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Josef Bernard – hejtman kraje
Hejtmanem Plzeňského kraje byl zvolen pro příš−
tí čtyřleté období Josef Bernard (ČSSD). Stalo se
tak na ustavujícím zastupitelstvu, které se konalo
21. listopadu. Zastupitelstvo PK má celkem
47 členů, z toho Rada PK je devítičlenná. Počet
náměstků – 6, členové rady – 2.
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Plzeň se prosazuje jako Smart City
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žívá průměrně kolem 500 uživatelů
denně a za měsíc se v ní přenese
1,5 TB dat. Funguje aplikace
‚Plzni.to‘ umožňující nahlašovat zá−
vady na městském mobiliáři, zpří−
stupnili jsme aplikaci pro žádosti
o vyjádření k sítím, máme rozkli−
kávací rozpočet a další. Na řadě vel−

MHD on−line s možností okamžitých
reakcí na aktuální situaci. „Výborně
zvládnutým projektem oblasti mobi−
lity, který lze směle zahrnout pod
značku smart, je Plzeňská karta. Ta
je po deseti letech fungování pro−
věřeným produktem, který se chystá−
me posouvat dál. Zaměříme se na

kých záměrů nyní pracujeme,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký, který
plzeňský koncept zastřešuje.
Samostatnou a silnou kapitolou
Smart City Plzeň je městská hromad−
ná doprava. V Plzni nyní funguje 12
inteligentních zastávek, na nichž se
z digitálních panelů občané dozvědí,
za kolik minut a kam jede jejich spoj.
Už několik let je v provozu dynamický
dispečink, jako jeden z prvních
v České republice začal řídit provoz

městské služby s tím, aby bylo mož−
né kartu využít kromě hrazení vstupů
do bazénu, zoo, v městské, univerzitní
a studijní vědecké knihovně i ke zpří−
stupnění a úplatě dalších městem
zajišťovaných služeb. Rádi bychom,
aby se dala využít také k placení
některých služeb na úřadech,“ řekl
ředitel Plzeňských městských do−
pravních podniků Michal Kraus.
Každé „chytré město“ musí být záro−
veň co nejvíce ekologické. V Plzni je

preferována elektrifikace veřejné
dopravy, tedy tramvají a trolejbusů,
a ve zkušebním provozu jsou už rok
i dva elektrobusy.
Významnou kapitolou v projektu
Smart City je rovněž podpora tech−
nického vzdělávání dětí od základních
škol až po univerzitu či zavedení tzv.
start−upů pro mladé začínající podni−
katele. „Zaměříme se na zřizování tzv.
garážových firem, tedy malých začí−
najících firmiček studentů z univerzity
v oblasti kybernetiky, jejichž práci pak
dokážeme využít v chodu a životě ve
městě,“ doplnil Luděk Šantora, ře−
ditel Správy informačních technologií
města Plzně.
Na jaře tohoto roku vznikly pra−
covní skupiny odborníků, které
budou myšlenku smart rozvíjet –
zejména v oblasti bezpečnosti,
výpočetních technologií, životního
prostředí, podnikání, městské
... pokračování na straně 5
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Plzeň přípravuje projekty, které
usnadní každodenní život občanům
a zlepší dopravu, životní prostředí,
ale i například energetickou bez−
pečnost a další oblasti. Řadu chyt−
rých řešení se už podařilo v zápa−
dočeské metropoli zavést, na dal−
ších nyní začaly pracovat spe−
ciálně sestavené expertní skupiny.
Do konce roku si tak Plzeň na−
příklad vybuduje svoji síť internetu
věcí, spustí model pracující s daty
v dopravě a simulující různé do−
pravní situace na území města
a další. V rámci České republiky se
tak západočeská metropole řadí
mezi průkopníky naplňující koncept
Smart City.
„Technologické novinky zpříjem−
ňují život Plzeňanům už několik let,
a to v MHD, při jednání s úřady, při
vyhledávání informací a podobně.
Rozšiřujeme například wifi zdarma
na veřejná prostranství, kdy síť pou−

Vzdělávání a práce bez hranic

Regionální hospodářská komora po−
máhá školám při přípravě a realizaci
projektů včetně přeshraniční spolu−
práce. V rámci „Vzdělávání a práce
bez hranic“ pořádá speciální seminá−
ře pro pedagogy, besedy pro žáky
středních škol nebo exkurze do firem.
„Snažíme se motivovat studenty, aby
studovali cizí jazyky a získávali pra−
covní zkušenosti již během studia,“
říká koordinátor projektu Marcel Gon−
dorčín a dodává, že v letošním roce
bylo uspořádáno 9 besed a na další
týdny jsou připravené exkurze do zají−
mavých firem v příhraničí.
Zaměstnavatelé v Plzeňském kraji
si dlouhodobě stěžují na nedosta−
tečnou jazykovou vybavenost absol−
ventů a zaměstnanců. V Plzeňském
kraji se kromě angličtiny jedná ze−
jména o německý jazyk. „Německo
je nejvýznamnějším obchodním

partnerem České republiky a jen
v Plzeňském kraji působí více než
1000 firem s německou účastí.
Znalostí německého jazyka si tak
studenti mohou výrazně zvýšit mož−
nosti pracovního uplatnění,“ říká
ředitelka Regionální hospodářské
komory Plzeňského kraje Radka
Trylčová.
Projekt Vzdělávání a práce bez
hranic je realizován v rámci progra−
mu EURES-T Bavorsko – Čechy za
spolupráce s Úřadem práce, Hand−
werkskammer Niederbayern – Ober−
pfalz, IHK Regensburg für Oberpfalz
a Leitung Zentrum für Sprachen,
Mittel – und Osteuropa, Ostbaye−
rische Technische Hochschule.
Realizace projektu byla podpo−
řena z finančních prostředků progra−
mu EU pro zaměstnanost a sociální
inovace „EaSI“ (2014-2020).

Exportu pomůže ekonomická diplomacie
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zástupci bank, pojišťovacích spo−
lečností, Rozhodčího soudu při HK
ČR a dalších významných aktérů na
podporu exportu.
Jak hned v úvodu uvedl vice−
prezident Hospodářské komory ČR
Bořivoj Minář, podle jeho názoru
je třeba věnovat větší pozornost
... pokračování na straně 4

s

Krajskou exportní konferenci v Plz−
ni, na kterou přišli zejména pod−
nikatelé a zástupci firem – expor−
téři, uspořádala ve Vědeckotechnic−
kém parku Regionální hospodářská
komora Plzeňského kraje ve spolu−
práci s Hospodářskou komorou ČR
a Ministerstvem zahraničních věcí
ČR. V jejím průběhu vystoupili také
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MAKRO Plzeň doveze zboží až do vzdálenosti 250 km
Není snad mezi čes−
kými podnikateli je−
diný, který by neznal
MAKRO. Pravda, ně−
kteří tam jezdí pro
své nákupy denně,
jiní třeba jednou za
týden, ovšem jsou
i tací, kteří tuto mož−
nost využili třeba jenom jedenkrát
za měsíc. Hlavním důvodem je na−
příklad vzdálenost. To by však už
mělo změnit, protože právě na ta−
kové zákazníky mysleli pracovníci
MAKRA především.
MAKRO ČR totiž u své stávající
prodejny v Plzni otevřelo nové cent−
rum pro přímou distribuci. Pokračuje
tak v rozšiřování distribučních slu−
žeb pro zákazníky, kteří je čím dál
častěji vyhledávají. Investice dosáh−
la téměř 33 milionů korun. Zmoder−
nizované skladovací prostory se tak
zdvojnásobily a nově se rozkládají
na ploše 1070 m2. Kromě nejžáda−
nějších položek pojmou i větší výběr
chlazených a mražených výrobků.
Díky rozšíření skladovacích pro−
stor jsou tak schopni rychleji a efek−
tivněji dodat objednané zboží všem
zákazníkům. Tím uspokojuje stále se
zvyšující poptávku po přímé distribu−
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ci, která je doplněna širokým tý−
mem obchodních zástupců a velmi
kvalitní on−line podporou. Pro vo−
zový park 13 vozů je nově v distri−
bučním centru připraveno celkem
7 moderních nákladových ramp. Ty
spolu s rozsáhlým areálem obslu−
huje 35 zaměstnanců.
„Zásadním cílem při rozšíření di−
stribučního centra je pro nás dodrže−
ní skladovacích podmínek a přís−
ných hygienických směrnic. I proto
je rozděleno na tři samostatné sek−

ce, v nichž udržujeme teplotu stano−
venou pro skladování jednotlivých
typů potravin. Chladicí prostory
jsme rozšířili na 700 m2 a prostory
pro mražené potraviny na necelých
100 m2,“ říká k novému centru
Miroslav Pácl, ředitel MAKRO Plzeň.
Až 76 procent zákazníků využívají−
cích distribučních služeb společ−
nosti MAKRO patří do segmentu re−
staurací, cateringu a hotelů. Mezi zá−
kazníky patří téměř všechny špičko−
vé hotely v plzeňském regionu, ale

Slavnostní přestřižení pásky odstartovalo rozšířené
služby nového distribučního centra v Plzni.
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i řada institucí, nemocnic, školních
jídelen či lázní.
Více než 90 procent zákazníků té−
to služby využívá elektronický objed−
návkový systém M−Objednávka.
Odkudkoli tak mohou na internetu
objednat zboží, které jim chladicí vo−
zy doručí až do provozovny. Nové
distribuční centrum denně odbavuje
až 35 tun zboží a vyřizuje průměrně
120 objednávek. Od rozšíření skla−
dovacích prostor si MAKRO slibuje
zkvalitnění a zrychlení distribuce pro
stávající zákazníky a rozšíření o další
odběratele v plzeňském regionu.
„Služeb distribučního centra vyu−
žívá momentálně více než 400 na−
šich zákazníků. Společně s rozší−
řením prostorů a zlepšením odba−
vovacího systému předpokládáme
další nárůst objednávek,“ dodává
Miroslav Pácl.
MAKRO Distribuce dodává zboží
až do vzdálenosti 250 km od pl−
zeňského velkoobchodu, přičemž
průměrná vzdálenost dosavadního
rozvozu byla 140 km. Nejčastěji za−
váží suché potraviny, mléčné vý−
robky, maso a nápoje. MAKRO Plzeň
také podporuje regionální produ−
centy a spolupracuje s lokálními do−
davateli.

3

Zastupitelstvo Plzeňského
kraje v novém složení
Nově zvolení členové Zastupitelstva
Plzeňského kraje se poprvé sešli
v pondělí 21. listopadu, aby zvolili
hejtmana kraje, složení rady a výborů.
Hejtmanem se stal na základě veřejné
volby Josef Bernard (ČSSD). Krátce
pro skončení ustavujícího zastupitel−
stva se sešli nově zvolení členové
Rady Plzeňského kraje, kteří stanovili
oblasti působnosti jednotlivých členů.

Složení Rady Plzeňského kraje:
• Josef Bernard – hejtman Plzeň−
ského kraje – oblast bezpečnosti
a krizového řízení, strategického
rozvoje, vnějších vztahů, sportu,
neziskových organizací a dozor
nad činností Centrálního nákupu,
příspěvkové organizace
• JUDr. Marcela Krejsová – ná−
městkyně hejtmana pro oblast
ekonomiky, investic a majetku
• Ivo Grüner – náměstek hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje,
fondů EU a informatiky
• Mgr. Zdeněk Honz – náměstek
hejtmana pro oblast sociálních věcí
• Mgr. Martin Baxa – náměstek
hejtmana pro oblast kultury a pa−
mátkové péče
• Ing. Pavel Čížek – náměstek hejt−
mana pro oblast dopravy

• Mgr. Ivana Bartošová – náměst−
kyně hejtmana pro oblast školství
a cestovního ruchu
• Mgr. Radka Trylčová – členka
rady pro oblast životního prostředí
a zemědělství
• Ing. Milena Stárková – členka
rady pro oblast zdravotnictví

Výbory Zastupitelstva
Plzeňského kraje:
Kontrolní výbor – předseda
Ing. Václav Štekl (uvolněný pro funkci)
Výbor pro veřejné zakázky –
předseda Mgr. Bohuslav Ebermann
(uvolněný pro funkci)
Výbor pro oblast investic a majetku
– předseda Ing. Vladislav Vilímec
(uvolněný pro funkci)
Finanční výbor – Ing. Václav Votava
Výbor pro výchovu, vzdělávání a za−
městnanost – Mgr. Jaroslav Šobr
Výbor pro zdravotnictví a sociální
věci – Ing. Miloslav Zeman
Výbor pro regionální rozvoj
a fondy EU – Jan Látka
Výbor pro podporu cestovního
ruchu, sportu a mládeže –
Bc. Jiří Struček
Výbor pro oblast dopravy –
Mgr. Rudolf Salvetr
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a pomoc i menším a středním expor−
tujícím podnikům, nikoli jenom 50
až 100 velkým hráčům na tomto tr−
hu. Jak zdůraznil, české firmy sice
vyrobí kvalitní výrobek, ale exportuje
ho na zahraniční trh někdo jiný.
To není dobré pro menší firmy, proto
je třeba se naučit exportovat vlast−
ními silami.
„Je sice mnoho nástrojů na podpo−
ru exportu, ale vlastní podpora je ne−
systematická,“ řekl Minář. Zdrojem
4
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exportních informací pro podnikatele
i firmy je například právě Hospodářská
komora ČR nebo MOP – mapa oboro−
vých příležitostí. Výraznou pomoc na−
bízí exportním firmám při řešení pro−
blémů i ekonomická diplomacie.
„Jde především o problémy, které
se při exportu vyskytnou ve vzdále−
nějších destinacích. Můžeme pomo−
ci jak asistenčními službami, tak tře−
ba v přístupu na zahraniční trh,“
sdělil zástupce Ministerstva zahra−
ničních věcí ČR Pavel Bobek.
Plzeňský rozhled 12/2016
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... dokončení ze strany 1

hromadné dopravy a dalších. V jejich
činnosti je podpoří Útvar koordinace
evropských projektů města Plzně.
Do konce roku 2017 se v rámci
projektu Smart City Plzeň budou
realizovat další smart projekty. Jsou
jimi např. dvě úseková měření na

území města, jejichž cílem je zvýšit
bezpečnost v dopravě. Pro umístění
zařízení měřící rychlost vozů vyti−
povala expertní skupina část frekven−

tované ulice Na Dlouhých a také úsek
na vysoce vytížené Karlovarské třídě.
Mezi další záměry, na nichž se
bude pracovat, patří umístění ka−

mer do vozů MHD i na vstupy do
objektů mateřských a základních
škol, vytvoření aplikace pro ener−
getický management městských
budov, umístění videoselfie zaří −
zení na turisticky zajímavá místa,
platba předplatného za MHD inka−
sem a další.

Plzeň bude ještě více smart
Expertní skupina vedená primátorem
Martinem Zrzaveckým a složená ze
zástupců koalice i odborníků z oboru
v říjnu tohoto roku schválila realizaci
některých „smart“ projektů, které bu−
de financovat z vlastních zdrojů.
„Z balíku zhruba dvaceti záměrů
jsme vybrali ty, na jejichž přípravě se
může pokračovat, u některých jsme
doporučili dopracování, minimum
záměrů dostalo ‚stopku‘,“ uvedl pri−
mátor Martin Zrzavecký.

Dva nové radary
Připavují se dvě nová úseková měře−
ní v oblasti ulice Na Dlouhých a na
Karlovarské třídě. Důvodem je zvý−
šení bezpečnosti v dopravě. První
úsekové měření město spustilo loni

v půlce čer vence, za rok provozu
systému v Plaské ulici, tedy na vý−
padovce na Most, kamery zachytily
přes 4000 řidičů překračujících
rychlost, uloženy byly sankce za
zhruba tři miliony korun.

Kamery před školy a školky
V současné době je v Plzni kamera−
mi osazeno 25 základních škol
z celkového počtu 30 základních
škol a pouze 1 mateřská škola
z celkového počtu 51 mateřských
škol. Rozšíření počtu kamer sledují−
cí objekty s vysokým výskytem dětí
je preventivním opatřením, které
vede k ochraně dětí i jejich rodičů,
učitelů a dalších návštěvníků zmí−
něných zařízení.

Self effect
Unikátní vzpomínku na výlet si bu−
dou moci odnést návštěvníci města
i jeho obyvatelé díky jedinečnému
a zároveň personifikovanému video−
selfie. Pilotně jej Plzeň testovala
v zoo a zvažuje umístění na různá
turistická místa.

Platba předplatného MHD
inkasem
Cílem tohoto projektu je snížení počtu
klientů, kteří přicházejí zakoupit před−
platné na prodejní místa. Služba bude
výhodná i pro děti, rodič uzavře na po−
čátku školní docházky inkasní příkaz
a následně má naprostou jistotu, že dítě
nebude nikdy černým pasažérem.

Další smart projekty, které měs−
to připravuje:
l Vytvoření softwarové aplikace
pro energetický management
budov v majetku města.
l Preference městské hromadné
dopravy v provozu.
l ČOV Plzeň – kalová koncovka –
sušení kalu.
l Rozvoj ekologické trolejbusové
dopravy s využitím chytrého ří−
zení pohonu a trakčních baterií.
l Kamery sledující dění uvnitř
vozidel MHD.
l Komplexní obnova měření na
vodohospodářské infrastruktuře.
l Vytvoření městské turistické
karty s předplacenými službami.

Do smart projektů patří třeba i variabilní doba otevření školek
Smart nemusí být jen využití infor−
mačních technologií, ale též napří−
klad zlepšení přístupnosti úřadů,
variabilní doba otevření školek, vy−
lepšení dětského hřiště a podobně,
vysvětluje primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
w Pane primátore, co je to vlastně
smart?
Tento pojem má řadu výkladů, ale
z mého pohledu se jedná o to, aby
město nebo obec prostřednictvím
chytrých řešení vylepšovala a zjedno−
dušovala život svým občanům, a to
nejen v oblasti komunikace, dopravy,
ale ve všech sférách života. Panuje
představa, že smart = moderní tech−
nologie. To je ale pravda jen zčásti.
Samozřejmě, že ve většině případů
lze tyto technologie pro zlepšení živo−
ta občanů využít, vždyť k tomu také
mají sloužit. Musíme je ale vnímat
pouze jako nástroj k řešení a ne jako
cíl. Smart zde není pro to, aby se
uplatnily moderní technologie, ale na−
opak, tyto technologie tu jsou proto,
aby byl život našich občanů smart.
Plzeňský rozhled 12/2016

základní infrastrukturu
a služby. Tomuto názoru
rozumím, přesto se do−
mnívám, že smart je
vlastně systém. Už při
budování tohoto základu
i v menších obcích je
vhodné s chytrými řeše−
ními počítat a snažit se
je uplatňovat. Smart ne−
musí být jen města, ale
též obce a celé regiony.
Jako primátor čtvrtého
největšího města v re−
publice si uvědomuji, že
právě velká města musí
Primátor města Plzně Martin Zrzavecký
při naplňování konceptů
Smart tedy nemusí být jen využití IT, Smart City v tomto převzít čás−
ale též například zlepšení přístupnosti tečně zodpovědnost na sebe a při−
úřadů, variabilní doba otevření školek, pravit chytrá řešení, která budou
vylepšení dětského hřiště apod.
mít přesah do regionu. O to se také
w Mohou si chytré projekty dovolit snažíme.
jen velká města?
w Jak přistupujete k naplňování
Často panuje představa, že smart je konceptu?
jakási nadstavba a lze se takovými V Plzni jsme se k tomuto projektu
projekty zabývat, až když má město postavili trochu jinak. Místo toho,
nebo obec zajištěnu veškerou abychom začali vytvořením všeobjí−
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

mající strategie Smart City, navázali
jsme na už existující moderní a chyt−
rá řešení, definovali jsme základní
vhodné oblasti a vytvořili pro ně pra−
covní skupiny, které navrhují vhodná
řešení. V současné době jsme již za−
vedli několik novinek, které usnad−
ňují život našim občanům. Další pro−
jekty připravujeme.
w Kdo a proč na projektu spolu−
pracuje?
Snažíme se zajišťovat si maximum
vlastními silami. V čele většiny pra−
covních skupin tak stojí ředitelé
městských firem nebo našich pří−
spěvkových organizací či vedoucí
úředníci.
Takže například pro oblast IT je to
ředitel Správy informačních techno−
logií města Plzně Luděk Šantora, pro
životní prostředí Tomáš Drápela, ge−
nerální ředitel Plzeňské teplárenské,
skupinu pro mobilitu vede Michal
Kraus, ředitel Plzeňských městských
dopravních podniků, bezpečnost má
na starost tajemník magistrátu
Václav Váchal atd.
n
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Střípky
z Plzně
Nutriční terapeuti
do plzeňských škol
Město Plzeň zajistí pro své mateř−
ské a základní školy bezplatně nut−
riční terapeuty. Ti školám, jež o to
projeví zájem, pomohou s odbor−
nou přípravou dietního stravování.
Půjde o studenty Vyšší odborné
školy zdravotnické v Plzni, kon−
krétně oboru Diplomovaný nutriční
terapeut. Ve školních jídelnách bu−
dou vykonávat svou praxi. Smlou−
vu o vzájemné spolupráci mezi
městem a Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou dnes schválili rad−
ní. Zájem o nutriční terapeuty už
takto projevila například 31. zá−
kladní škola.
„Vyhláška o školním stravování
stanoví, že strávníkům, jejichž
zdravotní stav vyžaduje stravovat
se s omezeními podle dietního reži−
mu, může provozovatel stravova−
cích služeb poskytovat školní stra−
vování v dietním režimu. Stejně tak
je školním jídelnám uloženo, že vý−
běr potravin, receptur, sestavení
jídelního lístku a způsob přípravy
jídel vydávaných v rámci dietního
stravování provádí nutriční terape−
ut. Pokud by si ho ale školy platily,
znamenalo by to pro ně finanční zá−
těž,“ vysvětlila Eva Herinková, ná−
městkyně primátora pro oblast
školství a sociálních věcí.
Právě proto se rozhodl magist−
rátní odbor školství situaci vyřešit
dohodou se Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou. Podle údajů od−
boru školství se nebude jednat
o plošné poskytování dietního
stravování ve všech městem zři−
zovaných školách, se zdravotní
školou budou spolupracovat a vy−
užívat služeb nutričních poradců
jen ty, na nichž se ve smyslu vy−
hlášky fakticky dietní stravování
poskytuje. Odbor školství, mláde−
že a tělovýchovy bude působit
jako koordinátor v této oblasti.
Absolventi akreditovaného zdra−
votnického studijního oboru Diplo−
movaný nutriční terapeut, kteří
budou ve školních jídelnách svou
studijní praxi vykonávat pod od−
borným dohledem, jsou odborně
způsobilí k výběru potravin, re−
ceptur, sestavení jídelního lístku
a způsobu přípravy jídel vydáva−
ných v rámci dietního stravování.
Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
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WE LOVE ERASMUS+!
Nebát se komunikovat, zdokonalit se v angličtině, za−
žít praxi v zahraničních firmách a porovnat život za
hranicemi vlasti – to vše si mohou vyzkoušet žáci
a učitelé SŠINFIS v Plzni.
Střední škola informatiky a finanč−
ních služeb v Plzni podporuje výuku
cizích jazyků v oborech vzdělání
Informační technologie, Logistické
a finanční služby, Manipulant poš−
tovního provozu a přepravy, které
nabízí ke studiu.
Škola získala finanční dotaci z ev−
ropských fondů na realizaci meziná−
rodního projektu The Challenges Of
Our Cultures v rámci programu
Erasmus+. Žáci komunikují se žáky
partnerských škol z Itálie, Německa,
Polska a Španělska prostřednictvím
videokonferencí, emailů a chat blogů
na sociálních sítích. V průběhu dvou
let se společně setkají na konfe−
rencích ve Frankfurtu, Suwalki
a Sorentu a absolvují odbornou praxi
u španělských firem.
I začátek podzimu na škole probě−
hl ve znamení Erasmu+. Navštívilo
nás 21 zahraničních žáků a jejich 11
učitelů. Kromě zajištění praxe u na−

šich sociálních partnerů jsme hos−
tům ukázali Plzeň, Techmánii, ZČU,
pivovar a samozřejmě Prahu.
„Myslím si, že celý tento týden byl
pro mě i pro ostatní žáky přínosný.
Vytvořili jsme nová přátelství a zdo−
konalili jsme si naši angličtinu. Jsem
velice rád, že jsem se projektu

Erasmus+ mohl zúčastnit. S nový−
mi přáteli jsem pořád v kontaktu
a doufám, že to tak i nadále zůstane.
A kdo ví? Třeba se ještě někdy pot−
káme!“ těší se Josef Lavička, žák
SŠINFIS.
Pokud vás zaujaly aktivity, které
svým žákům nabízí Střední škola
infor matiky a finančních služeb
v Plzni, navštivte den otevřených
dveří, který proběhne v pátek 9. pro−
since 2016 od 8.00 do 17.00 h.
Přesvědčte se, že studovat na SŠIN−
FIS se vyplatí!

Tomáš Hrnka zůstává v Plzni do konce sezóny
Extraliga momentálně zažívá repre−
zentační přestávku, dění kolem pl−
zeňského týmu však neutichá.
Vedení HC Škoda Plzeň se dohodlo
na prodloužení smlouvy do konce
letošní sezóny se slovenským útoč−
níkem Tomášem Hrnkou. Minimál−
ně do konce ledna v týmu bude pů−
sobit i Tomáš Vondráček.
Slovenský útočník Tomáš Hrnka
přišel do Plzně těsně před startem
letošního ročníku. Po dvouměsíční
zkoušce se vedení klubu dohodlo
s rodákem z Nitry na smlouvě do
konce letošní sezóny. „Tomáš Hrnka
zůstane v našem týmu do konce

sezóny. S výkony týmu se zvedl i jeho
výkon. Je to pracovitý hráč, který plní

úlohu, kterou od něj chceme. V situa−
ci, kdy není jisté, kdy se vrátí Ryan
Hollweg, jsme se jednoznačně shodli,
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že si Tomáše chceme nechat,“ říká
na adresu Hrnky Tomáš Vlasák.
Urostlý útočník Tomáš Vondráček
přišel do Plzně na začátku října na
měsíční hostování z Komety Brno.
Toto hostování se na základě do−
hody obou klubů prodlouží do konce
ledna.
„U Tomáše Vondráčka je ta situace
trochu složitější. S Brnem jsme se
dohodli, že u nás zůstane do konce
ledna a následně se budeme bavit, co
dál. Chtěli bychom jej získat do konce
sezóny, ale vše bude záležet na vzá−
jemných jednáních v lednu,“ uvádí
sportovní manažer Tomáš Vlasák.
Plzeňský rozhled 12/2016

670 000 Kč

G

699 000 Kč

G

1 699 000 Kč

2 099 000 Kč

Chata 2+1/G (60 m ) Trnová,
okr. Plzeň – sever

Komerční objekt (800 m ),
Bezdružice, okr. Tachov

2/RD (200 m2) Manětín,
okr. Plzeň – sever

Pozemek (1016 m2),
Plzeň – Sylván

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!

Zavedené stavebniny v ul. Regulačních gard.
Na pozemku se nachází velké stodoly a dům
s kancelářským zázemím. IS – vytápění – lokální
TP, kanalizace, el. 230/400 V.
Velmi zajímavá investice!

Dva RD stojící vedle sebe o dispozici 2+1
a 2+0. IS.: el 230/400V, septik, voda – obecní
vodovod, topení – ústřední + TP. Dům je celý
podsklepen a přísluší k němu garáž.
Vřele doporučujeme.

Nabízíme k prodeji stavební pozemek v ul. Na
Chmelnicích. Pozemek je v blízkosti zástavby
rodinných domů, rovinatý na mírném jižním sva−
hu a je dle územního plánu zařazen do bydlení
čistého.

2

& 734 319 302

G

2

& 734 319 301

2 880 000 Kč

3 350 000 Kč

& 734 319 301

G

& 734 319 301

3 450 000 Kč

5 750 000 Kč

RD 4+1/G (150 m2),
Velká Hleďsebe, okr. Cheb

Pozemek (2 250 m2),
Zruč – Senec

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

Pozemek (5 430 m2),
Zruč – Senec

Řadový třípodlažní RD se nachází v ul.
Klimentovská. El. 230/400, plynofikace, vodo−
vod, obecní kanalizace, topení ústřední plynové
+ krbová kamna. Zahrada ke klidnému posezení.
Doporučujeme!

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 doporučuje−
me!

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

Pozemek ul. Třemošenská 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

Plzeňský rozhled 12/2016

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

& 734 319 302

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město
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& 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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Karcinom prostaty − nejčastější
onkologické onemocnění mužů
Fakultní nemocnice Plzeň se aktivně
zapojuje do kampaně Movember na
podporu prevence rakoviny prostaty
již třetím rokem. Důležitost prevence
shrnuje přednosta Onkologické a ra−
dioterapeutické kliniky prof. MUDr.
Jindřich Fínek, Ph.D.: „Karcinom
prostaty je u nás nejčastějším onko−
logickým onemocněním a převažuje
názor, že tento druh rakoviny je ve
všech stádiích běžně vyléčitelný.
Pokud se nádor objeví včas, naděje
pacienta na úplné vyléčení je dobrá.
Avšak diagnóza pokročilého one−
mocnění s metastázami do kostí činí
tuto nemoc smrtelnou.“
Rakovina prostaty postihuje nej−
častěji muže starších 65 let, u věkové
skupiny mladších 40 let se objevuje
vzácně. Každý sedmý muž má během
svého života diagnostikovanou rako−
vinu prostaty. Byla prokázána genetic−
ká souvislost – onemocnění rakovi−
nou prostaty u otce či bratra daného
muže zvyšuje riziko vzniku rakoviny.
„Typické jsou problémy při moče−
ní, které lze obtížně odlišit od přízna−

8

ků souvisejících s nezhoubným zvět−
šením prostaty. Krev ve spermatu
nebo moči může být jedním z prů−
vodních znaků pokročilého karcino−
mu. Lékař prostatu vyšetřuje koneč−

znaky tohoto onemocnění MUDr.
Viktor Eret, Ph.D., zástupce před−
nosty Urologické kliniky.
Další vyšetřovací metodou je ná−
běr krve na PSA, tzv. prostatický

níkem, nádor je při pohmatu tvrdý
a hrbolatý a je tak odlišitelný od
hladkého povrchu nezhoubně zvět−
šené prostaty,“ popisuje první pří−

specifický antigen. V listopadu,
v měsíci mužské solidarity, FN Plzeň
nabízí mužům možnost nechat si
udělat krevní test „index zdravé pro−
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staty PHI“. Ten zlepšuje časnou
diagnostiku nádorů prostaty, snižuje
počet nadbytečně prováděných
biopsií prostaty a umožňuje odhad
závažnosti nádorového onemocnění.
„Dosud se biopsie prováděla tzv.
naslepo, pouze za kontroly sonogra−
fie. Novinkou pro pacienty naší ne−
mocnice bude v brzké době metoda
cílené biopsie pomocí speciálního
softwaru (softwarová fúze obrazu so−
nografie a magnetické rezonance).
Budeme třetím zdravotnickým zaříze−
ním v naší zemi, které bude tuto tech−
nologii používat, dá se říci, že je to re−
voluce v diagnostice,“ popisuje novin−
ku v diagnostice, která bude k dispozi−
ci urologickým odborníkům, ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Pacientovi je nejprve provedena
MRI prostaty, při které rentgeno−
log prostatu vyšetří a následně na
jednotlivých snímcích označí ložiska
podezřelá z nádoru. Tyto snímky
jsou nahrány do ultrazvukového pří−
stroje, vyšetřující urolog vidí ozna−
čená ložiska na aktuálním zobrazení
v ultrazvuku a při biopsii prostaty
odebírá vzorky tkáně přednostně
z těchto podezřelých ložisek. Nejzá−
sadnějším přínosem této metody je
přesnější záchyt nádoru prostaty,
dále se snižuje počet potřebných
vpichů do prostaty a tím je i snížená
bolestivost celého zákroku.

Plzeňský rozhled 12/2016

Plzeňský rozhled 12/2016
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V Hradišti mají zbrusu novou „Loď “ pro děti
Maminky spolu se svými dětmi mo−
hou využívat nově instalovaný herní
prvek, který má podobu lodi a na−
chází se u Plovárny v plzeňské části
Hradiště. Nová loď nahradila dřívější,
letitou a již nevyhovující loď, která
tady sloužila k radosti malých již
od roku 2004.
Na údržbě původní Lodi se podílel
ÚMO Plzeň 2 – Slovany spolu s TJ
Sokol Hradiště a vynaložené částky se

během let nasčítaly téměř do výše
200 tisíc korun. I přes pravidelnou
údržbu, která zahrnovala nátěry, drob−
né i větší opravy, si letitý provoz Lodi
nakonec vyžádal svou daň a oblíbený
herní prvek musel nahradit nový.
„Údržba byla v posledních letech
finančně velmi náročná a investice
do dalších oprav se přestaly vyplá−
cet. Závažným problémem se stala
zejména hniloba stojin a stav atrakce

se proto změnil na nevyhovující.
Nejpřijatelnějším řešením proto bylo
odstranění staré lodi a instalace zce−
la nové,“ uvedl starosta MO Plzeň 2
– Slovany Lumír Aschenbrenner (na
snímku uprostřed).
Herní prvek Loď představuje ztros−
kotanou loď, rozlomenou na dvě po−
loviny. Děti mohou ke svým hrám vy−
užít šplhací provaz, skluzavku, tobo−

gán, šplhací síť a další vybavení.
Pořízení nového dětského herního
prvku financoval ÚMO Plzeň 2 –
Slovany za přispění dotace z Fondu
životního prostředí města Plzně.
Náklady činily celkem 591.876,− Kč,
z Fondu životního prostředí města
Plzně obvod získal částku 250 tisíc
korun. Dodavatelem nové Lodi je
firma Palis Plzeň s. r. o..

Pracovní nabídky
Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení.
Zájemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

hledáme

nabízíme

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

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní společnosti s více než stoletou historií
• atraktivní ohodnocení

Pro výše uvedenou pozici platí:

• docházkové prémie

• činnost je velmi dobře vhodná pro ženy
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě
osvětlených zrcadel

• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů

• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti

• přestávkovou místnost s kuchyňskou linkou

• pro tuto pozici není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových
kategorií jsou vítáni

• možnost částečného pracovního úvazku

• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• možnost individuálního profesního růstu dle
zájmu a kvalifikace

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

kontakt

2. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu

Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01

3. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti
při výrobě osvětlených zrcadel

V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Hynkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)

4. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
5. Truhlář, příprava palet
10
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přibližujícím se koncem roku
S
a s ním spojenými oslavami pří−
chodu toho nového začínají majitelé
psů řešit, jak tuto výraznou stresovou
situaci zvládnout. Ač se najdou výjim−
ky, které všechny ty hlasité zvuky pře−
hlédnou s flegmatismem sobě vlast−
ním, většina psů vnímá okolní hluk
velmi negativně. Je třeba si uvědomit,
že se vzrůstajícím věkem se můžou
projevy strachu a stresu stupňovat.
Takže i když jsme si pořídili klidné ště−
ňátko, může z něj vyrůst pejsek s pa−
nickou hrůzou z ohňostrojů. Jenže jak
se tedy zachovat, aby 31. prosinec
nebyl pro našeho psa jedním velkým
traumatem?
Nejjednodušším řešením je se
svým psem opustit lokality, které jsou
bujarými oslavami vyhlášené, a vyra−
zit někam do klidných luhů a hájů, kde
vás od spánku může rušit jen liška,
která vám přijde popřát dobrou noc.
Bohužel takovou možnost nemá
každý. Pokud jsme nuceni zůstat se
svým psem v centru dění, nezbývá
nám, než se k situaci postavit jako
vůdce smečky a nenechat svého
kamaráda na holičkách a celou si−
tuaci přežít společně doma.
Již během odpoledne, kdy se začí−
nají ozývat první petardové rány, je
lepší psa nepouštět z vodítka, ať je se−
belépe vycvičený. I malý úlek ho mů−
že nasměrovat pod kola zrovna kolem
projíždějícího auta. S blížícím se ve−
čerem doporučujeme omezit vycház−
ky na minimum, pro vašeho psa urči−
tě bude příjemnější, pokud bude ukryt
na svém území, se svým pánem,
v bezpečí. Na majiteli pak je, jak
Plzeňský rozhled 12/2016
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s důvěrou psa naloží. Yorkšírek i ber−
nardýn určitě uvítají, když na svém
páníčkovi vidí, že se nic neděje. Velmi
často se stává, že majitel svým pře−
hnaným uklidňováním psa ještě více
vystresuje. Takže i zde platí – všeho
s mírou. Nejdůležitější je zaměstnat
psí mysl něčím jiným. I ten největší
hlídač trávící většinu roku v kotci bu−
de vděčný, když se před zneklidňují−
cím hlukem bude moci schovat poblíž
svého pána někde v bytě či domě,
navíc když to bude ještě zábava.
Pokud víte, že váš pes tuto situaci
prožívá opravdu intenzivně a uklidňo−
vání stačit nebude, je na čase navští−
vit veterinárního lékaře. Možností, jak
psa uklidnit, je bezpočet. Je možné
použít sedativa, ovšem za cenu toho,
že pes bude jejich účinkem výrazně
ovlivněn. Objevují se i preparáty na
přírodní bázi, které psa uklidní, ale zá−
roveň neovlivní jeho normální chová−
ní. Kromě tabletek je možné vyzkou−
šet různé feromonové obojky, ho−
meopatika nebo bylinné čaje, vše zá−
leží na preferencích vašich, případně
vašeho veterinárního lékaře.
Nejdůležitější je, aby majitel byl pro
svého psa oporou a pomohl mu neleh−
kou situaci zvládnout tím, že se za−
chová zodpovědně jak na vycházkách,
tak případnou konzultací s veterinár−
ním lékařem s dostatečným předsti−
hem. Řešit tento problém na poslední
chvíli opravdu není optimální. Mož−
ností, jak přečkat Silvestr v pohodě, je
mnoho, není proto nutné nechat Alíka
či Dášenku se třást v koupelně se
zrcadlící se panikou v očích.
MVDr. Markéta Janoušková
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Bednářská výzva 2016
aneb Předvánoční podvečer
s pivovarskými bednáři
Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !
Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup ke studentům.

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně
vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika
Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Plzeňští bednáři vyhlašují druhý roč−
ník soutěže o nejkrásnější vánoční
ozdobu na pivovarský strom. Každý,
kdo přinese svou vlastnoručně vyro−
benou vánoční ozdobu do 14. pro−
since na recepci pivovaru, získá za
odměnu vstup na speciální prohlídku
pivovarských sklepů 15. prosince
zdarma a navíc může vyhrát zajíma−
vé pivní ceny.
Zároveň bednáři zvou veřejnost
15. prosince 2016 do pivovaru na
slavnostní zdobení stromečku a vy−
hlášení vítěze bednářské výzvy.
Program začíná na nádvoří pivovaru
v 16:00 zpíváním koled. Bednáři,
kteří jako jedni z posledních v Evropě
udržují své tradiční řemeslo a vyrá−
bějí a pečují o ležácké dubové sudy
v pivovarských sklepích, představí
ukázky svého řemesla. Příchozí bu−
dou učit vypalování raznic Pilsner
Urquell a sestavovat transportní
soudek na pivo.
Po vyhlášení vítězů Bednářské vý−
zvy 2016 bednáři ozdobí pivovarský
vánoční strom soutěžními ozdoba−
mi. Akci doprovodí vystoupení ZUŠ
Blovice a vánoční koledy, připraveno
bude teplé občerstvení.

Od 16:30 do 19:00 budou probí−
hat také speciální prohlídky pivovar−
ských sklepů s ochutnávkou nefiltro−
vaného a nepasterizovaného Pilsner
Urquell, které zraje v dubových le−
žáckých sudech, které spravují prá−
vě bednáři. Ochutnat mohou pouze
starší 18 let. Prohlídka sklepů stojí
100 Kč, trvá 30 minut. Vstupenky na
prohlídku je možné předem zakoupit
na www.plzenskavstupenka.cz nebo
přímo v den konání na místě v Náv−
štěvnickém centru Plzeňského Praz−
droje. Vstup na akci na pivovarském
nádvoří je zdarma.

Program
16:00 zahájení Bednářské výzvy
2016, vystoupení ZUŠ Blovice
16:00 – 19:00 bednáři Plzeňské−
ho Prazdroje – ukázky řemesla,
vypalování raznic, skládání trans−
portního soudku
17:30 vyhlášení vítězů Bednář−
ské výzvy 2016, zdobení pivo−
varského vánočního stromu
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 speciální prohlídky
pivovarských sklepů

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuka s omezenou
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.
Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů a to pouze v prvním
kole přijímacího řízení

Dny otevřených dveří: každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
sobota 26.11., 10.12. a 17.12. 2016 vždy od 9,00 do 14,00 hodin
sobota 14.1., 21.1., 11.2. a 25.2. 2017 vždy od 9,00 do 14,00 hodin
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku
12

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 12/2016

Němčina v Plzni opět
na vzestupu
Po osmi letech se vrací němčina na
největší strojařskou střední školu
v kraji. Nepovinnou výuku nově
navštěvuje více než 70 studentů
Střední průmyslové školy strojnické
a Střední odborné školy profesora
Švejcara v Plzni. Kurzy němčiny bu−
dou realizovány díky finanční podpo−
ře německých investorů v regionu,
které v tomto projektu sdružuje
Česko−německá obchodní a průmys−
lová komora ve spolupráci s Koor−
dinačním centrem česko−němec−
kých výměn mládeže Tandem. Spo−
lečně chtějí zvýšit znalost němčiny
v kraji a tím zlepšit uplatnění mla−
dých absolventů na trhu práce.
Střední průmyslová škola strojní
vzdělává ve strojírenských oborech
žáky, kteří následně míří na technic−
ké obory vysokých škol nebo do
strojírenských firem. Obnovení něm−
činy právě na této střední škole je
velice přínosné a vítané u žáků i sa−
motných firem.
„Studenti se u nás učí povinně pou−
ze jeden cizí jazyk a drtivá většina
z nich si vybírá angličtinu. Byl jsem až
překvapen, že zájem o nabízený kurz
němčiny byl tak enormní. Jsme velmi
rádi za podporu ze strany zapojených

německých firem, které finančně
umožnily projekt odstar tovat,“ říká
ředitel školy Rostislav Študent.
Odpolední kroužek se zaměří na
gramatiku a odbornou slovní zásobu.
Inovativním prvkem ve výuce bude
zapojení česko−německé jazykové
animace, nevšední metody k přiblíže−
ní cizího jazyka. Speciálně vyškolení
spolupracovníci Koordinačního cent−
ra budou v pravidelných vstupech
doplňovat práci stálého pedagoga
a pomocí zábavných jazykových akti−
vit budou motivovat studenty k učení
němčiny. Zajímavou součástí kroužku
budou rovněž návštěvy rodilých
mluvčích nebo exkurze do němec−
kých firem v regionu.
V Plzeňském kraji sídlí desítky ně−
meckých investorů, které zaměstná−
vají tisíce pracovníků v různých obo−
rech. Znalost německého jazyka je
pro uchazeče na trhu práce proka−
zatelnou výhodou, a to nejen v přípa−
dě, že se ucházejí o pracovní místo
u německé společnosti. Podle
úspěšnosti pilotního ročníku a zájmu
ze strany dalších odborných škol
plánují realizátoři rozšíření projektu
v budoucnosti i na další vzdělávací
instituce v regionu.

Trolejbusy z Plzně do Žiliny
Společnost Škoda Electric dodá
desítky moderních trolejbusů pro
slovenská města Žilina a Prešov.
Plzeňská firma zvítězila v tendrech
na dodávku nových plně nízkopod−
lažních vozidel, které budou spolufi−
nancované z fondů Evropské unie.
Pokud budou uplatněny opce, bude
se jednat celkově o 52 trolejbusů za
více než 700 milionů korun.

„Kontrakt pro Žilinu je složen ze
dvou částí. V rámci první části vyro−
bíme dvanáct kloubových trolejbusů
Škoda 27 Tr a tři dvanáctimetrové
vozy typu Škoda 26 Tr za zhruba
225 milionů korun. Druhou částí
kontraktu je opce na dalších dvanáct
vozidel, z toho šest kloubových
a šest dvanáctimetrových,“ upřes−
Plzeňský rozhled 12/2016

ňuje obchodní ředitel Škody Electric
Petr Kasenčák.
Nové vozy nabídnou vysoký kom−
fort pro cestující i řidiče. Vozidla
budou například vybavené výkonnou
klimatizací. Nízkopodlažní trolej−
busy Škoda umožňují cestujícím
snadný nástup a výstup díky tzv.
kneelingu, kdy se trolejbus v za−
stávce nakloní až k hraně chodníku.
Pasažérům slouží i přehledný infor−
mační systém. Dodávka nových
vozů do Žiliny by měla skončit v prů−
běhu příštího roku.
„Pro Prešov vyrobíme celkem
patnáct nových vozidel – deset klou−
bových trolejbusů typu 31Tr a pět
trolejbusů 30Tr za více než 210 mi−
lionů korun. Všechna vozidla do
Prešova předáme v průběhu prvního
pololetí příštího roku. Součástí kon−
traktu je i opce na dodávku dalších
deseti trolejbusů v klasickém i klou−
bovém provedení,“ uvedl obchodní
ředitel Škody Electric. I v Prešově se
mohou cestující těšit na komfortní
interiér, k pohodlí při cestování při−
spěje i výkonná klimatizace.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Cena vody v Plzni
zůstává stejná
Za vodné zaplatí Plzeňané od
1. ledna 2017 částku 45,06 ko−
run za metr krychlový, za stočné
29,84 korun za metr krychlový,
tedy celkem 74,90 koruny za
metr krychlový (vše bez DPH).
Celková cena zůstane pro příští
rok stejná, jako je nyní. Levnější
vodu než nyní měli Plzeňané
naposledy v roce 2012, tehdy
to bylo 73,20 korun za metr
krychlový.
Rada města Plzně dále schvá−
lila nájemné z pronájmu vodo−
hospodářské infrastruktury pro
rok 2017 městské společnosti
Vodárna Plzeň a. s., a to ve výši
372,2 milionu korun bez DPH.
Současně radní schválili také ce−
nu vodného a stočného pro rok
2017, kdy celková cena za obě
položky bude od ledna 2017
ve výši 74,90 koruny za metr
krychlový (bez DPH), tedy ve
stejné výši jako je nyní.
„Nájemné se hradí zčásti v pe−
nězích a z části, ve výši 40 %, for−
mou věcného plnění. Část nájem−
ného, která se hradí v penězích, je
placena čtyřmi splátkami. Peníze
město použije zpět do rekon−
strukce, obnovy a rozvoje vodo−
hospodářské infrastruktury,“ uve−
dl technický náměstek primátora
Pavel Šindelář.

Studenti sportovního gymnázia
mají novu sportovní halu
Nová sportovní hala za více než 90
milionů korun byla slavnostně ote−
vřena v nových prostorách Spor −
tovního gymnázia Plzeň za účasti
ministryně školství Kateřiny Vala−
chové. Hala poskytne studentům
krajského zařízení širší sportovní vy−
žití pro míčové sporty a judo, nabíd−
ne také možnosti pořádání ligových
soutěží házenkářů s téměř 200 místy
pro diváky. Mezi hosty byla také
absolventka gymnázia, reprezentant−
ka v tenise Andrea Hlaváčková.
Studentům nová hala za 91,2 mil.
korun poskytne tělocvičnu plně vy−
bavenou pro trénink judistů, dále pak
multifunkční halu, která je zaměřena
na volejbal a házenou. Díky para−
metrům haly zde mohou být odehrá−
ny ligové zápasy házené žen a žáků.
Hala nabídne také hlediště pro veřej−
nost s kapacitou téměř 200 míst.
Objekty haly jsou řešeny bezbariéro−
vě v celém 1. NP. Ve 2. NP jsou pou−
ze klubovny, které budou sloužit pro
diváky, a technická místnost.
Celková okamžitá kapacita objek−
tů haly o rozloze 2815 m2 pojme až
515 osob. Haly jsou založeny na pi−
lotách, přes které jsou uloženy kali−
chové patky, základové prahy a žele−
zobetonové podkladní desky. Nosná
konstrukce je tvořena ze železobeto−
nových prefabrikovaných sloupů,

vetknutých do kalichových patek.
Na železobetonové sloupy jsou osa−
zeny dřevěné lepené lamelové vazní−
ky. Fasáda haly je řešena zčásti jako
provětrávaná, zateplená izolací z mi−
nerální vlny a obložená velkofor −
mátovými cementovláknitými des−

korun. Gymnázium nabízí zrekon−
struované a moderně vybavené
učebny a odborné učebny za
33,9 mil. korun, venkovní hřiště na
tenis, volejbal i jedno multifunkční
hřiště za 10,8 mil. korun. Výhodou
pro žáky, kteří využívají internátní

kami. Druhá část fasády je řešena
také jako provětrávaná, zateplená
izolací z minerální vlny, ale obložena
dřevěným obkladem ze sibiřského
modřínu.
Sportovní gymnázium Plzeň zahá−
jilo letošní školní rok v nových pro−
storách SOU elektrotechnického
Plzeň, jejichž rekonstrukce vyšla
Plzeňský kraj celkem na 151 milionů

ubytování, jsou nově zrekonstruova−
né a vybavené prostory internátu,
které si vyžádaly 5,9 mil. korun.
Součástí celkových nákladů jsou ta−
ké nutné přeložky inženýrských sítí
(Kanalizační sběrač, kabely ČEZ, ka−
bely LIDL, areálové elektropřeložky)
za 9,2 mil. korun a samozřejmě
nově otevřená sportovní hala za
91,2 mil. korun.

Sedačky
ze stadionu
poslouží dalším
O darování i prodeji celkem 428
kusů plastových sedaček de−
montovaných v rámci rekon−
strukce fotbalového stadionu ve
Štruncových sadech rozhodla
Rada města Plzně. Žádosti o da−
rování či koupi obdržel Odbor
evidence majetku Magistrátu
města Plzně od sedmi subjektů.
Sedačky z roku 2004 tak po−
slouží například v sektoru zázemí
pro diváky TJ Sokola Měčín, na
střídačky ve svém sportovním
areálu je využije Obec Vochov,
skončí i v areálu FC Chotěboř.
Celkem bylo při rekonstrukci
stadionu demontováno 3124 ku−
sů sedaček.
18
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Kraj hlásí nárůst nemocí způsobených klíšťaty
Sezona klíšťat se pomalu blíží k zá−
věru. Ale ještě nekončí nadobro.
Aktivita klíšťat obvykle přetrvává až
do přízemních mrazů v listopadu.
Počet pacientů ve statistikách se
může zvyšovat i poté – je to dáno
inkubační dobou nemocí,
případně dobou nutnou
ke stanovení správné
diagnózy. K velkému ná−
růstu počtu případů do−
šlo na úrovni celé České
republiky, a Plzeňský kraj
není výjimkou.
„Letošní mírná zima
určitě přispěla ke zvýšení
počtu nemocných. První−
ho přijatého pacienta
s klíšťovou encefalitidou
jsme měli letos 20. dub−
na. V případě teplejšího
podzimního počasí je
možné očekávat výskyt
klíšťové encefalitidy i na
přelomu listopadu a pro−
since,“ potvrzuje lékařka
Jana Váchalová z Infekční
kliniky Fakultní nemocni−
ce v Plzni. Inkubační doba
nemoci je podle jejích slov až 28 dní,
člověk tedy může onemocnět překva−
pivě i po nástupu mrazivého počasí –
po nákaze klíštětem přisátým v říjnu
nebo počátkem listopadu. Výskyt
neuroboreliózy je potom možný do−
konce i v zimních měsících.
Už nyní je jasné, že letošní rok při−
nesl celorepublikově zvýšený výskyt

nemocí přenášených klíšťaty. Jak
informovalo ministerstvo zdravotnic−
tví, do konce 41. týdne roku (tj. do
poloviny října) onemocnělo 506 lidí
klíšťovou encefalitidou. Přitom loni
se případů objevilo 355 za celý rok.

roce větší počet hospitalizovaných
pacientů s klíšťovou encefalitidou,
jen k 31. srpnu to bylo 40 ne −
mocných, z toho 3 pacienti měli
těžký průběh nemoci,“ doplnila
MUDr. Váchalová. „Deset nemoc−

Jedná se pouze o evidované případy
s vážnějším průběhem. Horší situa−
ce byla naposledy v roce 2011, kte−
rý byl ale dost výjimečný. V případě
lymeské boreliózy se počet pacientů
vyšplhal ke 3500, což je také oproti
loňsku velký nárůst.
„Také na Infekční klinice FN v Plz−
ni jsme zaznamenali v letošním

ných s klíšťovou encefalitidou bylo
hospitalizováno v období květen,
červen, zbytek o letních prázdni−
nách. U neuroboreliózy je inkubační
doba týdny až měsíce, pacienty
jsme měli v letních měsících a nyní
očekáváme další nárůst od klíšťat
přisátých v létě,“ uvedla k průběhu
sezony MUDr. Váchalová.

Důležitá je prevence
Proti klíšťové encefalitidě neexistuje
specifický lék. Po nakažení mohou
lékaři pouze tišit příznaky nemoci,
jako jsou horečka, bolesti hlavy,
zvracení. Rovněž jsou
nasazeny léky, které
mají zabránit otoku
mozku a sekundárnímu
postižení centrální ner−
vové soustavy. Mezi
možné trvalé následky
patří ochrnutí končetin,
poruchy soustředění
a paměti a podobně.
„Očkování je proto jed−
noznačně doporučová−
no,“ apeluje lékařka.
Lymeská borelióza je
nemoc, proti které
očkování zatím neexis−
tuje. „Zde je důležitá
prevence přisátí klíště−
te. Na místě je vhodný
oděv do přírody a repe−
lenty,“ radí lékařka. Po−
kud již klíště objevíme,
měli bychom ho včas
odstranit. Podstatná je také technika
vytahování klíšťat. V rozporu s rada−
mi našich babiček klíště nikdy ne−
mažeme krémem a netočíme s ním,
místo vždy vydezinfikujeme a klíště
opatrně vytahujeme kolmo na kůži
(ideálně speciální pinzetou či kar−
tou). Postižené místo pak opět
vydezinfikujeme.

Dominik plánuje ještě tvrdší trénink
Dominik Kučeřík ze Stříbra, který před
měsícem oslavil první kulatiny, tedy
deset let, může hrdě hlásit, že má za
sebou úspěšnou motokrosovou se−
zónu. Koncem října ještě odjezdil zá−
vod v Klukách u Písku, šlo o poslední
závod Jihočeského krajského přebo−
ru. Tento seriál měl mladý cyklokro−
sař rozjetý, proto jej musel dokončit.
Dovezl jej tam otec Vladimír.
„Sešlo se tam hodně jezdců, trať
měli perfektně připravenou, našemu
Domčovi sedí, jak se říká. Navíc
Dominik celý seriál vedl, takže by
nám úplně stačilo umístění do
osmého místa a tím by už ten titul
krajského přeboru stejně měl,“ uvedl
Vladimír Kučeřík.
Společně s nimi byl na přeboru
i Dominikův trenér – Mistr republiky
Martin Michek. A Dominikovi přišlo
fandit i mnoho fanoušků.
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„Domča měl fakt trému, všichni
jsme ho uklidňovali. V první jízdě dal
všechno a dojel třetí. Ve druhé pak
jezdil i na první pozici, ale trať už byla
dost rozbitá, plná velkých kolejí, tak
Domča moc neriskoval a dojel opět

třetí. I to mu stačilo, stal se mistrem
Jihočeského krajského přeboru,
druhý byl rakouský jezdec Kevin
Schneeweis a třetí Adam Levák. A to
byla Domčova úplně první sezóna na
65 ccm,“ vypráví šťastný otec.

Sám Dominik je také spokojený.
„Přes zimu chci ještě více trénovat.
Myslím, že další rok bude ještě
tvrdší, protože bych rád jel celou
„Republiku“ a chtěl bych zkusit i ně−
jaké závody v zahraničí. V únoru se
pojedu rozjezdit do Itálie a Maďarska
s trenérem Michkem,“ dodal mladý
závodník, který se už těší na odpo−
činek a na Vánoce. Pod stromeček si
přeje novou motorku a také je zvěda−
vý na své první internetové stránky,
které budou spuštěny v lednu. (sih)
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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