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Hasiči v Plzni získali novou techniku
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V uplynulém roce město Plzeň vy−
dalo téměř tři miliony korun na
lepší zásahové vybavení profe −
sionálních hasičů v požární stanici
v Plzni na Košutce. Hasičský zá−
chranný sbor Plzeňského kraje
s městem dlouhodobě spolupracu−
je při zajištění akceschopnosti
a zvyšování technického vybavení
zásahových jednotek HZS.
„Jsem velice rád, že se opět po−
dařilo z mimorozpočtových zdrojů,
které nám poskytlo město Plzeň,
pořídit novou zásahovou techniku
a technické prostředky. Velkou vý−
hodou je to, že se tak daří pořizovat
a obměňovat ty prostředky, které
aktuálně pro výkon služby potřebu−
jeme. Zároveň se starší technika
a technické prostředky posouvají
dále k dobrovolným jednotkám, kde
najdou své další uplatnění pro po−
třebu zajištění požární ochrany,“

Máme i dohodu, že techniku, kterou
profesionální hasiči vyřadí, dostávají
následně k dispozici jednotky dob−
rovolných hasičů,“ uvedl plzeňský
primátor Martin Zrzavecký.
V roce 2015 vynaložilo město na
zakoupení nové techniky pro hasiče
2,8 milionu korun. Za tuto částku
byl zakoupen:
• velitelský automobil Land Rover
Discovery pro příslušníky sloužící
službu velícího důstojníka směny;
• dopravní automobil Iveco Daily
pro přepravu osob a s větší úlož−
nou plochou na převoz potřeb−
ných prostředků požární ochrany;

Primátor Martin Zrzavecký předává klíče od nových vozů

podotkl ředitel územního odboru
Plzeň Pavel Musil.
„Každoročně se snažíme Hasič−
skému záchrannému sboru Plzeň−

ského kraje přispět na vybavení,
zpravidla to bývá právě částkou
kolem tří milionů korun. Vzájemná
spolupráce funguje dlouhodobě.

• jako doplnění přívěsu na čerpání
dvě kalová čerpadla a elektro−
centrála.
Oba zásahové automobily a technic−
ké vybavení jsou umístěny v požární
stanici Košutka.

Obránce Petr Kadlec
bude pokračovat v Plzni

Devětatřicetiletý obránce Petr Kad−
lec, který v tuzemské nejvyšší sou−
těži odehrál doposud 1140 utkání,
prodloužil svoji smlouvu na západě
Čech o dva roky. Další pozi−
tivní zprávou pro plzeňské
příznivce je setrvání útoční−
ka Tomáše Svobody do kon−
ce letošního ročníku.
Petr Kadlec přišel do Plzně
před sezónou 2014/15
a hned od začátku patřil k dů−
ležitým postavám obranných
řad Škody. Zkušený obránce
v Tipsport extralize spojil
svoji kariéru prakticky vý−
hradně se Slavií, druhým klu−
bem, kde v extralize nastou−
pil, je Plzeň. Kromě posled−
ních dvou sezón to bylo i během
bronzové sezóny 1999/2000.
„Petr Kadlec měl zájem pokra−
čovat a měl zájem zůstat v Plzni, což
bylo hodně důležité. Pro nás je to
jeden z klíčových obránců a v příš−
tím roce opět máme v plánu začlenit
jednoho mladého beka a je důležité,
když se může zlepšovat po boku ta−
kového hráče. Jasným příkladem je
David Sklenička, který vedle Petra
ohromně vyrostl,“ říká sportovní
manažer HC Škoda Plzeň Tomáš
Vlasák.

Kromě prodloužení smlouvy s Kad−
lecem si indiáni zajistili služby další−
ho bývalého hráče Slavie Praha.
Útočník Tomáš Svoboda, který do

Plzně přišel před Vánoci na měsíční
hostování z brněnské Komety, bude
v dresu s indiánem hrát do konce le−
tošní sezóny.
„Já jsem velice rád, že budu moci
působit v Plzni do konce letošní se−
zóny. V Kometě to letos nebylo ono
a za ten přesun jsem byl rád. Už
před sezónou jsem měl od agenta
informace, že Plzeň by měla o mě
zájem, ale tehdy to nevyšlo. Budu se
snažit předvádět co nejlepší výkony,
abychom to s týmem dotáhli co nej−
dále,“ říká Tomáš Svoboda.

Kapitán Ondřej Kratěna zůstává
Na začátku nového roku si klub HC
Škoda Plzeň pojistil na další rok
služby svého kapitána Ondřeje
Kratěny, který bude na západě Čech

působit i v příští sezóně. Rekordman
v počtu extraligových titulů působí
v Plzni od sezóny 2011/12. Ondřej
Kratěna se za poslední sezóny stal
tahounem týmu a po konci kariéry
Martina Straky převzal kapitánské
céčko.
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„Ondřej Kratěna je pořád strašně
platným hráčem na ledě, ale i důleži−
tým člověkem v kabině. Je to kapitán
týmu a lídr, který tu šatnu dokáže ří−
dit. Výkonnostně je
pro nás velkým pří−
nosem a jsme rádi,
že ještě na rok jsme
se dohodli,“ říká
sportovní manažer
Tomáš Vlasák.
Odchovanec olo−
mouckého hokeje
dosud odehrál v dre−
su Plzně 224 utká−
ní, ve kterých za−
znamenal 54 bra−
nek a 91 asistencí.
V nejvyšší soutěži
pak má na svém kontě 985 utkání
s bilancí 302 gólů a 363 asistencí.
„Víme, že už loni uvažoval o konci
kariéry, ale letos mu asi pomohlo i to,
že se týmu daří a snad to vydrží i dál.
Hokejista se pak určitě rozhoduje
snadněji,“ dodává Tomáš Vlasák.
Plzeňský rozhled 1-2/2016

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ − PŘÍSLIB BUDOUCNOSTI
U zrodu podpory technického vzdě−
lávání stál předseda Okresní hos−
podářské komory Plzeňsko ing.
Miloslav Zeman. Podnikatelé z vý−
robních podniků již delší dobu upo−
zorňují na kritickou situaci, kdy
končící absolventi technických
oborů středních a vysokých škol
v Plzeňském kraji nenahrazují ani
přirozený odchod pracovníků do
důchodu. Proto nelze rozšiřovat vý−
robu stávajících firem či přivádět
nové investory. Jak se posunula
situace technického vzdělávání
z pohledu podnikatelů – na to jsme
se zeptali právě M. Zemana.
Situace se vyvíjí velmi pomalu.
I když je Plzeňský kraj dobrý partner,
jednání zpočátku byla aktivní, nyní se
však téměř zastavila. Dokázali jsme
získat informace, jak jsou naplněny
jednotlivé obory. I firmy se zapojily
velmi aktivně. Nenásledoval ale žádný
krok, který by začal situaci řešit.
Některé technické školy byly natěše−
né, když byl prvně přetlak přihlášek.
Bohužel, ale tím, že je přebytek
netechnických nabídek a žáci zá−
kladních škol se mohou přihlásit na
více středních škol, nakonec řada
technických oborů skončila opět
s málo studenty.
w Myslíte, že mnozí žáci přeceňují
své schopnosti?
Z některých škol máme signály, že
pokud jejich žáci školu nezvládají

a škola jim doporučí se nad budouc−
ností zamyslet, tak rodiče potomka
přendají na školu jinou. Nevím, zda je
horší, když škola nechá žáka dojít až
k maturitě i s vědomím, že není při−
praven a pak jej nepřipustí k maturitě,

w Školy přestaly být motivovány
kvalitou, ale kvantitou?
Je to velmi prosté. Za každého žá−
ka střední škola dostane po několika
měsících ročně asi 50 000 korun,
a tak si jej škola chce udržet a získat

Ing. Miloslav Zeman

nebo případ, kdy čtyřkař přejde na
podobný obor na učilišti s maturitou
a je z něj rázem dvojkař. Bohužel,
stále s chabými znalostmi. V prvním
případě žák ztratí i několik let neúpl−
ným vzděláním, v druhém případě se
v praxi rychle ukáže, že maturita není
opodstatněná. Takový student má
dost velké sebevědomí a zkouší další
studium na vysoké škole. Bez zákla−
dů neúspěšně. Špatné je, že toto vše
platíme jako společnost.

tyto prostředky. Pak buď vypustí
škola špatně vzdělaného absolventa,
nebo mu nedá maturitu, protože již
peníze inkasovala.
U vysokých škol je to ještě zřetel−
nější. Ty se motivují do technických
oborů snad jen patriotismem. Vždyť
jako ekonomové by museli produko−
vat jen samé absolventy umění, de−
signu, práv. Na tyto studenty dosta−
nou až 350 000 ročně, zatímco na
studenty technických oborů méně než

polovinu. A tak není důležité, že tito
absolventi pak nedokáží nalézt za−
městnání, a o studenty technických
oborů je rvačka.
w Přesto školy vzdělávají řadu
techniků. Kde jsou?
O absolventy technických oborů je
velký zájem. Řadu studentů si již v po−
sledních ročnících „rezervují“ výrobní
společnosti. Ale firmy si nemohou
oficiálně zavázat studenty, podporovat
je při studiu a zajistit si tak absolventy.
Navíc nevýhodou je i blízkost Němec−
ka, kde mají okamžité nabídky práce
za vyšší plat. K tomu připočtěte
i odchod absolventů do Prahy, kde
jsou žádáni.
w A co přeškolení studentů, kteří
nemohou sehnat zaměstnání?
To je komplikované. Nejen, že
společnost vydala zbytečné peníze
za vzdělání bez uplatnění, ale rekvali−
fikace často nestačí. To i díky novým
nařízením ministerstev.
w A znáte řešení?
Řešení je určitě. Hejtman přislíbil,
že pověří pracovníka, který se bude
zabývat pouze touto problematikou.
Společně se snažíme kvalitně vytvo−
řit Pakt zaměstnanosti. Nutné je ale
nastavit plánování, a to politici často
nepodporují. Výsledky při systema−
tické práci jsou drobné a efekt vyža−
duje čas. Ale pokud jsme 20 let žili
dojmem, že to vyřeší trh práce, tak
nyní jsme snad pochopili, že tato
představa byla chybná.

Hvězdárna možná přejde na kraj
K 30. červnu 2016 bude zrušena
městská příspěvková organizace
Hvězdárna a planetárium Plzeň. O je−
jím dalším osudu radnice nyní vyjed−
nává se zástupci vedení Plzeňského
kraje. Cílem je, aby pod sebe získala
hvězdárnu a planetárium krajská
příspěvková organizace Hvězdárna
v Rokycanech a udělala z ní svou pl−
zeňskou pobočku.
„Osud naší hvězdárny řešíme
proto, že existuje smlouva z roku
2010 mezi městem Plzeň a Tech−
mania Science Center, podle které
mělo od roku 2016 dojít ke zrušení
hvězdárny. Tehdejší vedení města
chtělo soustředit činnosti směřující
k popularizaci vědy a techniky pro ve−
řejnost do Techmanie,“ přiblížila ná−
městkyně primátora Eva Herinková.
Techmanie otevřela své 3D Plane−
tárium, které nabízí obdobné aktivity,
které zajišťuje Hvězdárna a planetá−
Plzeňský rozhled 1-2/2016

rium Plzeň. Mezi tyto činnosti se řadí
především pořádání populárně vě−
deckých a odborných přednášek, se−
minářů, konferencí, sympozií, filmo−
vých akcí, kurzů astronomie a další.
Protože ale Hvězdárna a planetárium
Plzeň i přes postupné utlumování vy−
kazuje nadále velmi aktivní činnosti,
nabízí stále množství akcí pro veřej−
nost (loni konkrétně uspořádalo 402
akcí s návštěvností téměř 21 tisíc lidí)
a rozvíjí výukové programy pro školy,
zahájila Rada města Plzně jednání se
zástupci vedení Plzeňského kraje
o dalším osudu Hvězdárny a planetá−
ria Plzeň s cílem zachovat kontinuitu
aktivit organizace.
„Ředitelé Hvězdárny v Rokycanech
a Hvězdárny a planetária Plzeň
deklarovali společný zájem na bu−
doucím rozvoji Hvězdárny v Roky−
canech s pobočkou v Plzni,“ uvedla
Eva Herinková.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zdravotnictví mě naučilo

„Člověk se naučí pracovat v týmu a respektovat jeden druhého, i když si lidsky
úplně nesedíte,“ říká místostarostka 1. Plzeňského obvodu Ivana Mádlová.
Přes dvě desítky let pracovala ve
Fakultní nemocnici v Plzni, pro−
šla ji v různých pracovních po−
zicích tzv. od lůžka až po mana−
gement a našla tam spoustu přá−
tel, se kterými je v kontaktu do−
dnes. Má zkušenosti i ze soukro−
mé sféry, řídila totiž zdravotní
péči v jednom zdravotnickém
holdingu, kde se přiučila ob−
chodním záležitostem, jako je
příprava akvizic, ekonomickým
rozborům či jednání s partnery.
Velmi cenné pracovní zkušenosti
získala i na ústředí Všeobecné
zdravotní pojišťovny a v nespo−
slední řadě také jako pedagožka
na vyšší zdravotnické škole,
vysoké škole a v Institutu post−
graduálního vzdělávání (IPVZ)
v Praze. Od roku 1994 spolupra−
cuje s Ministerstvem zdravotnic−
tví ČR na vybraných problémech,
zpracovává odborné posudky na
vzdělávací programy pro vše−
obecné sestry.
Řeč je o místostarostce plzeň−
ského obvodu číslo 1 – PhDr.
Ivaně Mádlové, Ph.D., MBA, s níž
si povídáme nejenom o zdra−
votnictví.
w Měla jste opravdu velké štěstí
nahlédnout do zdravotnictví z růz−
ných úhlů, ale nezmínila jste se
ještě o zahraniční misi v jordán−
ském Amánu…
Před rokem jsem odjela s týmem
lékařů z Nemocnice na Bulovce
a FN Motol na humanitární zdravot−
nickou misi v rámci mezinárodního
programu MEDEVAC do jordánské−
ho Amánu. Působili jsme v nemoc−
nici, která sloužila syrským civilis−
tům zasaženm válečným konflik−
tem. Byla jsem poprvé tak blízko
důsledkům války, jako matka i jako
naprostý odpůrce veškerého násilí
a zbraní jsem cítila velkou bolest na
duši, když nám vozili na sál děti
a 16leté kluky se střelnými zranění−
mi, devastujícími zraněními po stře−
pinách z granátů, mladé ženy s de−
formitami po válečných zraněních
vyděšené k smrti. Tam jsem si sku−
tečně uvědomila, že klid a mír není
v dnešní době samozřejmostí a že
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za pár hodin letadlem jste v bezpro−
střední blízkosti války a vidíte utrpe−
ní obyčejných lidí, kteří byli násilím
vtaženi do boje o moc a peníze.
Musím přiznat, že za poslední rok
v komunální politice si velmi často
na tuto misi vzpomenu a beru věci
s o mnoho větším nadhledem. Vy−
tváříme totiž řadu pseudoproblémů
a komplikujeme si tak navzájem
zbytečně život. Musím vyjádřit vel−
kou úctu celému kolektivu, neboť
jsme pracovali v nelehkých podmín−
kách od rána do večera a vypořádá−
vali se i s kulturními rozdíly.

ně pracujících občanů MO Plzeň 1,
starších 18 let, zúčastnit se jednání
od začátku. Už od 27. května 2015
je to možné. Další záležitost – před−
ložila jsem návrh na zveřejňování
smluv uzavřených od 1. 1. 2015 na
webu MO Plzeň 1. Zdá se, že by
první smlouvy měly být na webo−
vých stránkách už v tomto měsíci.
w Je pravda, že jste osobně vedla
projektový tým pro novou podobu
webové stránky MO Plzeň 1?
Jde o pilotní projekt na městě.
Šlo o sjednocení vzhledu s webovou
stránkou města Plzně pro snadnější

Motto:
Moje celoživotní profesní
a odborné zaměření je a bylo
zdravotnictví a zdravotnické
školství. V tomto resortu
pracuji 31 let a neměnila
bych. Zdravotnické profese
jsou velmi psychicky i fyzicky
náročné a zaráží mě, jak je
možné, že jsou v dnešní době
některými televizními seriály
tak dehonestovány. Zdravotnictví mě hodně moc
naučilo – minimálně upevnilo životní hodnotový
žebříček v tom smyslu, že zdraví je skutečně to
nejcennější, co člověk má. Člověk se naučí pracovat
v týmu a respektovat jeden druhého, i když si lidsky
úplně nesedíte. Víte totiž, že na něm závisí život
pacienta, musíte se rozhodnout rychle a se vší
zodpovědností.
w V současné době působíte ve
funkci místostarostky nejlidnatěj−
šího obvodu Plzeň 1. Prý si vedete
velmi dobře?
Nejvíce si vážím důvěry občanů
našeho obvodu, kteří mne často
kontaktují nebo navštěvují v budově
Úřadu a svěřují se se svými problé−
my a náměty na zlepšení života
v obvodu. Překvapilo mne, kolik
z nich se aktivně zajímá o dění ve
svém okolí. Podařilo se posunout
začátek zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 na 17.00 hodin. Dřívější
časná odpolední hodina začátku
zasedání totiž neumožnovala větši−

přechod mezi těmito weby, změna
struktury webu s ohledem na potře−
by návštěvníka a na co nejjednoduš−
ší dostupnost postupů řešení život−
ních situací, zpracování stěžejních
formulářů Úřadu do elektronické po−
doby, zobrazení nové podoby webo−
vého portálu je optimalizováno pro
různé druhy elektronických zařízení
(mobilní telefony, notebooky, netbo−
oky, tablety atd.)
w Hodně se mlubí také o úpravě
veřejného prostranství mezi ulice−
mi Krašovská, Žlutická, Toužimská
a Studentská ve spolupráci s oby−
vateli …

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tento záměr byl schválen Zastu−
pitelstvem obvodu 8. dubna 2015,
doposud se podařilo zrealizovat ně−
které fáze tohoto projektu:
a)Dotazníkové šetření:
květen – červenec 2015
Cílem dotazníkového šetření bylo
oslovit co nejširší skupinu obyvatel
a zjistit její názory a návrhy na
úpravu prostranství, Dotazníky
byly k dispozici ve zpravodaji
Plzeňská jednička, v sídle ÚMO
Plzeň 1 a na webových stránkách
MO Plzeň 1. Obyvatelé domů bez−
prostředně sousedících s pro−
stranstvím nalezli dotazník v listin−
né podobě ve svých poštovních
schránkách. V červnu 2015 pro−
běhla ve spolupráci se 4. ZŠ kon−
taktní kampaň, v rámci které žáci
pod dohledem odborníků zorga−
nizovali šetření přímo v ulicích
obvodu.
b)Inspirační výstava:
červenec – září 2015
Byla to velkoplošná inspirační
výstava, nainstalována přímo na
předmětném prostranství, která
představila příklady parků a krajin−
ných úprav, zahrádek, komu−
nitních zahrad, vhodného rozvrže−
ní ulic, řešení parkování, zkva−
litnění parteru domů, revitalizace
fasád nebo příkladného použití
mobiliáře na sídlištních prostran−
stvích v ČR i v zahraničí. Výstavu
zahájila za značného zájmu ve−
řejnosti Krašovská zahradní slav−
nost s komentovanou prohlídkou
a tematickým doprovodným pro−
gramem.
c) Plánovací besedy:
září – říjen 2015
Jednalo se o dvě plánovací setká−
ní občanů s odborníky, v jejichž
průběhu se rozvinula zejména té−
mata vzešlá z dotazníkového šet−
ření, ale i nová, která přinesli sami
občané. Vedle veřejnosti se besed
zúčastnili zástupci vedení obvodu,
úřadu, architekt, sociolog.
d)Výstupy z participace:
říjen 2015 – únor 2016
Náměty vzešlé z dotazníkového
šetření a plánovacích besed byly
poté shrnuty do uceleného vý−
stupu, který je současně připra−
ven jako podklad ke zpracování
Plzeňský rozhled 1-2/2016

srovnat si životní hodnotový žebříček
soutěžních podmínek soutěže
o návrh (architektonické soutěže).
Výstupy budou široké veřejnosti
přístupné v elektronické podobě
na internetu – webové stránky MO
Plzeň 1 a webové stránky projek−
tu, v tištěné podobě bude materiál
k dispozici na ÚMO Plzeň 1.

V současnosti MO Plzeň 1 spolu
s odborníky (architekti, právníci)
zpracovává soutěžní podmínky.
w Stále platí, že jste v Plzni nej−
mladším obvodem. Máte dostatek
školských zařízení pro ty nej−
menší?
V tomto směru jde hlavně o ma−
teřské školy, kde jsme důkladně pro−
brali různé možnosti. Vytvořili jsme
například metodiku na vedení účet−
nictví, která dosud chyběla. Zavedli
nový systém sestavování a projed−
návání rozpočtu pro jednotlivé ma−
teřské školy s ředitelkami a ekonom−
kami mateřských škol. Můžeme se
pochlubit i tím, že jsme zrealizovali
nový způsob organizace prázdnino−
vého provozu mateřských škol,
v rámci kterého je v průběhu letních
prázdnin otevřena vždy minimálně
jedna mateřská škola na území MO
Plzeň 1 s dostatečnou kapacitou,
která pokrývá zájem rodičů či zá−
konných zástupců o umístění dítěte
v MŠ v červenci a srpnu. Současně
umožňuje všem pedagogickým
pracovníkům mateřských škol čer−
pat řádnou dovolenou v maximální
možné míře.
Dále jsme prosadili alokaci fi−
nančních prostředků pro mateřské
školy, vázaných pevně na financo−
vání polytechnické a přírodovědné
výchovy v předškolním věku (Tech−
mania, ZOO a BZ Plzeň). Navíc se
podařila realizace zcela ojedinělého
pilotního projektu, který je zaměřen
na modernizaci regulace topení
a větrání v 87. MŠ s cílem topit
a větrat ekonomicky a zdravě.
w V poslední době se stále více ho−
voří o bezpečnosti občanů, co pro
to udělal váš obvod?
Především jsme zajistili propoje−
ní kamer umístěných na území MO
Plzeň 1 do kamerového systému
města Plzně. Dále jsme navrhli
a zrealizovali instalace videotelefo−
nů do všech mateřských škol tak,
aby byl zajištěn vstup pouze povo−
laným osobám. Aktivně se účastní−
me spolu se sociálními pracovníky
Plzeňský rozhled 1-2/2016

S kmotřenkou, kotětem levharta sněžného, která dostala jméno Chandra)

a Městskou policií Plzeň výjezdů,
které jsou zaměřené na kontrolu
bezdomovců a míst, kde se shro−
mažďují. Tyto pravidelné preventivní
akce pomáhají lidem, kteří se ocitli
v nouzi na ulici, ale zároveň také
eliminují jejich případné budoucí

rizikové chování (kriminalizace,
přenos infekčních nemocí apod.).
Podařilo se nám napojení obslužné−
ho prostoru rozhledny Sylván na
centrální pult Městské policie, takže
každý student, který zde působí
jako průvodce, ve službě povinně

nosí náramek s přímým napojením
na centrální pult policie. Dále se
můžeme pochlubit i tím, že jsme
konkrétním způsobem podpořili na−
še strážníky, kteří slouží na území
MO Plzeň 1, nákupem dvou záchra−
nářských batohů. Nehledě na to, že
dohlížíme na pravidelné kontroly
dětských hřišť a míst, kde si hrají ti
nejmenší.
w Máte vůbec čas na nějaké ko−
níčky a záliby?
Snažím se. Koníčků a zálib mám
vícero, např. ráda poznávám velko−
města, všímám si jejich funkčnosti
jako celku, architektury, dopravních
systémů a zejména úpravy ve −
řejných prostranství. V tom máme
co dohánět, zejména mimo centrál−
ní části města. Fascinují mě mosty
z hlediska jejich použitého mate −
riálu, technické náročnosti, vývoje
stavebních technik a také z hlediska
vzhledu. Most je pro mne šperk
daného území. Mnoho let jsem take
hrála volejbal, národní ligu za Slavii
VŠ Plzeň a rekreačně spor tuji
dodnes.
Samozřejmě bych si přála, aby
náš obvod patřil k těm nejlepším.
Ale o to se musíme snažit všichni
dohromady. Proto nejenom čtená−
řům z „našeho Lochotína“ chci po−
přát v novém roce hodně zdraví
a práci a klid v naší zemi. Všechno
ostatní je pomíjivé, tak pokud to jen
trochu jde, prožijme život s radostí
a plnými doušky.

Po výstupu na Ostrý
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V Plzni se loni
narodilo 3 871 dětí
Úřad městského obvodu je pově−
řen správou matriky pro město
Plzeň, a proto pravidelně začátkem
roku poskytuje statistické údaje
z roku předešlého. Z aktuální sta−
tistiky mimo jiné vyplývá, že v roce
2015 se narodilo jen o pár desí−
tek více dětí než v roce 2014, vý−
razně přibylo uzavřených sňatků
a rodiče mají jako nejoblíbenější
stále ta samá jména.
V roce 2015 se v Plzni narodilo
1846 děvčat a 2025 chlapců, z to−
ho 86 párů dvojčat a výjimečně
také jedna trojčata. Rok 2015 byl
úspěšný, co se týče sňatků i re−
gistrovaných partnerství. Svateb
se uskutečnilo nejvíce za poslední
tři roky.
ROK

2011
2012
2013
2014
2015

POČET DĚTÍ CHLAPCŮ DĚVČAT

3 812
3 885
3 674
3 836
3 871

1 921
1 959
1 858
2 011
2 025

1 891
1 926
1 816
1 825
1 846

ROK

JMÉNO M

JMÉNO Ž

2013

1. − 2. Jan
1. − 2. Jakub
3. Adam
1. Jan
2. Jakub
1. Jakub
2. Jan
3. Adam
4. Matyáš
5. Filip

1. Eliška
2. Tereza
3. Adéla
1. Eliška
2. Tereza
1. Eliška
2. Tereza
3. Anna
4. Natálie
5. Adéla

2014
2015

Kraj hospodařil
s přebytkem
165 milionů korun
Plzeňský kraj je i nadále jediným
nezadluženým krajem České re−
publiky. Dobré hospodaření v ro−
ce 2015 bylo díky vyšším da−
ňovým výnosům a drobným
úsporám na výdajové stránce
rozpočtu kraje. K 31. 12. 2015
měl Plzeňský kraj na svých
účtech 750 milionů korun.
„Tyto našetřené prostředky vyu−
žije na předfinancování individuál−
ních projektů částečně dotova−
ných EU, a to především do oprav
a rekonstrukcí krajských silnic,
modernizace technického vyba−
vení škol, oprav a zateplení bu−
dov, oprav památek a moderniza−
cí informačních technologií v le−
tech 2017 a 2018,“ říká hejtman
Plzeňského kraje Václav Šlajs.
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Každý může sledovat hospodaření Plzně
Město Plzeň má nový nástroj, s je−
hož pomocí chce ještě více zpřístup−
nit občanům informace o svém hos−
podaření s veřejnými prostředky.
Díky nové aplikaci umístěné na we−
bu města si lidé mohou vyhledat
údaje k příjmům i výdajům své me−
tropole, podrobněji se seznámit
s jednotlivými položkami rozpočtu,
od jednoduchého přehledu se v pří−
padě zájmu dostanou k „rozbalení“
detailnějších informací, a to nejen
u města jako celku, magistrátu, ale
i u jednotlivých městských obvodů.
Rozpočet je přístupný na adrese
http://rozpocet.plzen.eu.
„Jde o poměrně jednoduchý ná−
stroj s intuitivním vyhledáváním, kte−
rý má přispět k tomu, že ještě zvýší−
me transparentnost a otevřenost ve
vztahu k nakládání s veřejnými

financemi. V České republice už ně−
která města tuto moderní službu pro
občany zavedla, jsem proto rád, že
se k nim přidáváme,“ řekl primátor
Martin Zrzavecký.
Podle ekonomického náměstka pri−
mátora Pavla Kotase bylo před zpří−
stupněním rozklikávacího rozpočtu
nutné sjednotit závazné ukazatele roz−
počtů města a městských obvodů,
tedy nastavit jednotnou logiku struk−
tury dat v rámci města. „Ve vztahu
k občanům bylo v této fázi naším cí−
lem zejména zpřehlednění městského
rozpočtu a zjednodušení přístupu
k datům,“ uvedl Pavel Kotas.
Odkaz k rozklikávacímu rozpočtu
najdou občané na stránkách města.
Přístupné jsou informace týkající se
rozpočtu pro rok 2015, k dispozici je
také schválený rozpočet města

a městských obvodů pro rok 2016.
„V nadcházejícím období budeme
s jednotlivými městskými obvody
připravovat případné další informa−
ce, které bude třeba k jednotlivým
závazným ukazatelům rozpočtu na
web doplnit. Stejně tak budeme oče−
kávat zpětnou vazbu od občanů na−
šeho města a reagovat na ni při dal−
ším rozvoji prezentace rozpočtu,“
doplnil Pavel Kotas.
Rozpočet města Plzně na rok 2016
schválili zastupitelé v prosinci 2015,
vykazuje kladné saldo příjmů a vý−
dajů. Pro letošní rok návrh počítá
s příjmy ve výši 5,919 miliardy
korun, což je o 11 procent víc ve
vztahu ke schválenému rozpočtu ro−
ku 2015, výdaje mají být 5,691 mi−
liardy korun, meziročně o 9,8 pro−
centa nižší.

Areál Prokopávka bude v nájmu TJ Lokomotiva Plzeň
Rada města Plzně dnes rozhodla
o tom, že sportovní areál Prokopávka
získá do nájmu TJ Lokomotiva Plzeň,
která provozuje sportovní halu v Plzni
na Slovanech. Doba nájmu byla stano−
vena s účinností od 1. ledna 2016 do
31. prosince 2028. Město si od změny
systému provozování areálu slibuje to,
že sportovní komplex přestane chátrat.
„Město areál do svého majetku zís−
kalo koupí v roce 2010, následně byla
jeho část dána do výpůjčky Sdružení
sportovních klubů Bolevec za účelem
využití ke sportovním a tělovýchov−
ným aktivitám. Tato cesta se bohužel
neosvědčila. S ohledem na technický
stav areálu proto doporučil magistrátní

odbor správy infrastruktury změnit
systém provozování z výpůjčky na
smlouvu o nájmu, provozování a údrž−
bě tak, jako je tomu na ostatních spor−
tovištích ve správě odboru,“ vysvětlil
technický náměstek Pavel Šindelář.
Podle názoru odboru správy infra−
struktury zamezí změny systému pro−
vozování sportovního areálu Proko−
pávka postupnému chátrání. Aby areál
i do budoucna sloužil sportovcům
a široké veřejnosti, je nezbytně nutné
zajistit jeho financování z rozpočtu
města. Postupnými a plánovanými
investicemi je možné areál zrekonstru−
ovat, doplnit o vhodné sportovní plo−
chy a vybudovat z něj atraktivní místo
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pro sport i relax nejen pro občany
města Plzně, ale i výkonností sportov−
ce. Město má na začátek připraveno
v rámci svého rozpočtu částku 2,5 mi−
lionu korun provozních a 4,6 milionu
korun investičních prostředků, které
do areálu půjdou.
Ve sportovním areálu Prokopávka se
nachází původní hřiště s umělým po−
vrchem na pozemní hokej, původní
škvárové fotbalové hřiště, které je
dnes již zčásti zarostlé a nevyužívané,
travnaté fotbalové hřiště s umělým
osvětlením, tělocvičny, šatny a sprchy,
venkovní krytá tribuna u fotbalového
hřiště, objekt s restaurací a uby−
tovnou, přístavek plynové kotelny.
Plzeňský rozhled 1-2/2016

200 000 Kč

G

470 000 Kč

330 000 Kč

799 000 Kč

Chalupa (650 m ), Kotouň,
okr. Plzeň – jih

Chata (54 m2),
Plzeň – Nová Hospoda

Chata (399 m ), Kamínek,
Plzeň – jih

Pozemek (1 915 m2),
Losina u Chotěšova, okr. Plzeň

Chalupa k rekonstrukci nedaleko obce Oselce
o zastavěné ploše 86 m2 a nachází se přímo
v centru obce. IS: el. 220/380V, topení: lokální
TP. Krásná rekreace za výjimečnou cenu.
Doporučujeme!

Zděná chata nacházející se v ulici U Svahu o za−
stavěné ploše 18 m2 stojící na pozemku jiného
vlastníka s min. ročním poplatkem. Klidné pro−
středí v blízkosti centra Plzně.
Vřele doporučujeme!

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

Nabízíme k prodeji stavební pozemek na němž
se nachází RD k rekonstrukci o dispozici 1+1,
zast. plocha 57 m2. IS.: el 230/400V, vl.
studna, plyn, kanalizace a vodovod – na hranici
pozemku.

2

& 734 319 301

799 000 Kč

& 734 319 301

G

3 300 000 Kč

2

& 734 319 302

B

3 700 000 Kč

G

4 349 000 Kč

Chata 3+1/B (80 m ), Líšťany,
Plzeň – sever

RD 3+1 (1093 m ),
Plzeň – Bukovec

RD 4+kk/G (1041 m ), Kostelec,
okr. Tachov

RD 6+1/G (300 m2), Vochov,
okr. Plzeň – sever

Zděná podsklepená chata o zastavěné ploše
46 m2, 20 km od Plzně u přehrady Hracho−
lusky. IS: užitková voda, el. 220/380V, septik,
topení: lokální TP. Krásná klidná lokalita.
Doporučujeme vidět!

RD s velkým pozemkem o zast. ploše 200 m2
se nachází v ul. pod Kruhovkou. IS. El. 230/
400 V, plynofikace, obecní vodovod a kanalizace,
topení – ústřední TP. Klidné bydlení v Plzni.

Novostavba o zastavěné ploše 80 m2. IS: el.
220/380 V, obecní vodovod +kanalizace, topení−
elektrokotel + lokální TP, plyn na hranici po−
zemku. Zajímavá nabídka s nízkými náklady.
Doporučujeme!

RD na pozemku 2720 m2. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení – plyn + ústřední
TP. Vhodné pro velkou rodinu či jako dvou−
generační. U domu se nachází plně vybavená
truhlářská dílna.

2

& 734 319 302
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2
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2

& 734 319 301

& 734 319 302
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Nejnavštěvovanější památkou
v kraji je hrad Rabí

Památky na Plzeňsku přilákaly v loň−
ském roce téměř čtvrt miliónu náv−
štěvníků. Na postupně rostoucí náv−
štěvnosti se podílela stále pestřejší
kulturní nabídka a dvě významná vý−
ročí. Pozitivní roli sehrálo i příznivé
počasí či stoupající zalíbení v tuzem−
ské turistice.
Všech dvanáct státních památek
v Plzeňském kraji loni celkem navští−
vilo 246 785 lidí, což je oproti před−
chozímu roku růst o jeden a půl pro−
centa. Na vrcholu pětice nejnavště−
vovanějších památek s 55 866 ná−
vštěvníky trůní hrad Rabí, který po−
malu dohání hrad Velhartice se
48 125 návštěvníky. Třetí pozici opět
uhájil hrad Švihov s počtem 32 066
zájemců o historii. Těsně pod třiceti−
tisícovou hranicí skončil zámek
Kozel, který vyhledalo jako svůj tu−
ristický cíl 28 479 osob. Velmi úspěš−
nou sezónu zažil klášter Kladruby,
který se díky loňskému výročí 900 let
od svého založení umístil dokonce na
pátém místě a předběhl tak tradiční
Horšovský Týn.

Ve srovnání s předchozím rokem
tam stoupla návštěvnost o téměř jed−
nadvacet procent na 20 522 lidí. Nad
dvacetitisícovou hranici se také záslu−
hou výročí a dalších nových kulturních
aktivit vyšplhal i klášter Plasy. Ve srov−
nání s loňskem je nejvyšší procentuál−
ní růst návštěvnosti patrný na hradě
Přimda, kam přijelo více organizova−
ných skupin tuzemských turistů.
Loňská návštěvnická sezóna na
památkách ve správě Národního pa−
mátkového ústavu předčila všechna
očekávání. Jejich branami prošlo více
než pět milionů lidí. „Svůj podíl na
velmi úspěšné sezóně měly i památ−
ky na Plzeňsku. Jejich pozvolna se
zvyšující počet návštěvníků ovlivňuje
stále se zpestřující nabídka prohlídko−
vých tras a kulturních akcí a také ros−
toucí trend oblíbenosti tuzemské tu−
ristiky. V loňském roce nám bylo
navíc nakloněno i příznivé počasí,“
hodnotí sezónu Petr Pavelec, ředitel
Národního památkového ústavu,
územní památkové správy v Českých
Budějovicích.

SUPER ZOO podpořila ochránce
Rokycanští ochránci přírody převzali
finanční výsledek sbírky, kterou pro
tuto záchrannou stanici živočichů
uspořádala od 20. listopadu do
31. prosince loňského roku plzeňská
pobočka SUPER ZOO.
„Konkrétně se jednalo o nákup kr−
miv a chovatelských potřeb pro zvířa−
ta žijící v záchranném centru, přičemž
výsledek je pro naši organizaci velice
významný. Lidé svým nákupem pod−
pořili rokycanskou stanici částkou ve
výši 2.674,− Kč. Moc si vážíme nejen
aktivního přístupu kupujících, ale i za−
městnanců plzeňské pobočky sídlící
nedaleko Tesca na Rokycanské
třídě,“ uvedl Pavel Moulis, předseda
ZO ČSOP Rokycany.
Vzhledem k tomu, že ne všechny
potřeby rokycanští ochránci přírody
8
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využijí pro volně žijící živočichy ve
svém záchranném centru, poputuje
část sbírky i tam, kde ji využijí lépe.
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Dětská postýlka po internetu je zajícem v pytli
Narodilo se nám miminko, dvou
a půlkilový vnouček. To je důvod poří−
dit si postýlku. První úspornou vari−
antou bylo snést z půdy tu starou,
dřevěnou a osvědčenou. Přijdeme
tím sice o praktické úložiště zbyteč−
ných věcí, ale proč ne! Podstatnější
důvod – proč ne – měl manžel. Tvr−
dil, že vlastníme největší postýlkovou
velikost a na tu, že je čas. Trvám−li na
ní, je namístě obstarat ještě dalších
devět kojenců a vyskládat je tam na
štorc. Momentálně je to zbytečný
krám. On sám tu postel využíval do
sedmi let, i když pravda, s nohama
vystrčenýma skrze šprycle.
Protože jsem se stala babičkou popr−
vé a doufám, že ne naposledy, bylo
rozhodnuto nešetřit a koupit nový mo−
del, cestovní a skládací. Důvodem –
proč zase ne – byla cena. Nevzdávali
jsme to. Internet přece nabízí všelijaké
výprodeje, ceny jsou poloviční a kvali−
ta zůstává. Kochali jsme se nabídkou.
„To nevadí, že tam není medvídek
panda. Krteček je přece také pěkný,“
konejšila jsem manžela, který propadl
marnivosti a vybíral si podle zvířátek.
Objednali jsme tedy 2. jakost a těšili
jsme se. Radost nám nepatrně kazil
zeť, poněvadž za tu samou dal dva−
krát tolik, a to mu připadalo podezře−
lé. „Určitě budou chybět doplňky ne−
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bo přebalovací pult.“ Vysloužil si dů−
razný výklad toho, co znamená 2. ja−
kost: „Neznatelný flíček, špatný od−
stín nebo utržený knoflík.“ A zatímco
já jsem vnímala avizovaný chybějící
přebalovací pult jako nepřijatelnou
závadu, manžel naopak vypadal, že to
chápe jako bonus.
Buď jak buď, zásilka dorazila. Dove−
zené zboží mělo spoustu dílů, doplň−
ků a cingrlátek. V horlivém rozbalová−
ní jsme se sami sobě pletli pod ruka−
ma. Na manželovo doporučení jsem
si tedy šla po svém s tím, že se po
hodině vrátím a postýlku pochválím.
Svého muže jsem našla zpoceného,
jak nekoordinovanými, škubavými
pohyby podivně trhá postýlkou:
„Krucinál, nedrží to!“
„V návodu přece píší lehce nad−
zdvihnout a trhnout, musíš se naučit
ten grif!“.
V internetovém obchodě byli dokon−
ce tak vstřícní, že obratem poslali vi−
deonávod pro hendikepované uživa−
tele, ve kterém neznámý mladík se−
staví totožný výrobek během tří mi−
nut. Dlužno říci, že jsem se svým mu−
žem soucítila, když ho i tak mimořád−
ně krátký film vyvedl z míry. V tom
zazvonil zeť. Nad naší bezradností ne−
hnul ani brvou, protože on už přece
ví, a také nám to ukáže.

A tak další hodinu nekoordinovaný−
mi, škubavými pohyby podivně trhal
postýlkou také on. V mrazivé atmo−
sféře ke své škodě připomněl, že je
to, dle jeho mínění, tou druhou jakos−
tí. Dostalo se mu ještě důraznějšího
ponaučení, že termín 2. jakost se
vztahuje jen k potrhané krabici.
Když pomáhal nacpat postel zpět
do pépéelkového balení, tvářil se, že
2. jakost je naší nejlepší výhrou.
Mlčky jsem vyplnila složité reklamační
formuláře, polepila krabici všemi mož−
nými adresami a kódy, rezignovala na
náklady s poštovným, odnesla nefo−
remný balík do auta. Abych se té noční
můry zbavila, vystála jsem si ještě ne−
malou frontu na poště.
Manžel už mě, celý rozzářený, vyhlí−
žel z okna. Povedlo se mu. Našel
web, kde se v rozbalených krabicích
prodává prvotřídní zboží se slevou.
Byli jsme nadšení. Manžel objevil
úžasnou postýlku, dle jeho přání bez
přebalovacího pultu, dokonce s vy−
touženým pandou. V euforii jsme ji
objednali. Přišla! Špička na trhu – le−
houčká a polohovací. Zatímco já
jsem v báječné náladě odběhla otevřít
lahev vína, manžel ji nedočkavě sta−
věl. Věděl už jak na to, od ruky mu to
šlo vskutku parádně. Spěchala jsem
volat dceři, aby tu radostnou novinu
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vyřídila zeťovi. S jejich gratulacemi
jsem zase běžela potěšit manžela.
„Je celá rozdrbaná, napočítal jsem
sedm trhanců a mraky děr.“
Zírám v němém úžasu: „Chceš mi
snad říct, že další dvě stovky jsou
v trapu, že ten křáp zase zabalíme, po−
píšeme a vystojíme frontu na poště?“
Zřejmě to nebylo to nejpovzbudivější,
co jsem mohla v té chvíli pronést.
Dialog skončil vzájemným obviňová−
ním, kdo z nás dvou si vlastně vymys−
lel, že to dítě u nás bude spát. Vrátila
jsem se k načaté láhvi a začala si věřit.
„Už se s tím odmítám tahat a posílat tu
potvoru ke všem čertům. Zašiju a za−
lepím to sama.“
Svého muže jsem našla zpoceného,
jak nekoordinovanými, škubavými
pohyby podivně trhá postýlkou:
„Nikam to krucinál posílat ani nemů−
žeš, i kdybys nakrásně chtěla. Nejde
to totiž složit zpátky!“
A tak se díváme na naši novou ces−
tovní postýlku a konejšíme se navzá−
jem. Taková, která nejde složit, je totiž
velmi trvanlivá. Rozhodně si jí užijeme,
protože možnost, jak se jí zbavit, abys
pohledal. Navíc na vás zvenčí po−
ťouchle mrká panda a zevnitř roztomilé
miminko. Kdo z nás dvou si vlastně
vymyslel, že to dítě u nás bude spát?
Sylva Heidlerová
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Divadlo PLUTO přeje v roce 2016 všem příznivcům
dobré zábavy hodně zdraví, štěstí a úsměvů
a dovoluje si Vás pozvat
na představení v měsíci únoru. 7. 2. přivítáme v Divadle PLUTO i nejmenší
diváky na Masopustu s Majdalenkou Táni Krchovové z pohádky Nejkrásnější
hádanka. Pokud by měl někdo zájem o zajímavý a milý dárek svým blízkým,
jsou ještě v prodeji Dárkové poukazy Divadla PLUTO.

Plzeň chce dotaci na nástavbu objektu pro seniory
Město Plzeň požádá o dotaci z Mi−
nisterstva pro místní rozvoj České re−
publiky na svůj projekt nazvaný
Nástavba části východního traktu
objektu U Jam 23 v Bolevci, jednalo
by se o podporované bydlení. Projekt
počítá se vznikem 11 nových nájem−
ních bytů o podlahové ploše maxi−
málně 45 metrů čtverečních
a jednoho společného sdílené−
ho prostoru. Sociální nájemní
byty budou určeny pro senio−
ry. Ke stavbě je již zpracována
dokumentace pro vydání spo−
lečného územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Pokud
město dotaci získá, projekt v
roce 2016 zrealizuje.
„O byty tohoto typu je,
vzhledem k neustále se zhor−
šující ekonomické situaci lidí
10

v důchodovém věku a jejich rostou−
címu počtu, poměrně značný zájem
a magistrátní bytový odbor eviduje
v současné době 437 žádostí o tento
typ bydlení a není schopen je uspo−
kojit. Potřeba výstavby komunitního
typu bydlení vychází i z právě připra−
vované Koncepce sociálního a do−

stupného bydlení statutárního města
Plzně,“ uvedl ekonomický náměstek
Pavel Kotas. Výstavbou sociálních
bytů město naplňuje podmínku záko−
na o obcích, kdy je obec povinna mi−
mo jiné uspokojovat potřeby bydlení.
Projekt se týká domu s pečovatel−
skou službou, jde o objekt, ve kterém
se osobám starším
60 let nebo osobám
s postižením těles−
ným, smyslovým po−
př. mentálním lehčí−
ho stupně poskytuje
sociální péče formou
pečovatelské služby
v jejich domácnos−
tech. V objektu jsou
nyní byty pro 120
osob, nových 11 by−
tů by bylo pro maxi−
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málně 22 osob starších 60 let. Před−
běžný odhad nákladů je 22 milionů
korun bez DPH, tedy 25,4 milionu
korun včetně aktuálně uplatňované
15procentní DPH u bytové výstavby.
Projekt obsahuje kromě vlastní vý−
stavby nových bytů a sdíleného pro−
storu i silnoproudou a slaboproudou
elektrotechniku včetně ochrany před
bleskem v částce 5,2 milionu korun,
elektrickou požární signalizaci za
2,4 milionu korun, evakuační výtah
za 1,8 milionu korun. V rámci dotace
může město získat maximálně
600 tisíc korun na jeden byt. Pokud
bude městu dotace poskytnuta, zbý−
vající náklady budou hrazeny z roz−
počtu města – Fondu pro kofinanco−
vání dotovaných projektů města
Plzně. V opačném případě projekt
v letošním roce realizován nebude.
Plzeňský rozhled 1-2/2016

Po roce další akvizice. Korekt se stal členem
mediální skupiny Euronova Group
střípek do vaší billboardové
mozaiky.
Radek Novák: Přesně tak.
Dá se říct, že nákup konku−
renčních firem i těch malých
je nejlepší cesta k prosperitě.
Musíte chápat, že na trhu
Radek Novák
s venkovní reklamou je pozi−
covníky, a tak to zvládáme.
ce dnes velmi těžká
Do čela společnosti jsme
a stavět se prakticky
jmenovali výkonnou ředitel−
nedá. Musíte tedy
ku Mgr. Danielu Štíchovou,
kupovat. Od nákupu
která je významnou hybnou
W&P se na nás obrá−
silou pozitivních a efektiv−
tilo několik firem z na−
ních změn v celé skupině.
šeho oboru s žádostí
Daniela Štíchová
Také mi hodně pomáhá můj
o jednání na téma
společník Martin Koča, který svými akvizice, spojení či jiné formy spolu−
analytickými postřehy pomáhá vidět práce. V současné době jsme ale vy−
věci z jiné perspektivy. Samozřejmě brali Korekt. Výkonná ředitelka spo−
celému týmu patří nemalé díky za lečnosti Daniela Štíchová je při akvi−
kladný přístup a pracovitost. Společ− zicích hlavním pilířem naší strategie.
nosti se daří velmi dobře. Obrat spo− Spolu vytváříme dobrý tým.
lečnosti roste a nezastavil se ani dal−
ší plánovaný rozvoj.
w V loňském roce jste v jednom
z článků uvedli, že u outdoorové re−
w V současné době přebíráte další klamy je kladen důraz především
firmu. Je sice menší, ale je to další na kvalitu plochy, její umístění

Majitel mediální skupiny EuroNova Group Radek
Novák znovu rozšiřuje svoji firmu. Tentokrát zací−
lil více do regionu a koupil reklamní agenturu
Korekt, která od roku 1992 působí na Domažlicku
a Klatovsku. Mediální skupina tak opět posiluje
své pozice a pro západ Čech je zcela nepostrada−
telným dodavatelem outdoorových kampaní.
n n n

Před rokem mediální skupina koupila
svého největšího rivala společnost
W&P, která patřila německé mediální
skupině Heriberta Wühra. Firma
W&P jako největší poskytovatel re−
klamních ploch na západě Čech byla
největší konkurencí mediální skupiny
Euronova Group. Jak se daří po akvi−
zici celé skupině, jsme se zeptali ma−
jitele Radka Nováka a výkonné ředi−
telky Daniely Štíchové.
w Jak hodnotíte rok, který právě
uplynul od zmiňované akvizice?
Radek Novák: Ušli jsme dlouhou
cestu, která byla náročná a nesla
mnoho změn. Spojit dva největší
rivaly nebylo snadné, ale mám ve
svém týmu velmi dobré spolupra−
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a průběžný servis. Platí tohle pravi−
dlo i u Korektu, který působí pouze
na Klatovsku a Domažlicku? Je tato
lokalita zajímavá?
Daniela Štíchová: Rozhodně ano.
Právě v téhle lokalitě, kde působí
Korekt jsme potřebovali doplnit pozi−
ce. Rozhodnutí koupit Korekt bylo
strategicky výhodné a plánované.
Nákup konkurence je totiž z hlediska
synergie nejlepší cesta. Získáváme
tím mnoho efektů. Pomáhá to i naší
tiskárně, protože naše konkurence
u nás většinou netiskne, tedy ná−
kupem konkurenčních firem roste
i obrat naší polygrafické divize. Tím
hlavním efektem je ale udržení cen
a kvality venkovní reklamy.
3. prosince jsme podepsali smlou−
vy o koupi části podniku a převzali
jsme tak další reklamní plochy
a agenturu zajišťující full servis místní
regionální klientele. Jsme rádi, že má−
me možnost své pozice dále posilo−
vat. Zároveň tak vždy vytváříme nová
pracovní místa. Vyzkoušejte naše
služby a posuďte sami naši práci.
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Pracovní nabídky

Požadavky:
n
n
n
n

trestní bezúhonnost, spolehlivost
české státní občanství
nejnižší věková hranice 21 let
vzdělání – středoškolské,
zakončené maturitní zkouškou
n tělesná, zdravotní a duševní způsobilost

Nabízíme:
n zajímavé profesní uplatnění
za odpovídající finanční ohodnocení
n možnost kariérního růstu
n možnost získání městského bytu
n náborový příspěvek vyplácený
vždy měsíčně ve výši 1.000 Kč,
a to po dobu 2let
n pravidelný měsíční příjem
n dovolenou v délce pěti týdnů
n volno nad limit řádné dovolené
n příspěvek na Vánoce
n příspěvek na dovolenou
n možnost uzavření výhodného
úrazového pojištění
n stravenky v hodnotě 100 Kč
n příspěvek na penzijní připojištění
n příspěvek na jazykové kurzy
n věcné a finanční dary při životním
a pracovním jubileu
Zájemci o toto zaměstnání se mohou přihlásit na Personální
oddělení Městské policie Plzeň, Perlová 3.

Předpokládaný nástup duben 2016
kontaktní osoby: Mgr. Luboš Berka
378 036 936
berkal@plzen.eu

Bc. Jana Černá, MBA.
378 036 904
cernaja@plzen.eu

Podrobné informace k náboru také naleznete na

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

hledáme
1. Spolupracovník/ce pro drobnou montážní práci
2. Spolupracovník/ce pro přípravu malých součástek pro
konečnou montáž
3. Spolupracovník/ce pro vizuální kontrolu polotovarů
a hotových výrobků (nečistoty, škrábance apod.)
4. Spolupracovník/ce pro jednoduché pomocné práce
ve výrobě
Pro výše uvedené pozice platí:
• činnosti jsou velmi dobře vhodné pro ženy
• po dohodě možný i částečný pracovní úvazek
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou
práci ve výrobě osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání
či zkušenosti
• pro tyto pozice není žádné věkové omezení. Zájemci
všech věkových kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink
Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:
5. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
6. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní
činnosti při výrobě osvětlených zrcadel
7. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou
výhodou
8. Směnový mistr

nabízíme
- jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezinárodní
společnosti s více než stoletou historií
- atraktivní ohodnocení
- docházková prémie
- vánoční prémie
- příspěvek na stravování /dovoz obědů
- přestávková místnost s kuchyňskou linkou
- možnost částečného pracovního úvazku
- možnost individuálního profesního růstu dle zájmu
a kvalifikace

kontakt
V případě zájmu o některou z výše uvedených pozic
se prosím obracejte telefonicky na slečnu Duffkovou,
tel. 379 775 041, která s vámi domluví další postup (po-pá
07.00-15.30 h)
Plzeňský rozhled 1-2/2016

PRACOVNÍ NABÍDKY
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Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon rozezní
Horaždovice a Kdyni
Přijměte pozvání na koncert
Společná věc, který se usku−
teční v Horaždovicích v Se−
cesním sále hotelu Prácheň
v úterý 23. 2. 2016 od 18.30
hodin a ve Kdyni v kině ve
středu 9. 3. 2016 od 18.30 hod.
Tomáš Pfeiffer a Vodnářský
zvon vytváří jedinečné souznění
hráče a nástroje, tvoříc tak neo−
pakovatelný umělecký zážitek.
Návštěvníci koncertu uvidí výji−
mečný multimediální projekt
spojující historický nástroj
Vodnářský zvon s unikátní vel−
koplošnou parabolickou projek−
cí. Filmový doprovod – příběh
pro jednotlivé skladby koncertu
je inspirován každodenním živo−
tem. Témata skladeb koncertu
Společná věc se pravidelně
obměňují. V letošním roce se
návštěvníci mohou těšit např.
na skladbu Rezonantia Tempo−
rum – souznění zvonů, Vodnář−
ského a zvonu z chrámu sv. Víta
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v Praze. Pohled do hlubokého
i blízkého vesmíru nám zpro−
středkují dosud málo známé
snímky v Patria Deum. V tónech
tohoto nástroje – Vodnářského
zvonu lze prožít hloubky rezo−
nance, která dle odkazu dáv−
ných mistrů kladně působí na
celou bytost i prostor. Na závěr
koncertu budete mít možnost
vidět Vodnářský zvon zblízka
a pozorovat krásu vodní hladiny,
která při fortissimech levituje
v tisících kapičkách, nebo vytvá−
ří rezonanční obrazce. Chcete−li
zažít jedinečný kulturní zážitek,
jste srdečně zváni.
Více informací se můžete do−
zvědět na přednášce, která se
koná 13. 2. 2016 od 16.45
v sále Městské knihovny v Kla−
tovech.
Biotronik
Tomáš
Pfeiifer bude odpovídat na
Vaše dotazy týkající se rozma−
nitých oblastí života.
www.dub.cz
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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 nemocech 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 Co děláte, když léčíte?
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 si 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 energii se také říká inteligentní, protože se sama rozběhne
do postiženého místa, kde je zapotřebí.
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w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho prou−
dí temenní sedmou čakrou a vychází
rukama. Energie vlastně léčitelem
protéká a je předávána klientovi.
Obvykle stačí dvě, tři sezení, ale mám
také klienty, kteří za mnou jezdí každé
dva týdny. Jedno sezení i se stanove−
ním diagnózy trvá 40 − 60 minut.

w Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vy−
sokých duchovních zákonů, která
vychází z dávné tradice a chápání
našich předků, kteří považovali
vesmír, přírodu a vše živé za jeden
celek působící v jednotě. Tuto meto−
du a REIKI přednáším na meziná−
rodním festivalu „Miluj svůj život“
v Praze. Bližší informace lze najít
v časopise Ezotera.
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Střípky
z Plzně
Město plánuje
obměnit technologii
pro měření imisí
Plzeň potřebuje obměnit technolo−
gie pro měření imisí, připravila pro−
to projekt pro nákup a instalaci cel−
kem 13 kusů přístrojů schopných
zjišťovat koncentrace SO2, NO2,
CO a O3. Na akci za téměř 7,3 mi−
lionu korun včetně DPH se radnice
pokusí získat dotaci. S přípravou
a podáním žádosti o finanční pod−
poru z Operačního programu Ži−
votní prostředí souhlasili dnes rad−
ní města, schválit jej ještě musí za−
stupitelé.
„Rádi bychom vyměnili dosluhu−
jící analyzátory na jedné mobilní
a třech stacionárních stanicích
rozmístěných na území města.
Tyto analyzátory jsou již morálně
opotřebené, některé za hranicí své
životnosti a jejich obnova je nevy−
hnutelná,“ uvedl ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas.
Žádost o dotaci by měla směřovat
do 17. výzvy Operačního progra−
mu Životní prostředí pro období
2014 až 2020. Podpora je posky−
tována formou dotace s maximální
hranicí do 85 procent celkových
způsobilých výdajů projektu.
Příjem žádostí je možný do 14. říj−
na 2016.
Monitorovací síť kvality ovzduší
provozuje město Plzeň prostřed−
nictvím své Správy informačních
technologií města Plzně, a to od
roku 1995. Funguje na pěti stacio−
nárních a jedné mobilní automa−
tické monitorovací stanici. Výměna
dosluhujících analyzátorů se týká
mobilní a tří stacionárních stanic,
konkrétně v lokalitách Plzeň –
střed, Plzeň – Lochotín a Plzeň –
Slovany. Náklady na nákup analy−
zátorů včetně jejich zabudování do
stávajícího systému sběru, přeno−
su a zpracování dat byly vyčísleny
na 7 291 000 korun.
Celá měřicí síť, která zahrnuje
dále i stanice Plzeň – Skvrňany
a Plzeň – Bory, byla v minulosti
pořízena z prostředků města Plzně
s významnou finanční podporou
programu PHARE. Nejvíce vyba−
vená je stanice Plzeň – Slovany, jež
byla v roce 2004 začleněna do
státní imisní sítě a její měřicí pro−
gram je akreditován. V případě, že
město s žádostí o dotaci neuspěje,
naplánovala by Správa informač−
ních technologií akci do rozpočtu
na rok 2017.
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Fakultní nemocnice Plzeň investovala

do nových přístrojů více než 200 miliónů korun
Klinika zobrazovacích metod, Radio−
diagnostické oddělení, Onkologická
a radioterapeutická klinika a Oddělení
nukleární medicíny. To jsou praco−
viště, která byla v rámci podpory
Evropské unie v roce 2015 vybavena
novou zdravotnickou technikou, která
posouvá diagnostiku a léčebné po−
stupy pacientů na ještě vyšší úroveň.
V rámci 18. výzvy Ministerstva
zdravotnictví ČR uspěl projekt na−
zvaný „Obnova přístrojového vyba−
vení Traumacentra FN Plzeň II.“
Výsledkem bylo vybavení
pracoviště Kliniky zobrazova−
cích metod novými přístroji
v hodnotě téměř 76,4 milionů
korun. Klinika je součástí
traumacentra, které je zamě−
řeno na příjem komplexního
spektra traumat, z čehož vy−
plývají vysoké nároky na kva−
litní a rychlou diagnostiku.
Pro tyto účely bylo zakou−
peno špičkové dvouzdrojové
multidetektorové CT v hodno−
tě 34,24 mil. korun, které na−
hradilo dosavadní standardní přístroj
a oproti běžnému CT umožňuje vy−
šetření RTG zářením o dvou různých
energiích a ve více řezech najednou.
Dále byla provedena obnova přístro−
je pro magnetickou rezonanci za
42,16 mil. korun nově pracujícího
s mag. polem o indukci 3T, což je
dvojnásobek oproti přístroji do−
savadnímu.

V rámci 19. výzvy Ministerstva
zdravotnictví ČR uspěl další projekt
nazvaný „Obnova přístrojového vy−
bavení Komplexního onkologického
centra FN Plzeň III“ v celkové výši
126,3 miliónů korun. Jednu z vý−
znamných technologií popisuje
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.:
„Pro Onkologickou a radiotera−
peutickou kliniku byl pořízen nový
Verifikační systém v celkové hodno−
tě 31,86 mil. korun. Je tvořen uni−

kátním programovým vybavením
provozovaným v síti 3 serverů a 25
PC stanic, které průběžně shromaž−
ďuje fyzikální data o ozařování všech
pacientů. Komparuje zaznamenaný
průběh radioterapie s plánovaným
a je posuzována shoda mezi tera−
peutickým plánem a skutečností.
Systém svými parametry umožňuje
zvýšení přesnosti a kvality při prová−
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dění radioterapie, zejména v rámci
procesu dosahování požadované
distribuce dávky v ozařovaném cílo−
vém objemu a snížení dávky v necí−
lových tkáních. Kromě uvedeného
umožňuje též při poruše jednoho z li−
neárních urychlovačů dokončit bez
problému radioterapii příslušných
pacientů na jiném.“
Dalšími přístroji nakoupenými
v rámci tohoto projektu jsou dvě
špičková multidetektorová CT pro lo−
kalitu Bory i Lochotín, RTG skiasko−
pické i skiagrafické pracoviš−
tě v lochotínském areálu bylo
vybaveno přístroji s přímou
digitalizací, do mamografic−
kého screeningového centra
na Borech byl zakoupen ma−
mograf a na Oddělení nukle−
ární medicíny byla pořízena
nová gamakamera.
Celkové financování popi−
suje ekonomický náměstek
Ing. Bc. Viktor Wendler, MBA:
„Během roku 2015 byly
náklady na oba projekty ob−
novy přístrojového vybavení ve výši
více než 202 miliónů korun. Dotace
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, poskytnuté prostřednictvím
Integrovaného operačního progra−
mu, pokryly 85 % nákladů projektu,
zbývajících 15 % hradila nemocnice
z vlastních zdrojů. I díky těmto no−
vým přístrojům naše nemocnice po−
skytuje péči evropské úrovně.“
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