek ve
výši 30 000 Kč.
Příspěvek z Nadačního fondu
Podpora technického vzdělávání
v Plzeňském kraji je určen na úhradu
lektorů kroužků odborného německé−
ho jazyka, které se budou konat na
Střední průmyslové škole strojnické
a Střední odborné škole profesora
Švejcara, Plzeň, Klatovská 109.
Účelem kroužků je zvýšení znalosti
l

odborné němčiny a tím vyšší uplatni−
telnost absolventů školy na trhu prá−
ce. Tyto kroužky jsou kladně hodno−
ceny a podporovány ze strany firem.
Dále o příspěvek z Nadačního fon−
du Podpora technického vzdělávání
v Plzeňském kraji požádala také
Střední průmyslová škola, Tachov,
Světce 1 pro žáka 2. ročníku oboru
Obráběč kovů Jakuba Štrunce na
úhradu části nákladů roční stáže
v Rakousku ve výši 30 000 Kč.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

V souvislosti s návrhem rozpočtu
Státního fondu dopravní infra−
struktury na příští rok, který po−
čítá s 82 miliardami korun, při−
čemž největší část z peněz půjde
na rozvoj a opravy silniční sítě.
Celkem 45,75 miliardy korun by
mělo z rozpočtu fondu získat
Ředitelství silnic a dálnic České
republiky (ŘSD), které má na
starosti dálniční síť a síť silnic
první třídy. Na území města Plzně
má Ředitelství silnic a dálnic
České republiky připraveny dva
projekty, a sice rekonstrukci mo−
stu generála Pattona a rekon−
strukci silnice I. třídy v úseku
Třemošenský rybník – Orlík.
„Vítáme, že bude zahájena
rekonstrukce mostu generála
Pattona na klíčové komunikaci ve
směru sever – jih, byť víme, že
bude mít velké dopady do dopra−
vy v Plzni. Jeho rekonstrukci růz−
ní ministři dopravy slibují už více
než deset let,“ reagoval primátor
Martin Zrzavecký.
Podle náměstka pro oblast
dopravy a životního prostředí
Petra Náhlíka by město Plzeň vel−
mi uvítalo, kdyby v roce 2017
byla v Plzni na trase sever – jih
zahájena i rekonstrukce silnice I.
třídy v úseku Třemošenský ryb−
ník – Orlík.
„Tento úsek je pro dopravu na
trase sever – jih úzkým hrdlem,
protože jak trasa v Plzni od mos−
tu generála Pattona po Lidické
a Plaské ulici do Bolevce, tak
obchvat Třemošné již mají dosta−
tečné parametry. Plzeňská sprá−
va ŘSD i město Plzeň jsou již od
roku 2015 připraveny tento úsek
vybudovat,“ uvedl Petr Náhlík.
Tato stavba měla být zahájena
již v roce 2016, kvůli loňské
změně zákona o vlivu staveb na
životní prostředí byla odložena.
Město Plzeň pro tuto státní stav−
bu již před více než 10 lety vy−
koupilo pozemky za zhruba 6 mi−
lionů korun a v listopadu loňské−
ho roku je předalo ŘSD. V roce
2016 tak ŘSD v Plzni realizuje
pouze stavbu I/20 Studentská
ulice, úsek Plaská – Gerská, kde
investorem je ŘSD, podíl města
činí 30 milionů korun.
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Střípky
z Plzně
Na volby
v Plzeňském kraji
si u soudu stěžuje
lídr Sládkovců
Ustavující zasedání Zastupi−
telstva Plzeňského kraje plá−
nované na 4. listopadu v příš−
tím týdnu téměř jistě nebude.
Krajský soud v Plzni totiž od
pátku 21. října řeší návrh na
neplatnost krajských voleb na
Plzeňsku. Podal jej lídr kandi−
dátky Koalice Republikánů
Miroslava Sládka, Patriotů
České republiky a HOZK
Norbert Naxera. Jeho uskupe−
ní se do zastupitelstva nedo−
stalo, v kraji získalo jen 0,09
procenta hlasů.
Ustavující zastupitelstvo se
může konat až po vyřešení stíž−
nosti. Krajský soud musí for−
mou usnesení rozhodnout do
dvaceti dnů. Hejtman až poté
svolá do patnácti dnů ustavující
zastupitelstvo.
Právník Norbert Naxera podal
rozsáhlý návrh na neplatnost
krajských voleb, kterým se nyní
krajský soud zabývá. Text jeho
podání odpovídá podle mluvčí−
ho soudu Davida Ungra všem
náležitostem kladeným na po−
dobné dokumenty, takže soudci
nepožadují žádná doplnění.
Naxera v textu polemizuje
o systému voleb a o přístupu
k možné volební agitaci jed−
notlivých stran, hnutí a koalic.
„V žádném bodě nezpochybňu−
je výsledky voleb,“ říká Ungr.
Lídr Sládkovců naopak v žalobě
kritizuje přístup České televize,
že zástupci jeho koalice ne−
byli pozvání do předvolebních
debat. Soudci o žalobě rozhod−
nou do dvaceti dnů od jejího
podání, tedy nejpozději do 10.
listopadu.
Krajský soud v Plzni přijal
celkem čtyři stížnosti na neplat−
nost voleb. Tři se ale týkají
Karlovarského kraje. Jedna při−
šla e−mailem jako nepodepsa−
ná, druhá zpochybňuje volbu
člověka s omezenou svépráv−
ností a třetí je podobná návrhu
Roberta Naxery.
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FINPEX ocenil investiční počiny
FINPEX už tradičně umožňuje pre−
zentaci společností a podnikatelů
z oblasti stavebnictví, realit a inves−
tic. Devátý ročník tohoto fóra realit−
ních, stavebních a investičních příle−
žitostí se v říjnu stal platformou pro
diskusi, realizaci odborných works−
hopů i ocenění významných inves−
tičních počinů současnosti.
Představenstvo Okresní hospodář−
ské komory Plzeňsko nominovalo na
ocenění v oblasti investic spalovnu
v Chotíkově, Regionální inovační
centrum elektrotechniky (RICE) Zápa−
dočeské univerzity v Plzni a Environ−
mentální centrum Krsy. Ceny byly
uděleny v rámci galavečera fóra re−
alitních, stavebních a investičních pří−
ležitostí FINPEX 2016, který se konal
v Měšťanské besedě v Plzni.
První ocenění přebral z rukou hejt−
mana Plzeňského kraje Václava
Šlajse generální ředitel Plzeňské tep−
lárenské Tomáš Drápela. Spalovna

v Chotíkově u Plzně se v posledních
letech stala stoprocentně jednou
z nejdiskutovanějších staveb Plzeň−
ska (na snímku).
„Oblíbenou součástí doprovodné−
ho programu byl také Den otevře−

ných dveří na stavbách, který letos
odborné i laické veřejnosti nabídl
prohlídku nového hřiště pro TJ
Slovan Spoje Plzeň a bytového do−
mu u Kalikovského mlýna,“ doplňuje
Zeman.

Vesnická sídla okres Rokycany
Kmotrou knihy, která mapuje vznik
a vývoj obcí na Rokycansku s ná−
zvem Vesnice okresu Rokycany, se
stala Gabriela Straková, která spolu
s náměstkem Ivo Grünerem symbo−
licky pokřtila knihu zazvoněním zvo−
nečku. Pro Plzeňský kraj knihu zpra−
coval a vydal Karel Foud. Publikace
„Vesnická sídla Plzeňského kraje,
okres Rokycany“ je druhou v řadě
prací věnovaných venkovským loka−
litám na území Plzeňského kraje.
„První velice úspěšný díl mapoval
obce okresu Plzeň−sever a také
město Plzeň a byl do posledního vý−
tisku rozebraný,“ říká náměstek Ivo
Grüner.
Jen sídel se zřízeným obecním
úřadem je v kraji 501, samotných
vesnic a samot je evidováno více
než 1 500. Rozlohou je okres Roky−
cany nejmenší ze všech okresů,
nepočítáme−li Plzeň−město, a má te−
dy také nejméně obyvatel. Poprvé
v historii vznikl politický okres v ro−
ce 1905, do té doby byl pouze okre−
sem soudním. Za druhé světové vál−
ky byl zrušen, opětovně obnoven
v roce 1949. Tehdy k němu náležely
některé obce na Příbramsku a obec
Mokrouše. Naopak k němu nepatřila
území obcí Smědčice, Liblín a Bu−
jesily. V dnešní podobě existuje od
reformy územní správy od roku
1960. Od 1. ledna letošního roku
se rozloha zvětšila o katastrální úze−
mí zaniklého vojenského újezdu

Brdy. Území okresu leží v nad−
mořských výškách od 250 až do
830 m n. m.
Okres Rokycany má 68 obcí, kde
sídlí obecní úřad. Řada vesnic je sta−

robylého původu, s počátky, které
musíme hledat v raném středověku.
Stáří četných vsí umocňuje existen−
ce gotických kostelů nebo panských
sídel. Dějiny poznání kvalit a stáří
historického fondu se datují do po−
čátku 20. století, v Pasportizaci sídel
okresů v letech 1970 až 80 se mů−
žeme dočíst částečně i o vesnicích
okresu Rokycany.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Dnes představovaná kniha zahrnu−
je všechny obce okresu, i když nemá
ambice vyčerpávajícím způsobem
popisovat jednotlivé lokality z hle−
diska historie, urbanistické struktury
a památkového fon−
du. Vedle prezenta−
ce stručného dějin−
ného vývoje jsou
popisy sídel oboha−
ceny o charakteristi−
ku jejich půdorysné
a katastrální stopy.
Potřeba vytvořit ka−
talog vesnických sí−
del plzeňského re−
gionu, který by
v určitém časovém
horizontu alespoň
rámcově zachytil
dochovaný historic−
ký stavební lidový
fond, je o to větší, že
se jedná o území
dynamicky se rozví−
jející, s velkým po−
tenciálem přede−
vším v oblasti cestovního ruchu.
Čistá a udržovaná kulturní krajina,
velké množství památek, lokalit s ne−
opakovatelným koloritem nebo
historií formovanou urbanistickou
strukturou, to vše je Rokycansko,
které s touto devízou vstoupilo do
první čtvrtiny 21. století. Kniha bude
pro čtenáře dostupná v knihovnách
všech obcí okresu Rokycany.
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ZLATÁ A STŘÍBRNÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL
Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí

Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov
Správa veřejného statku města Plz−
ně zrekonstruuje lesní cestu Dolní
Kyjov, na projekt za pět milionů ko−
run získala dotaci ve výši 3,754 mi−
lionu korun. Zásadní rekonstrukce
zlepší údržbu lesního komplexu
v katastrálním území Malesice, tedy
na území devátého městského ob−
vodu. Přijetí dotace z Programu roz−
voje venkova České republiky na
období 2014–2020 ještě musí
schválit zastupitelé.
„Stávající 1,4 kilometru dlouhá
lesní cesta bude zpevněna štěrkem
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a částečně živicí, vybudován na ní
bude odvodňovací systém, dojde
k napojení bočních linií hospodář−
ských sjezdů tak, aby komunikace
sloužila odvozu dřeva i rekreačním
návštěvníkům lesa,“ řekl ekonomic−
ký náměstek primátora Pavel Kotas.
Cesta se rovněž stane součástí plá−
nované cyklostezky, která bude spo−
jovat Malesice a Radčiče.
Projekt má na starost Správa ve−
řejného statku města Plzně. Ta již
předala staveniště, hotovo by mělo
být do tří měsíců.

Celosvětový trh se zla−
tem zaznamenal v po−
sledním roce překvapivý
vzestup. Mnoho z nás
většinou ani netuší, jaké
poklady máme doma. Ať
už se jedná o staré, po−
škozené šperky, staré
mince, zlaté zubní ko−
runky, stříbrné příbory, či
z módy vyšlé šperky.
Podle světových komo−
ditních zpráv tlačí cenu
vzhůru jednak obavy ohledně vývoje
světové ekonomiky a v neposlední
řadě další nepředvídatelné kroky
Evropské centrální banky.
Výkup drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze znovu zhod−
notit. Aktuální cena se pohybuje oko−
lo 31 000,− Kč za unci. V souladu
s vývojem české koruny se cena zla−
ta drží od začátku roku 2016 na stále
na vysokých hodnotách. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit na velmi zajímavé finanční
částky,“ konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých
slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.
Paní Čížková se rozhodla navštívit
Zlatou Investiční Banku v Plzni a infor−
movat se o výkupních cenách. „Měla
jsem několik starých prstenů po pra−
rodičích, ale rozhodně jsem je ne−
chtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Investiční Banka, kte−
rá nabízí vysoké ceny za výkup.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

A byla jsem skutečně mile překvape−
na, nabídli mi přes 12 tisíc korun,“
pochvaluje si.
O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný personál, dis−
krétní prostředí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí.
Pobočka je pro Vás otevřena na adrese:

Náměstí Republiky 3/4,
Plzeň – v blízkosti staré radnice

Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit ke
skutečným odborníkům. Vše bez
průtahů a s profesionálním zjiště−
ním ryzosti kovu.
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Týden vědy a techniky Akademie věd ČR
Talent i zručnost
byly oceněny
Úspěšné řešitele předmětových
a odborných soutěží a soutěží
uměleckých ocenil na krajském
úřadě náměstek hejtmana Jiří
Struček, který žákům poděkoval
za vynikající reprezentaci kraje
v celostátních a mezinárodních
kláních.
Plzeňský kraj podporuje talento−
vané žáky několika dotačními
programy a projekty. Přímo na
podporu a rozvoj talentu je určen
dotační program Talent 2016. Pro

Na snímku nositelka 1. ceny ve hře
na akordeon Natálie Bocková,
ZUŠ Třemošná.

mimořádně nadané žáky, ale i pro
pedagogy, kteří je na soutěže při−
pravují, je určen projekt Podpora
talentovaných žáků v Plzeňském
kraji. K dofinancování školních
soutěží a dalších aktivit pak slouží
program Podpora zájmové čin−
nosti Plzeňským krajem.
V loňském školním roce repre−
zentovalo Plzeňský kraj v celo−
státních kolech uměleckých sou−
těží 84 žáků v sólové a komorní
hře na hudební nástroj a v recita−
ci. Dalších 116 žáků bylo členy
pěveckých sborů a herců divadel−
ních souborů a 320 žáků vytváře−
lo postupující výtvarné a literární
práce soutěžního projektu Evropa
ve škole.
Z dosud vyhodnocených soutěží
přivezli žáci škol z Plzeňského
kraje 55 ocenění, z toho 24 prv−
ních, 16 druhých a 11 třetích cen.
O úspěšnosti našich žáků napří−
klad ve výtvarné části soutěžního
projektu Evropa ve škole svědčí
fakt, že tradičně vydaný kalendář
je zcela v režii Plzeňského kraje,
a že v kalendáři pro rok 2017 je
všech dvanáct obrázků od žáků
našich škol.
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Exkurze na židovský hřbitov i rozhla−
sová laboratoř. Nejen takový bude
plzeňský Týden vědy a techniky
Akademie věd ČR, který je největším
vědeckým festivalem v České re−
publice. Letošní, šestnáctý ročník
se uskuteční od 1. do 13. listopadu
2016 a ponese se v duchu motta
„Za hranice známého“. Připraveno
je na 600 akcí po celé republice:
přednášky, výstavy, dny otevřených
dveří, dokumentární filmy, worksho−
py, vědecké kavárny a mnohé další
aktivity napříč všemi vědeckými
obory. V Plzeňském kraji se usku−
teční přes dvacet akcí.
Zajímavé přednášky z historie se
konají ve Studijní a vědecké knihov−
ně Plzeňského kraje v Plzni. Dopo−
ručujeme například přednášku Obě−
ti Osvětimi a popírači holocaustu
Vojtěcha Kyncla, která proběhne
7. listopadu. Zúčastní se jí a promlu−
ví na ní i pamětnice, která byla
v tomto koncentračním táboře věz−
něna a hrůzy v Osvětimi přežila.
Druhá část se bude zabývat přístu−
pem evropských států k připomínání
holocaustu a genocidy.
Za astronomií se můžete vydat na
plzeňské gymnázium na Mikuláš−
ském náměstí. Na přednáškách Oty
Kéhara se například dozvíte, co to

vůbec planeta je, na které je nejtep−
leji a která má nejvíc měsíců. Svět
fyziky a techniky se návštěvníkům
odhalí v Techmania Science Center
v Plzni. Kromě přednášek se zde
návštěvníci můžou také těšit 12. lis−
topadu na rozhlasovou Laboratoř
vědců a herců, která představí pět
aktuálních vědeckých témat v 50 mi−
nutách. Vědci vysvětlují, herci glosu−
jí, diváci se baví.
Za tajemstvím vědy se můžete
vydat i do Muzea Českého lesa
v Tachově, jehož pracovníci připravili
pro návštěvníky zajímavé worksho−

py. Mimo jiného se zájemci mohou
zúčastnit workshopu Slyšíš – po−
znáš – sčítáš zaměřeného na orni−
tologii nebo exkurze na tachovský
židovský hřbitov s názvem Psáno
v kameni, která se bude věnovat do−
kumentaci židovských náhrobků.
Vstup na celý festival je zdarma,
na některé akce, zejména na
přednášky, vědecké kavárny a fil−
my, je potřeba rezervace. Ta je
možná přes webové stránky
www.tydenvedy.cz, kde jsou také
uvedeny kompletní informace o ce−
lém programu festivalu.

Plzeň uspěla v soutěži Obnovitelné desetiletí
Město Plzeň získalo 2. místo v sou−
těži Obnovitelné desetiletí, v kategorii
Chytrá energie měst a obcí se umís−
tilo hned za energeticky soběstač−
nou obcí Kněžice. Porotu složenou
ze 42 odborníků na projektu Plzně
zaujaly už realizované aktivity, jako
jsou například testování elektrobusů,
energetické využití bioplynu na čis−
tičce odpadních vod, intenzivní opat−
ření v budovách města, jež vedou
k výrazným úsporám energií, využití
biomasy v městské teplárně s kom−
binovanou výrobou tepla a elektřiny
a další projekty. Ke 2. místu po−
mohly i záměry, které chystá město
v rámci iniciativy Smart City Plzeň,
jde například o energetické využití
kalů z čistírny odpadních vod
v městské teplárně.
„Úspěch našeho projektu, který
jsme nazvali Koncepční přístup k vy−
užívání obnovitelných zdrojů ener−
gie, je pro nás potvrzením toho,
že Plzeň umí realizovat chytrá řešení
v oblasti životního prostředí. Tím to
ale nekončí, chystáme další záměry,

zvažujeme například instalaci foto−
voltaických elektráren na vhodné
střechy městských budov a po−

dobně,“ uvedl primátor Martin
Zrzavecký. Plzeň má zpracovanou
vlastní územní energetickou koncep−
ci i jednotlivé akční plány.
Cílem soutěže je ocenit nejlepší
projekty šetrné energetiky, které za
posledních deset let vznikly na úze−
mí České republiky, a zároveň upo−
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zornit na zajímavé a inovativní pro−
jekty využívající obnovitelné zdroje
v České republice. Plzeň se svým
přístupem k hospodaření s energií
řadí mezi přední města České repub−
liky, která se touto problematikou
systematicky zabývají. Už šest let
funguje například v naší městské
teplárně takzvaný zelený kotel, který
nahradil zdroje spalující hnědé uhlí
a umožnil další připojování odběra−
telů při likvidaci drobných topenišť.
Teplo ze soustavy teplárny je v Plzni
prodáváno za příznivou cenu.
Plzni se také daří snižovat spotře−
bu energií a vody ve svých objektech
i v budovách užívaných jejími
příspěvkovými organizacemi. Pokles
zaznamenává radnice u většiny
ze 137 sledovaných objektů, a to
i přesto, že u mnoha z nich byly pro−
vedeny nástavby nebo přístavby
a přibyly spotřebiče. Za úsporou sto−
jí zateplování, výměna starých zdro−
jů tepla, proškolování zaměstnanců,
odhalování tepelných ztrát termo−
vizní kamerou i další opatření.
Plzeňský rozhled 11/2016

Lobezský park by se mohl dočkat obnovy
Plzeň požádá o dotaci na obnovu
Lobezského parku v Plzni, konkrétně
na jeho první etapu. Cílem projektu
za 12,6 milionu korun je zlepšit sta−
bilitu svahů v parku, který vznikl ve
30. letech minulého století, odvod−
nit, prosvětlit a obnovit porosty,
zpevnit a zrekonstruovat cesty.
Aktuálně je území převážně lesopar−
kem s velkým množstvím náleto−
vých dřevin, pokročilou erozí svahů,
cesty jsou ničeny erozí, zarostlé,
chybí horní vrstva, mobiliář parku
dosluhuje. S realizací projektu se po−
čítá v letech 2017 a 2018.
„Podpora je zaměřena na zakládá−
ní a obnovu ploch a prvků veřejné
zeleně a na zlepšení jejich funkčního
stavu výsadbami stromů. Dotaci by−
chom pro Městský obvod Plzeň 4
mohli získat až ve výši 60 procent
způsobilých výdajů,“ přiblížil ekono−
mický náměstek primátora Pavel
Kotas.
Podle starosty čtvrtého městské−
ho obvodu Michala Chalupného, kte−
rý záměr připravuje, znamená pro−
jekt záchranu lokality, neboť hrozilo,
že se park bude muset pro veřejnost
uzavřít, a to nejen kvůli řadě stromů
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západě s nivními pozemky řeky
Úslavy a nově budovaným povodňo−
vým parkem, z východu na něj přilé−
há obytná část Plzeň – Lobzy se zá−
stavbou rodinných domů v ulici Nad
Úslavou a bytovými domy v ulici
Revoluční. Později by se měla reali−
zovat druhá etapa, která počítá
s tím, že park dostane nový mobiliář

na pokraji životnosti, ale i kvůli ne−
stabilitě svahů a cest. „Jde o nej−
větší plánovanou investici našeho
Městského obvodu Plzeň 4 do život−
ního prostředí, v případě, že vysou−
těžená cena bude nižší, jsme při−
praveni pokračovat druhou etapou,“
uvedl Michal Chalupný. Předpo−
kládané výdaje na první etapu pro−
jektu jsou 12,63 milionu korun, z to−
ho způsobilé výdaje by měly činit
5,365 milionu korun. Pokud se po−
daří získat dotaci v plné výši, jednalo
by se o podporu 3,219 milionu ko−
run. Zbytek výdajů bude hradit čtvrtý
městský obvod ze svého rozpočtu.

Park se nachází v zastavěném
území města Plzně, v části Lobzy.
Na jihu sousedí se Základní umělec−
kou školou Bedřicha Smetany, na
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včetně sportovních a dětských her−
ních prvků, zatraktivnit lokalitu by
mělo také například odpočívadlo
a vyhlídkové molo.
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Služebna nabízí lepší zázemí
strážníkům i veřejnosti

Primátor Martin Zrzavecký s velitelem Městské policie Plzeň Karlem Machem
slavnostně přestřihává pásku k novým šatnám.

Akce Jehla měla úspěch
Plzeňští strážníci se připojili ke
svým kolegům z dalších měst, aby
podpořili společný cíl: dostat do
obecného povědomí občanů správ−
ný postup při nalezení injekčních
stříkaček a jehel.
Do „Akce Jehla“, která probíhala
souběžně v Brně, Praze, Ostravě,

Českých Budějovicích, Pardubicích,
Turnově a Dobrušce, se v Plzni za−
pojily téměř tři desítky strážníků.
Hlídky se především zaměřily na
předem vytipovaná místa, skrytá zá−
koutí, podchody, ale jejich pozor−
nosti neušly také parky a odpočin−
kové zóny. Preventivní kontrolou
18

prošla i některá dětská pískoviště
a hřiště, např. na Lochotíně k prohle−
dávání využili užitečného pomocníka
– detektor kovu, který jim v březnu
letošního roku zakoupil první měst−
ský obvod.
Během této preventivní akce se−
sbírali plzeňští strážníci 50 použi−
tých injekčních stříka−
ček. Injekční stříkačky
nebyly nalezeny na žád−
ném z kontrolovaných
dětských hřišť či písko−
višť, ani v blízkosti škol−
ních zařízení, ale v mís−
tech, kde pobývají a čas−
to se pohybují osoby
bez domova, drogově
závislí. Nejvíce jich bylo
nalezeno v okolí ulice
Domažlická.
Tento nebezpečný ma−
teriál by neměli občané
z důvodu vlastní bezpečnosti vůbec
sbírat, ale neprodleně zavolat na
linku tísňového volání 156. Strážníci
jsou pro sběr vybaveni technickými
prostředky, mají speciální sběrné
mini boxy, ve kterých jsou pak nale−
zené injekční stříkačky předány
k odborné likvidaci.

Strážníci Městské policie Plzeň, kon−
krétně služebny Dopravní skupiny,
se dočkali lepšího zázemí. V prvním
patře domu v Dominikánské ulici
v centru města, kde služebna něko−
lik let sídlí, pro ně vznikly nové šatny.
Vybudovány byly v prostorách dlou−
hodobě nevyužívaného městského
bytu ve druhém nadzemním podlaží.
Náklady projektu dosáhly 678 900
korun bez DPH.
Prostory bytu o velikosti 3+1 mu−
sely projít nejdříve kompletní re−
konstrukcí. Vybudovány v nich byly
příčky, firma kompletně vyměnila
veškeré inženýrské sítě i podlahy.
Přibylo sociální zázemí včetně
sprch, zvlášť pro ženy a zvlášť pro
muže. Obnova se týkala také vstup−
ních prostor do objektu. Občané,
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kteří přijdou na služebnu řešit své
záležitosti, si mohou u vstupních
dveří všimnout například zrekonstru−
ované dlažby.
„Tato investice není jen o tom,
abychom vytvořili slušné a kultivo−
vané zázemí pro strážníky městské
policie. Je to i o tom, abychom se
pokusili být příjemní i ve vztahu k ve−
řejnosti. Rekonstrukce zpříjemnila
prostory, kam lidé přicházejí řešit
dopravní přestupky. Naším cílem je
postupně uvést všechny služebny
do stavu a standardu, který je běžný
pro 21. století,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký, který slavnostně
přestřihl pásku a předal šatny k uží−
vání strážníkům spolu s velitelem
Městské policie Plzeň Karlem
Machem.
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Střípky
z Plzně
Kapacita mateřských
škol je dostatečná
Kapacita mateřských škol v Plzni
je dostatečná, ukázala to čísla při−
jatých dětí pro školní rok 2016/
2017. Nově bylo letos do mateř−
ských škol přijato celkem 1891
dětí, přičemž 435 bylo čtyřletých
a starších, 992 bylo k 1. září 2016
tříletých, 366 bylo ve věku 2,5 ro−
ku až tři roky a 98 dětí bylo teprve
dvouletých. Aktuálně je v mateřin−
kách k dispozici téměř 50 volných
míst. Zatímco v minulých letech
byl problém umístit všechny tříleté
děti, letos poprvé začala zůstávat
volná místa i pro děti mladší, tedy
narozené v roce 2014.
„Pokud uvážíme, že pro jarní
zápisy bylo uvolněno 1446 míst
a do mateřských škol bylo přijato
k 22. září 2016 celkem 1891 dětí,
bylo od jarních zápisů přijato dal−
ších 445 dětí, zejména těch, jež
v rámci jarních zápisů obdržely
zamítavé rozhodnutí,“ uvedla Eva
Herinková, náměstkyně pro oblast
školství a sociálních věcí. Ve škol−
kách zůstává k dispozici ještě
téměř 50 volných míst. Úspěšnost
přijetí dětí narozených v roce
2013 a mladších závisí na lokalitě.
Některá plzeňská zařízení nemohla
rodiče tříletých dětí uspokojit,
a museli proto volit jinou školku,
než chtěli. Problémy s nepřijatými
tříletými dětmi zůstávají v Měst−
ském obvodu Plzeň 8 – Černice
a Městském obvodu Plzeň 10 –
Lhota. Jde o školky v lokalitách,
kde se zvyšuje díky výstavbě po−
čet obyvatel, zejména rodin s ma−
lými dětmi. „Je třeba zdůraznit, že
i pro tyto děti existuje v současné
době nabídka volných míst na ji−
ných pracovištích mateřských
škol v rámci města Plzně,“ doplni−
la Eva Herinková. Uvedla, že pro
děti mladší tří let provozuje město
dvoje jesle, a to v 21. mateřské
škole Plzeň, Na Celchu 33, a v 49.
mateřské škole v Puškinově ulici.
Na území města v současné
době funguje dalších 20 soukro−
mých zařízení, která pečují o děti
předškolního věku. Z toho je sedm
zařazeno do školského rejstříku
jako mateřské školy, tedy garantu−
jí plnohodnotný vzdělávací pro−
gram jako mateřské školy zřizova−
né městem. Celková kapacita ma−
teřských škol zřizovaných měs−
tem činí pro školní rok 2016/2017
celkem 5162 míst.
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Zanedbaný kout před vinickou
knihovnou se proměnil v Oázu
Obyvatelé plzeňského sídliště Vinice
se mohou těšit z nových laviček či
houpacích sítí. Místní Knihovna
Vinice se za podpory spolku Pěstuj
prostor pustila do revitalizace pro−
storu před knihovnou, kde se původ−
ně nacházely rozpadlé lavičky, staré
pískoviště a nepěkné křoví. V průbě−
hu léta se uskutečnily čtyři dobrovol−

Lenka Ťoupalová. Za tímto účelem
také vzniklo malé pódium, které po−
slouží nejen k posezení, ale v bu−
doucnu rovněž k různým představe−
ním a besedám.
Hlavní atrakcí Oázy – čtecího
koutku se staly houpací sítě, které
lákají kolemjdoucí k lenošení. Ne−
jsou však jediným prvkem, který při−
tahuje pozor−
nost. O tu se
také hlásí dva
velké osázené
truhlíky, o něž
se starají ma−
minky s dětmi,
a knihobudky,
nabízející kni−
hy a časopisy.
Návštěvníci

nické akce, během nichž se zapo−
menutá část Vinic stala Oázou –
čtecím koutkem.
„Naším cílem bylo vytvořit pří−
jemné místo, kde by si návštěvní−
ci naší knihovny i veřejnost mohli
číst a odpočívat. Dále chceme
využívat prostor před knihovnou
také pro naše akce a aktivity,“
sdělila vedoucí Knihovny Vinice
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

čtecího koutku mají možnost do nich
vkládat nepotřebné knihy z domova
a půjčovat si volně jiné. Oprav se do−
čkaly také původní betonové lavičky,
některé jsou i doplněné o stoly. Nově
si mohou také návštěvníci knihovny
zaparkovat kola do stojanu.
To vše by samozřejmě nevzniklo
jen na základě přání. Knihovna
Vinice přidala podnět do Otevřené
výzvy Pěstuj prostor a získala grant
na jeho uskutečnění. S podporou
městského obvodu Plzeň 1 se mohl
dát projekt na čtenářský koutek do
pohybu. Za realizací projektu stojí
práce architektů Tomáše Krále
a Ireny Šebové z ateliéru architecture−
MADE a dobrovolníků.
„Chtěla bych moc poděkovat
všem, kteří si udělali čas a přišli nám
pomoct. Víme, že
volného času má
každý málo, a jsme
vděční všem, kteří
nám ho trošku vě−
novali,“ vzkázala
Lenka Ťoupalová
poděkování dobro−
volníkům, kteří se
pustili do šroubo−
vání a natírání lavi−
ček, sázení květin
do truhlíků nebo
vykopávání drnů.
Plzeňský rozhled 11/2016

Lávka přes Mži bude
hotova na jaře 2017
Do konce května 2017 by měla být
dokončena lávka přes řeku Mži.
Součástí projektu za 8,3 milionu ko−
run, který připravilo a financuje měs−
to Plzeň, bude i nový 400 metrů
dlouhý úsek komunikace pro cyklisty
a pěší. Pomocí lávky Plzeň propojí
oblast Předních Skvrňan a Radčic,
cyklistům i pěším tak zajistí bezpeč−
nou cestu ze sídliště Skvrňany přímo
do zoologické a botanické zahrady.
Nové spojení obou břehů poslouží
i cykloturistům, kteří přijíždějí do
Plzně po mezinárodní cyklotrase od
Hracholuské přehrady.
„Chtěli bychom, aby se díky zkva−
litňování systému tras podél řek a za−
hušťování systému lávek zvyšoval
počet cyklistů. Konkrétně lávka přes
Mži o délce 25 metrů a šířce 3 metry
lidem umožní vyhnout se dnes již
dost frekventované silnici vedoucí od
Kalikovského mlýna do Radčic,“
uvedl primátor města Plzně Martin
Zrzavecký.
Nový úsek komunikace včetně
lávky je součástí městského projektu
na budování sportovně rekreačních
tras vedených v údolích plzeňských
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řek, takzvaného systému plzeňských
Greenways. Ty patří u cyklistů mezi
nejvyhledávanější, celý systém je
v rámci České republiky unikátní a je
určen nejen pro rekreaci, ale i pro
dopravu do zaměstnání. Podle ná−
městka pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí Petra Náhlíka každé
postupné dokončování chybějících
úseků podél řek nebo doplnění lávek
systému výrazně pomáhá.
„Jízdu podél řek vyhledává čím dál
více rodin s dětmi, tyto trasy jsou pro
ně schůdné, pohodlné. Roste nám
také počet Plzeňanů, kteří se do prá−
ce dopravují na kole. Konkrétně tato
lávka umožní bezpečnou cestu do
zoologické a botanické zahrady pro
rodiče s dětmi, kteří bydlí ve Skvr−
ňanech,“ uvedl Petr Náhlík.
V Plzni je kolem 75 kilometrů ste−
zek pro chodce a cyklisty se společ−
ným či rozděleným provozem. Zá−
kladním podkladem pro budování
cyklistické infrastruktury v Plzni je
Generel cyklistických tras města
Plzně, který byl schválen Radou
města Plzně v roce 2001 a od té do−
by byl několikrát aktualizován.
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Fotografie zachycují
kouzla Českého lesa
Zajímavou výstavu fotografií otevřeli
v černošínském muzeu na Tachov−
sku. Fotografie, které zachycují
kouzla Českého lesa, zůstanou
v muzeu až do 20. listopadu. Auto−
rem snímků je Antonín Hříbal a svou
vernisáž obohatil nejenom vyprávě−
ním o bobrech, kteří žijí v této lokali−
tě, ale i krátkými filmy.

deseti let v Českém lese, takové
video pohlednice, ve kterých se
snažím na několikaminutovém pro−
storu vtáhnout diváka na konkrétní
místo či přiblížit život na louce,
v lese nebo v bažinách. Na závěr
jsem přečetl i několik svých vlast−
ních povídek. Pozvání do muzea
jsem rád přijal, protože si myslím,

„Český les je mou oblíbenou lokali−
tou. Vyrážím na výlety od Dyleně přes
Havraň k Železné. Nikdy nezapomenu
vzít s sebou fotoaparát a většinou
i stativ. Při svých toulkách jsem nesčí−
slněkrát narazil i na pobytové stopy
našeho největšího hlodavce bobra
evropského. Za tu dobu by sedalo říci,
že bobr téměř naplnil všechna možná
teritoria, ale zároveň si zachoval pla−
chost. Proto se ve svých fotografiích
soustředím spíše na biotop než na ži−
vočicha samotného,“ říká autor vysta−
vovaných snímků Antonín Hříbal.
„Promítal jsem také fotografie
pořízené v průběhu posledních

že pro ty, kteří na popisovaných
místech byli, to bude třeba zajíma−
vé připomenutí, a pro ty, co tam ne−
byli, zase pozvánka do míst, kde
ještě opravdu lišky dávají dobrou
noc. Co mne ale potěšilo, že
Černošín dokonce kvůli přednášce
a promítání zakoupil novou velkou
televizi,“ dodal autor.
Mezi návštěvníky byla i desetiletá
Anna Grzybová z Třebele. „Mně se
ta videa moc líbila, hlavně jak tam
plavali ti bobři. A také bylo zajímavé
kroužkování luňáků, ta mláďata se
při tom ani nehýbala,“ řekla dívka.
Text a foto Martina Sihelská

V plzeňské zoo je mládě
lva berberského
Jedno mládě lva berberského přišlo
na svět 12. září 2016 v plzeňské
zoo, maminkou se stala mladá
samice Tamika. Ta je jednou ze dvou
sester z Hanno−
veru, které přice−
stovaly v září
2015 a 1. 7. 2016
jim byly dva roky.
Mládě – samička
přišla na svět
v pravé poledne.
„Zpočátku pro−
bíhal odchov zcela
bez komplikací. V
následujících
dnech jsme zjistili,
že je mládě po−
měrně slabé. Od
7. dne proto s od−
chovem lvici po−
máhají ošetřova−
telky. Mládě je
v pravidelných
inter valech krme−
no a následně vra−
ceno matce, která
se o něj jinak vzor−
ně stará, což je
velmi důležité. Ta−
kovýto postup ne−
ní obvyklý, zvolili
jsme jej proto, aby mládě bylo co
nejvíce socializováno,“ sdělil mluvčí
zoo Martin Vobruba.
Pavilon Noční svět Afriky je v sou−
časné době pro návštěvníky uza−
vřen, matka s malou dcerou potře−
buje maximální klid na odchov. Ve
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chvíli, kdy to bude možné, bude
mládě představeno návštěvníkům.
Zatím pracovníci zoo prosí návštěv−
níky o klid, toleranci a trpělivost
vzhledem k okol−
nostem odchovu
i faktu, že matka
je mladá a je pr−
vorodičkou. Ja−
kékoliv změny
a vyrušení by
mohly způsobit
další komplikace.
Odchovy lvíčat
se na Lochotíně
podařily naposle−
dy v letech 1971
a 1974. Šlo o lvy
pustinné, nepatří−
cí ke konkrétnímu
určenému pod−
druhu, odchová−
ny byly samičky
Luisa, Lotka a lev
Sultán. Od lvic
berberských Le−
kyshy ani Zuoiny
se v letech 2002
–2015 odchovy
nepodařily. Lev
berberský (pod−
druh lva z Maro−
ka, z pohoří Atlas) přežil své vymření
díky chovu marockého krále a od
70. let 20. století je chován v něko−
lika zoologických zahradách. V ČR
se daří jeho chov v olomoucké zoo,
odkud pochází plzeňský chovný
samec Mates.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 11/2016

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.
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