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„Nechci, aby lidé porušovali zákon kvůli nesmyslné
směrnici,“ říká Milan Chovanec, ministr vnitra
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Změny Evropské směrnice se
dotknou všech držitelů zbroj−
ních průkazů (300 tis.), držitelů
znehodnocených zbraní, po−
plašných zbraní a předovek
i zásobníků, které zatím nepod−
léhají žádné evidenci (statisíce
obyvatel ČR).
Protestují mys−
livci, čeští střelci,
různá
zájmová
uskupení a ostrá, kritická slo−
va volí i významná část našich
politiků. Přesto návrh ministra
vnitra Milana Chovance a dalších
35 poslanců na přijetí novely
Ústavního zákona vyvolává do−
slova bouři ve sklenici vody. Roz−

hodne nakonec parla−
ment, na jednání vlády
se proti postavili mi−
nistři za hnutí ANO.
„Návrh novely
ústavního zákona
se neodvíjí od
schvalování této
směrnice, pouze
práci na ní od loň−
ského léta urychlilo,“
říká Milan Chovanec a ne−
tají se tím, že vláda by po při−
jetí směrnice rozhodně měla podat
žalobu k Evropskému soudnímu
dvoru. „Víme, že ústavní zákon
není nad právem EU, ale umožní
nám přesněji oddělit oblasti, které
právo EU reguluje a kam pravomoc
EU nesahá. Ústavní novela by

zlepšila i postavení ČR,
pokud by naopak ČR
byla zažalována
za nedostateč−
nou implemen−
taci směrnice.
S tou se přitom
počítá již za
necelý rok a půl
a do té doby
soudní spory
jistě neskončí.“
Rázný přístup od
politiků v případě schválení směr−
nice požadují i autoři protestní pe−
tice, kterou podepsalo již více než
50 tisíc lidí. Její iniciátor pplk.
vv. Pavel Černý při jejím předávání
na Úřadu vlády jasně uvedl.
... pokračování na straně 2
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Pověstné křivé okurky či předpiso−
vá velikost brambor na pultě připo−
mínal původní návrh evropské
směrnice k držení zbraní. Zákazy
plastových pistolek nebo replik
zbraní ve vitrínách muzeí se podaři−
lo z návrhu odstranit i díky snaze
Ministerstva vnitra a řady našich
europoslanců. Přesto směrnice,
kterou bude tento
měsíc schvalovat
Evropský parla−
ment, obsahuje
řadu omezení a
pod pokličkou bo−
je proti terorismu
reguluje a fak−
ticky významně
odzbrojuje část
občanů EU.

„Nechci, aby lidé porušovali zákon
kvůli nesmyslné směrnici,“
s

říká Milan Chovanec, ministr vnitra

... dokončení ze strany 1
„My bychom rádi vzkázali do Bruselu, že češ−
tí občané se jako ti na západ od nás nechtějí nechat odzbrojit nesmyslný−
mi direktivami, prodělali jsme okupace a jsme na nějaké rozkazy a direkti−
vy ze zahraničí velmi citliví.“
Stejně důrazně hovořil i zástupce Českomoravské myslivecké jednoty
Bohumil Straka, který připomněl, že myslivci nebudou moci účinně regu−
lovat zvěř, pokud směrnice omezí některé typy zbraní. Ústavní právo na
zbraň není podle jeho vyjádření nic jiného než ochrana našeho dobrého
zákona o zbraních a střelivu.
„Zbraň je jenom taková, jaký je člověk, který ji v rukou drží,“ řekl Černý.
Souvislost novely ústavního zákona s evropskou směrnicí je nepřímá.
Bezpečností situace v Evropě se zhoršuje a jsem přesvědčen, že je správ−
né vyslat jasný vzkaz sousedům i našim občanům. Občané v ČR mohou
na základě primárního práva držet zbraň a používat ji ke své obraně a bez−
pečnosti státu.

Nebezpečí spatřuje
Chovanec v krimina−
lizaci lidí, kteří ne−
představují žádnou
hrozbu, jen prostě dr−
ží legálně zbraň, kte−
rou již směrnice bude
zakazovat.
„Často jde o lidi, kteří
mají ke svým zbra−
ním rodinnou nebo
historickou vazbu.
Byl bych nerad, aby
se dostali do situace,
že budou porušovat
zákon tím, že jí scho−
vají a nahlásí ztrátu.
Mohlo by jít o cca 20 % – 50 % zbraní, na které by směrnice do−
padla… A policie je bude muset stíhat. Vždyť motivace statisíců
lidí, kteří budou mít v držení nově zakázané zásobníky nebo
zbraně, které budou muset nově registrovat, bude velmi malá.“
Návrh novely navíc nemění Ústavu, pouze ústavní zákon. Zatím je navr−
hována dílčí změna ústavního zákona o bezpečnosti ČR, která deklaruje,
že ozbrojení občané se mohou podílet na zajišťování vnitřní bezpečnosti
i bezpečnosti státu.
„ Rozhodně nejde o akci − Zbraň do každé rodiny nebo o Divoký západ.
I nadále bude v platnosti náš velmi přísný zákon o držení zbraní a stále bu−
de platit, že nutná obrana nesmí být
zcela zjevně nepřiměřená povaze
a způsobu útoku. Pokud by při použití
zbraně někdo vybočil z mezí nutné
obrany nebo krajní nouze, bude čelit
stejným trestněprávním důsledkům
jako dnes,“ říká Milan Chovanec.
Výhledově se počítá se začleněním
držitelů zbraní do širšího rámce zajiš−
ťování bezpečnosti státu. Držitelé
zbraní, kteří o to budou stát, budou po důkladném proškolení zapojeni
jako aktivní zálohy (to je na MO). Vlastní program pro vnitřní bezpečnost
vytvoří i Ministerstvo vnitra. Řada držitelů zbraní však nechce nebo nemů−
že být využita v aktivních zálohách.
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První miminka roku 2017
První holčičku a prvního chlapce na−
rozené v roce 2017 v Plzeňském
kraji spolu s jejich rodiči přivítal na
krajském úřadě hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard. Rodičům dětí
hejtman předal pamětní list a peněž−
ní dar ve výši 10 tisíc korun společ−
ně s drobnými dárky.

juk, který se narodil až dvanáct minut
před polednem. Na setkání s hejtma−
nem doprovodili Františka rodiče
Miroslava a Leoš Senjukovi, kteří při−
jeli ze Štěnovického Borku. František
(1. 1. 2017 v 11:48 hodin, porodní
míry: 3700 g, 50 cm) má také starší−
ho sourozence, je jím tříletý Filip.

Rokycanský
písmák 2017
Městská knihovna Rokycany vy−
hlašuje 18. ročník literární soutěže
Rokycanský písmák. Je určena
pro žáky 6. – 9. tříd základních
škol, věkově srovnatelných tříd
gymnázia a studenty středních
škol, kteří mohou své práce posí−
lat do 30. června letošního roku.
Tentokrát se role hlavního porotce
ujal spisovatel, scenárista a lektor
Jiří Walker Procházka, který také
témata pro děti vymyslel.

Témata jsou tato:

Střípky
z Plzně
Sdílené využívání
jízdních kol
Zastupitelé města schválili i v le−
tošním roce podporu projektu
„Kolemplzne.cz – bikesharing pro
Plzeň“. Z Fondu životního prostředí
města Plzně získá Kontrolní skupi−
na.cz, která bikesharing v Plzni
provozuje, dotaci ve výši 252 tisíc
korun. Finanční prostředky přispějí
k nákupu 15 nových jízdních kol,
zajistí servis, polepy, dopravu i ná−
hradní díly pro bicykly. Poslouží ta−
ké pro vývoj a správu softwaru,
který zajišťuje obsluhu výpůjčního
systému, včetně on−line podpory
uživatelům, účetnictví a koordina−
ce služby.
„Projekt Kolemplzne.cz je nezá−
vislou neziskovou iniciativou, je−
hož cílem je změna způsobu do−
pravy po městě. Jde o projekt
sdíleného využívání jízdních kol,
která jsou v ulicích Plzně k dispo−
zici nepřetržitě 24 hodin denně.
Cílem pro rok 2017 je získání
1800 registrovaných uživatelů,“
vysvětlil Petr Náhlík, náměstek
primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí.
V současné době projekt nabízí
v Plzni 85 jízdních kol vybraných
speciálně pro provoz ve městě,
webové stránky pro půjčování
a vracení kol, sms bránu, pravidel−
ný servis a široké spektrum tarifů.
V roce 2016 se ztrojnásobil počet
registrovaných uživatelů na 1155.
Také se trojnásobně zvýšil počet
aktivních uživatelů (celkem 676),
bylo zakoupeno 829 měsíčních ta−
rifů a 139 ročních tarifů. V loňském
roce město projekt podpořilo část−
kou ve výši 190 tisíc korun.
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První narozenou holčičkou a záro−
veň prvním miminkem Plzeňského
kraje v roce 2017 byla Magdalena
Košťálová, kterou představila ma−
minka Nina Košťálová. První holčič−
ka kraje neměla cestu na krajský
úřad dalekou, s rodiči žije v Plzni
a má téměř dvouletého brášku
Davida. Magdalena se narodila té−
měř pět hodin po půlnoci ve Fakultní
nemocnici Plzeň (1. 1. 2017 v 4:57
hodin, porodní míry: 3820 g, 51 cm).
Prvním narozeným chlapečkem
Plzeňského kraje byl František Sen−

Rodičům i novorozencům popřál
hejtman Josef Bernard: „Tradice ví−
tání prvních občánků kraje je pro
mne velice příjemnou pracovní zále−
žitostí a jsem moc rád, že mohu
osobně Magdalence i Františkovi
popřát mnoho zdraví a štěstí, spous−
tu splněných přání.“
Uvítání nových občánků kraje
hejtmanem Plzeňského kraje se sta−
lo již tradicí. Kromě finančního daru
pro rodiče je vždy připraven dárek
i pro děti, v letošním roce dostaly
interaktivní hrací deku.
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1. Náš nový spolužák… není
z této planety
2. Sejdeme se ve 23. století
3. 1.000 nafukovacích lehátek
(na Boreckém rybníku)
Vyhodnocení proběhne začát−
kem prosince v sálku dětského
oddělení knihovny. Další podrob−
nosti k soutěži se dozvíte od
svých vyučujících nebo v roky−
canské knihovně.
Literární soutěž Rokycanský
písmák, s podtitulem „Píšu, píšeš
píšeme“ pořádá Městská knihovna
v Rokycanech už od roku 2000.
Soutěžící jsou rozděleni do dvou
věkových kategorií. Literární práce
hodnotí odborná porota. Vítězná
dílka jsou uveřejněna ve sborníč−
cích spolu s kresbami žáků Zá−
kladní umělecké školy v Rokyca−
nech. Knihovna tak dává možnost
nejmladším autorům vyjádřit své
pocity, touhy a vidění světa.
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Aplikace vody u rýmy, gentamycin u rýmy? l Nedoslýchavost u dětí do 5 let
Léčba ATB při zánětu středního ucha l Kontrola sluchu po zánětu středního ucha
Léčba zánětu středního ucha do rukou ORL lékaře ne pediatra či praktika pro dospělé

Má ORL vyšetření smysl? Pokusím se odpovědět.
vincentku. Infekci nosu tak ale zvlád− Koneckonců mi již několik matek při−
neme jen obtížně. Lze též pochybo− znalo, že na tyto kontroly se svými
vat o nutnosti používat gentamycin potomky nechodí. Je to opravdu
v léčbě rýmy v době,
kdy všude slyšíme
hovořit o nutnosti
používat ATB co ne−
jméně. Je nutné toto
ATB si nechat pro cí−
lenou léčbu v těch
případech, kdy ne−
mám jinou možnost
postupu. Je s podi−
vem, že stále plně
a dostatečně funguje
užívání Pamyconu.
Jako možné kom−
plikace rýmy jsem
uvedl zánět sluchové
MUDr. Tomáš Doležel
trubice – tubární ka−
tar, a zánět středního ucha. Toto správný přístup milující a pečlivé
jsou komplikace, s kterými se setká− matky? Určitě ne.
Léčba a kontroly by nepochybně
váme hlavně u dětí. A proto se budu
věnovat jim. O této problematice měly patřit do rukou ORL lékaře
chci hovořit hlavně proto, že byl a pečlivý pediatr by zde se spolupra−
překvapivě zjištěn rostoucí počet dě− cí v léčbě neměl váhat. Považuji za
tí do 5 let s postižením sluchu. Kde chybu jakýkoliv zánět středouší léčit
hledat příčiny v době, kdy je celkem rovnou ATB bez ORL vyšetření.
hustá síť ORL pracovišť. Otázka je, Indikace k léčbě ATB je zase přísně
zda všechny děti, které si u pediatra individuální. To, co jsem již zazna−
stěžovaly na uši, jsou následně menal u některých pediatrů, totiž
zkontrolovány ORL lékařem a zda to− rovnou léčit zánět středního ucha
též platí o všech dětech, které prodě− bez paracentezy podáním ATB je ne−
laly zánět středního ucha. Jsem pře− pochybně špatným postupem. Ná−
svědčen o tom, že tomu tak asi není. sledná kontrola sluchu u dětí může

zabránit přechodu akutního tubární−
ho zánětu v chronický a rovněž tak
po nedoléčeném zánětu středouší
zabrání převodní nedoslýchavosti
postiženého ucha.
V obou případech zhodnocení
funkce středouší postiženého ucha
není možné vždy odhalit šepotem.
Skutečné zjištění stavu je někdy veli−
ce problematické i pro ORL spe−
cialistu, který zpravidla vystřídá ně−
kolik metod, jak fungování sluchu
ověřit. I v této oblasti se díky tech−
nickému rozvoji a dovybavování
ORL ambulancí daří dosahovat stále
lepších a přesnějších výsledků. I na
mé ambulanci používám asi 3 roky
přístroj, který nám usnadňuje práci
i s jinak obtížně vyšetřitelnými dětmi
ve věku 3−5 let. Přitom mi není zná−
mo, že by tento přístroj používali i na
jiných pracovištích.
Věřím, že toto krátké sdělení při−
spěje k rozumnému řešení one−
mocnění horních cest dýchacích
u dospělých i dětí, větší odpověd−
nosti rodičů a lepší mezioborové
spolupráci lékařů.

Pivovar stále láká do svých útrob

jako je soutěž nejlepších výčepních
v České i Slovenské republice Pilsner
Urquell Master Bartender,“ říká Rudolf
Šlehofer, manažer rozvoje cestovního
ruchu a péče o historické dědictví
Plzeňského Prazdroje.
Aby byl Plzeňský Prazdroj pro tu−
risty z celého světa stále atraktivním
cílem, udržuje své prohlídkové trasy
v prvotřídní kvalitě. Už po čtvrté v řa−
dě se mu tak podařilo získat prestižní
ocenění Certificate of Excellence,
které uděluje nezávislý cestovatelský
portál TripAdvisor. Patří tak mezi
10 % nejlépe hodnocených turistic−
kých cílů na světě. „Mezi návštěvní−
ky stále převažují Češi, hojně jsou
však zastoupeni i sousedé z Ně−
mecka, relativně hodně přijíždí také
Američanů nebo Taiwanců,“ dodává
Rudolf Šlehofer.

Jsme v období roku, kdy musíme
počítat u dospělých i dětí s častěj−
ším výskytem rýmy, bolestí v krku
a jako komplikací jejich nedostateč−
né léčby záněty sluchové trubice
a záněty středouší. Je jistě volbu do−
spělých pacientů i rodičů nemoc−
ných dětí, zda s „banální“ rýmou jít
praktickému lékaři, pediatrovi či
rovnou k ORL specialistovi. To lze
i bez doporučení. Většinou lze říci,
že po prvních snahách o samoléčbu
či léčbu lékařů v první linii je vhodně
asi po 5 dnech se vydat na ORL pra−
coviště. Zde totiž již máme možnost
díky technice – optiky, ultrazvuk – lé−
pe zhodnotit nález v nosních duti−
nách a nosohltanu na nosní mandli
a zvážit, v jakém rozsahu, jestli míst−
ně, či dokonce celkově podat ATB
léčbu. Vždy totiž platí, že léčím kon−
krétní klinický nález a ne jen labora−
torní výsledky – CRP, leuko apod. Čili
to je již fáze, kdy léčbu může praktik
a specialista vidět poněkud rozdílně.
Tady je třeba zmínit i časté současné
trendy léčit rýmu vincentkou, moř−
skou vodou apod. Tato léčba má jistě
opodstatnění u alergiků, pacientů
s vasomotorickou rýmou, kdy se
snažíme opláchnutím sliznic odstranit
látku, která působí jako dráždidlo,
či když si děláme „domácí“ lázně.
Někdy mám pocit, že platí, když ne−
víš co s rýmou, dej mořskou vodu či

Plzeňský Prazdroj se stále drží na
špici mezi nejnavštěvovanějšími tu−
ristickými atrakcemi v České repub−
lice, loni jej navštívilo téměř 650 tisíc
lidí z Česka i ciziny. Láká je nejen ori−
ginální příběh plzeňského ležáku, ale
i zážitky spojené s čepováním piva
nebo kulturními akcemi v historic−
kých prostorách pivovaru.
„Velmi nás těší množství návštěv−
níků, kteří k nám jezdí, aby se dově−
děli, kde a jak se vyrábí světoznámý
plzeňský ležák, který dal vzniknout
kategorii piv typu pils. Lidé dnes oče−
kávají i příjemný zážitek navíc, proto
neustále přicházíme s novinkami –
zážitkovými programy, koncerty na
nádvoří nebo atraktivními akcemi,
Plzeňský rozhled 3/2017
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MUDr. Tomáš Doležel
ORL ambulance, Slovany
Francouzská 4, Plzeò
tel.: 378

014 355
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, chtěl bych
koupit byt a prostřednic−
tvím realitní kanceláře
jsem si domluvil prohlíd−
ku. Před prohlídkou mi
byl makléřem na ulici
předložen k podpisu do−
kument, který měl sloužit
k vykázání uskutečnění
prohlídky pro realitní kan−
celář. Bylo už docela po−
zdě, takže jsem v dobré
víře dokument podepsal,
ale doma jsem se zhrozil
nad svou hloupostí. Šlo
totiž o hojně zmiňovaný
„Protokol o prohlídce“.
Jednání makléře mě šo−
kovalo, nyní mě zajímá:
Je tento dokument vůbec
platný a vymahatelný?
Předem děkuji za odpo−
věď, Sýkora.
Dobrý den, protokoly o pro−
hlídce zavazují zájemce
o koupi uzavřít smlouvu
kupní na konkrétní nemovi−
tost pouze prostřednictvím
zprostředkovatele, který
nemovitost ukázal. To by
samo o sobě nebyl pro−
blém, pokud by k tomuto
jednání měla realitní kance−
lář oprávnění od majitele
nemovitosti. To bohužel
většinou nemá, ostatně
kdyby měla (např. ve formě
zprostředkovatelské smlou−
vy), tento protokol by byl
zbytečný. A právě zde je
celý problém tohoto závaz−
kového jednání. Makléř to−
tiž zavazuje stranu obcho−
du uzavřít smlouvu s dru−
hou stranou, která o tom
však ani nemá tušení. Jako
takové je toto jednání, resp.
závazek z něj vyplývající
neplatný. Makléři se totiž
tváří, že potřebují pouze
„pro šéfa“ potvrdit, že na
prohlídce s klientem byli
a klient, který netuší, o co
jde, dokument v dobré víře
podepíše. Ve skutečnosti
však podepisuje formu zpro−
středkovatelské smlouvy vý−
hradního charakteru.
Dotaz zodpověděl:
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Spokojenost výrazně napomáhá při léčbě
V říjnu 2016 již jedenáctým rokem
pokračovalo šetření spokojenosti
pacientů na lůžkových odděleních
a klinikách v rámci projektu KVALITA
OČIMA PACIENTŮ. Fakultní nemoc−
nice Plzeň pokračuje v růstovém
trendu posledních tří let a dosáhla
nového maxima hodnoty spoko−
jenosti pacientů. Mimořádný výsle−
dek roku 2015 (84,0 %) se podařilo
loňským šetřením zvýšit na hodno−
tu 84,8 %.
„Toto pravidelné sledování spoko−
jenosti je pro vedení nemocnice
a jednotlivých pracovišť velmi důle−
žité, zpětná vazba ukazuje slabiny či
naopak. Velmi si vážíme toho, že
jsou pacienti se službami a péčí naší
nemocnice dlouhodobě spokojeni,
že nás stále vyhledávají a svěřují se
do péče našich odborníků. Tento
trend potvrzují i čísla počtu ošetře−
ných pacientů, v roce 2016 bylo
u nás ošetřeno více než 1, 027 mil.
nemocných,“ sděluje ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
FN Plzeň tímto šetřením potvrdila
skutečnost, že dlouhodobě patří
k nejlépe hodnoceným zdravotnic−
kým zařízením v zemi, která jsou za−
řazena do nejvyššího ratingového

pásma „A+“. O tom se může odborná
i laická veřejnost přesvědčit na por tálu
www.hodnoceni−nemocnic.cz.
Pacienti, kteří byli hospitalizovaní
v rámci FN Plzeň více než jednu noc,
odpovídali na otázky řazené do osmi
hlavních kategorií: Přijetí pacienta do
nemocnice; Respekt, ohled, úcta
k pacientovi; Koordinace a integrace
péče o pacienta; Informace, edu−
kace a komunikace s pacientem;
Tělesné pohodlí pacienta; Citová
opora a zmírnění strachu a úzkosti
pacienta; Zapojení rodiny a blízkých
do péče o pacienta; Propuštění a po−
kračování péče o pacienta.
V daném šetření se všech osm klí−
čových indikátorů spokojenosti mír−
ně zlepšilo. Statisticky významného
zlepšení ve srovnání s předchozím
rokem dosáhla chirurgická oddělení
A i B a Klinika ortopedie a traumato−
logie. K dalšímu zlepšení došlo také
v obou hlavních profesních skupi−
nách – sester i lékařů, u sester je na−
víc toto zlepšení statisticky význam−
né. Nepodařilo se zvýšit „znalost
ošetřujícího lékaře“ a díky probíhají−
cím rekonstrukcím se zhoršilo hod−
nocení nočního hluku. Nejvyšší spo−
kojenost je se zapojením rodiny

a propuštěním a pokračování péče.
Naopak nižší spokojenost oproti prů−
měru vyjadřují pacienti s tělesným
pohodlím a citovou oporou.
Souhrnnou spokojenost popisuje
doc. MUDr. Eduard Kasal, náměstek
pro léčebně preventivní péči: „Celko−
vá spokojenost je nejvyšší na Klinice
pracovního lékařství, Neuroreha−
bilitaci interního oddělení a Klinice
ortopedie a traumatologie pohybové−
ho ústrojí A. Ve srovnání s rokem
2015 se souhrnná spokojenost nejví−
ce zvýšila na Klinice ortopedie a trau−
matologie C, Gynekolog.−porod.klinice
GIA a Chirurgickém oddělení B.“
Celková průměrná spokojenost
s personálem je vysoká a činí u ses−
ter 86 %, u lékařů 83 %. Ve vzorku
pacientů bylo 53 % žen, 10% pa−
cientů ve věku do 30 let a 34 % pa−
cientů přijatých neplánovaně jako
akutní případy.
Ředitel Václav Šimánek toto hod−
nocení uzavírá: „Jsme si vědomi, že
s přirozeně rostoucími nároky pa−
cientů je nutné zvyšovat kvalitu pé−
če. Dorůstají generace, které budou
vyžadovat služby a komunikaci
s personálem zdravotnických zaříze−
ní na nejvyšší úrovni.“

Doosan Škoda Power dobývá Jordánsko
Doosan Škoda Power získala již dru−
hý projekt v Jordánském království.
V rámci čtvrté etapy výstavby pa−
roplynové elektrárny Samra rozšíří
stávající plynový cyklus o parní část.
Doosan Škoda Power do elektrárny
dodá parní turbínu s generátorem
o výkonu 70 MW. Součástí dodávky
jsou také další systémy turbo−
soustrojí.
„Základ dodávky pro Samru v Jor−
dánsku tvoří moderní jednotělesová

parní turbína s přihříváním a axiálním
výstupem do vzduchem chlazeného
kondenzátoru,“ upřesnil Tomáš
Winkler, manažer tohoto projektu
v Doosan Škoda Power.
Objednatelem je čínská SEPCOIII
ELECTRIC POWER CONSTRUCTION
CORP., která je rovněž hlavním do−
davatelem celého projektu pro vlast−
níka a provozovatele elektrárny,
společnost Samra Electric Power
Company Jordan. Odeslání vyro−
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bené parní turbíny a dalších do−
dávek Doosan Škoda Power na stav−
bu se plánuje na polovinu roku
2017, uvedení elektrárny do ko−
merčního provozu pak přibližně
o rok později.
V Jordánsku je v úspěšném pro−
vozu parní turbína 135 MW, instalo−
vaná již od roku 2011 v paroplynové
elektrárně Al Qatrana, která pro
Doosan Škoda Power představuje
velmi pozitivní referenci.
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239 000 Kč

G

850 000 Kč

G

1 250 000 Kč

G

1 799 000 Kč

Pozemek (1 769 m ), Mydlovary –
Křelovice, Plzeň – sever

Rodinný dům 4+1 (516 m ),
Mrákov, okr. Domažlice

1+kk (24 m ), ul. Dítětova,
Plzeň−Doubravka

2+kk (56 m2), ul. Karlova,
Plzeň – město

Pozemek o výměře 1 769 m2. Přístup k pozemku
je po zpevněné obecní komunikaci. Pozemek ve−
den v územním plánu obce jako plocha smíšená
obytná. Elektřina u pozemku. Velmi pěkná lokalita.
Vřele doporučujeme!

RD o zastavěné ploše 85 m2. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod a kanalizace, topení – ÚT tuhá
paliva. Na pozemku se dále nachází garáž
a stodola.
Vřele doporučujeme!

Byt v OV po rekonstrukci se nachází ve zvýše−
ném přízemí revitalizovaného cihlového domu.
Výborná dostupnost do centra Plzně.
Doporučujeme.

Byt OV se nachází ve 2. patře cihl. domu. K bytu
náleží komora na patře a podíl na pozemku ve
vnitrobloku, který je využíván jako zahrada. Velmi
zajímavá nabídka k bydlení v centru Plzně s níz−
kými náklady.

2

& 734 319 302

E

1 999 000 Kč
2

2

2

& 734 319 301

& 734 319 302

G

2 299 000 Kč

D

2 670 000 Kč

& 734 319 301

C

6 600 000 Kč

2+kk (50 m ), ul. Vrchlického,
Plzeň−Bory

2+1 (52 m2), ul. Kostelní,
Plzeň – Slovany

4+1/L (84 m2),
Plzeň-Bolevec.

RD 4+kk/G (1 041 m2), Šťáhlavy,
okr. Plzeň – město

Byt po kompletní rekonstrukci v žádané lokalitě
se nachází ve 2. patře revitalizovaného cihlového
domu. K domu náleží vnitroblok, který lze vy−
užívat. Doporučujeme.

Byt v OV se nachází ve zvýšeném přízemí cihlo−
vého domu a byl kompletně zrekonstruován v ro−
ce 2010. Velmi zajímavá nabídka k bydlení s níz−
kými náklady a dobrou dostupností do centra
Plzně. Doporučujeme!

Byt v OV se nachází ve 3. patře panelového do−
mu v ul. Rabštejnská. Byt je v původním udr−
žovaném stavu. V okolí veškerá občanská vy−
bavenost. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému
bydlení v blízkosti lesů.

Novostavba RD o zastavěné ploše 124 m2.
IS: el. 220/380 V, obecní vodovod + kanalizace,
topení−elektrokotel + krbová vložka s teplovod−
ním výměníkem. Vřele doporučujeme!

& 734 319 301

& 734 319 303

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí
Rekreační chata, voda podmínka, do 30 km od Plzně
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. Plzeň – sever
Rekreační chata v Blovice – Kamenska, Zdemyslice
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany
Chalupa i k rekonstrukci Šumava
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně
Rodinný dům v klidné části obce – Tlučná, Vochov
Stavební pozemek, do 1000 m2 – Zruč, Třemošná
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Blatnice
Rodinný dům – Domažlice a okolí
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec
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700 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
800 000 Kč
900 000 Kč
1 200 000 Kč
1 500 000 Kč
1 300 000 Kč
2 200 000 Kč
2 000 000 Kč
2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
2 800 000 Kč

& 734 319 302

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

Aktivně proti stresu a únavě

Do Bad Birnbachu také přijíždějí
hosté, kteří se chtějí zbavit stresu, úna−
vy, pesimismu, úzkosti, což nám po−
tvrdil ředitel Správy lázní Viktor Gröll.
„Naším motem je Aktivně proti stresu
a únavě. Řadíme se k nejlepším lázeň−
ským komplexům v Bavorsku, kterým
se daří úspěšně odbourávat stres, de−
prese, strach, úzkost. Aktuální studie,

V jižním Bavorsku ne−
jící onemocnění kloubů, chronické zá−
daleko našich hranic
nětlivé revmatické onemocnění, chro−
leží malebné venkov−
nické degenerativní páteřní
ské lázně Bad Birn−
poruchy a revmatismus.
bach. „Pověst ven−
Cvičení v termální vodě má
kovských lázní si vy−
velmi příznivý vliv na obě−
sloužily tím, že i přes
hový systém a pohybové
značný stavební roz−
ústrojí. Účinky léčivé vody
voj zůstala nejvyšším
jsou vědecky prokázané.
bodem malého měs−
Máme zde nejlepší terape−
tečka kostelní věž.
uty a dokonce vlastní od−
Jsou zde termální
bornou školu pro terapeuty,
koupele Rottal Terme,
maséry a lázeňské plav−
jedny z nejmoder−
číky, která se těší skvělé
nějších termálních Starosta městečka Bad Birnbach pan Josef pověsti v Bavorsku. Naši
lázní v celé Evropě. Hasenberger s koordinátorkou česko – bavorské spo−
hosté oceňují takzvané
lupráce Simonou Finkovou při tiskové besedě.
V Bad Birnbachu je
županové expresní taxi.
pramen o teplotě 70 °C. Je to nejtep−
také spousta přírodních krás kolem
V Německu je to ojedinělé
lejší pramen ve střední Evropě. Napájí
řeky Rott, hustá síť stezek pro nordic
expresní taxi, které zdarma
celkem 31 venkovních i vnitřních ter−
walking, pěší turistiku, jogging
zaveze hosty ubytované
málních bazénů a každý je jinak teplý
i cykloturistiku. Pro milovníky golfu
v rodinných apartmánech,
– od 26 do 40 °C.
je k dispozici místní
penzionech a hotelech Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je
V bazénech denně
golfový areál s jed−
z postele přímo do lázní v Evropě jediným svého druhu.
měníme vodu.“
ním 18 jamkovým
a zpět. Jezdí v chladném
Lázně v Bad Birn−
a jedním 9 jamko−
ročním období do 30. dubna denně
pověřená spolkem léčivých a termál−
bachu Rottal Ter−
vým hřištěm. Ven−
včetně víkendů a svátků.“
ních lázní Dolního Bavorska, které se
me tvoří dva sa−
kovské lázně Bad
zúčastnila i univerzita z Würzburgu,
mostatné komple−
Birnbach jsou skvě−
prokazuje po lázeňském pobytu v Bad
xy – Terapiebad
lým místem pro od−
Birnbachu jedinečné regenerační účin−
s léčivým zaměře−
počinek a v termální
ky. Obzvlášť na konci terapie napomá−
ním a Vitarium
vodě si vaše tělo
hající ke snížení stresu se objevují
s atrakcemi, jako
i duše doplní novou
známky zlepšení. Teď běží nový projekt
například plavání
energií,“ říká koordi−
s mnichovskou univerzitou. Společně
v proudu, saunový
nátorka česko – ba−
se zabýváme preventivními opatření−
svět, nebo se mů−
vorské spolupráce
mi, které by lidem pomohly předcházet
žete ponořit do
Simona Finková, kte−
stresu a bolestem, než bude pozdě.
slané laguny. Klid−
rá nás městečkem
Musím říci, že jsme v odbourávání
Ředitelka lázeňského komplexu
ně
můžete
navště−
i lázněmi provázela.
stresu velmi dobří. Chronický stres se
Rottal Terme paní Katrin Landes.
vovat oba komple−
„Mezi pěti lázeňský−
zařadil mezi civilizační choroby a je
xy. O léčivých účincích termální
mi komplexy Dolního Bavorska byly
třeba proti němu bojovat. Každému,
vody nám řekla ředitelka lázeňského
podle vědecké studie právě termální
kdo projeví zájem zbavit se stresu,
komplexu Rottal Terme paní Katrin
lázně v Bad Birnbachu vyhodnoceny
únavy a najít nový přístup k péči
Landes.
jako nejlepší pro zbavení se stresu.
o zdraví a kondici, připravíme v našich
„Místní léčivá voda obsahuje fluorid
My jsme také přemýšleli, proč tomu
lázních 14denní program. Výsledky se
sodný, bikarbonát a chlorid. Blaho−
tak je a došli jsme k závěru, že svůj
zaručeně dostaví. Doporučuji tento
dárně působí především na deformu− Ředitel Správy lázní Viktor Gröll.
podíl na tom má pohodová venkovská
program po půl roce opakovat. Samo−
atmosféra, která u nás všude panuje.
zřejmě, že velmi rádi také přivítáme
Žijeme zde společně s našimi lázeň−
naše české přátele,“ zve k návštěvě ře−
skými hosty, kterých ročně k nám při−
ditel Správy lázní Viktor Gröll.
jede 120 000 a většina z nich se opět
V Bad Birnbachu si skvěle odpoči−
vrací,“ sděluje s radostí starosta
nete, uvolníte své tělo a dobře se na−
městečka pan Josef Hasenberger.
jíte. Svůj pobyt můžete strávit v sou−
Velmi zajímavá je samotná historie
kromí apartmánů a penzionů nebo ve
vzniku lázní, se kterou nás seznámil
čtyřhvězdičkovém hotelu. Venkovské
ředitel Správy lázní Viktor Gröll.
lázně mají jedno z nejlepších hodno−
„Významným milníkem pro město byl
cení od hostů mj. pro svoji neobyčej−
rok 1939. Tehdy se dělaly první nafto−
nou polohu, atmosféru, jedinečnou
vé vrty. Ropa se však nenašla, vrty se
péči a pohostinnost.
uzavřely a pomalu se na ně zapomně−
„Navštivte naše venkovské lázně
lo. Až v roce 1973 došlo ke změně
s jedinečnou a neopakovatelnou
a začalo se opět vrtat a z hloubky
atmosférou. U nás se ocitnete
1 618 metrů vytryskl onen zázračný
v situaci, kdy vaše srdce zaplesá
léčivý pramen a už o tři roky později
a stres bude pryč,“ rozloučil se s ná−
se otevírají lázně. Pochopitelně úplně
mi starosta městečka pan Josef
jiné než ty dnešní. Současný lázeňský
Hasenberger.
(red)
V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.
komplex Rottal Terme využívá léčivý
www.badbirnbach.de
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Čtyři memoranda podepsána!
Tři memoranda o spolupráci v ob−
lasti sportu, konkrétně hokeje, fot−
balu a tenisu, na plzeňské radnici
podepsali společně zástupci města,
Plzeňského kraje, sportovních sva−
zů a místních spor tovních klubů.
Dokládají mimo jiné ochotu všech
subjektů podporovat činnost regio−
nálních akademií, podporovat mlá−
dež, realizovat programy na výcho−
vu elitních mladých spor tovců,
v případě fotbalu zahrnují také na−
příklad participaci na projektu no−
vého hřiště s přírodní trávou. Za
město Plzeň memoranda podepsal
primátor Martin Zrzavecký, za Pl−
zeňský kraj hejtman Josef Bernard.
Čtvrté memorandum bylo podepsá−
no na podporu triatlonu, v tomto pří−
padě jen ze strany kraje a sportov−
ních institucí.
„Sport v Plzni je na vysoké úrovni,
dá se říci, že město Plzeň je sportov−
ní město, jsem rád, že můžeme tím−
to způsobem podpořit vznik několika
akademií, byť fotbalovou už máme
v běhu. Naším společným cílem je
vychovávat nové sportovce, nové
reprezentanty nejen města a Plzeň−
ského kraje, ale i České republiky,“
řekl primátor Martin Zrzavecký.
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Poděkoval radnímu města pro oblast
podpory podnikání a sportu Michalu
Dvořákovi, který stál za nápadem na
vznik memorand.
„Obecně v Plzeňském kraji byla
podpora sportu poddimenzovaná,
dnes děláme poměrně zásadní kroky
dopředu a už to nejsou malé peníze,
které na podporu sportu dáváme.
Očekávám další olympioniky z naše−
ho kraje,“ uvedl hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard, podle něhož je
důležité také to, aby nebyla zlehčo−
vána úloha sportovní výchovy na
školách a aby byl podporován ama−
térský sport na malých městech,
vesnicích a samozřejmě i v Plzni.
Podepsáno bylo na plzeňské rad−
nici také Memorandum o spolupráci
v oblasti triatlonu. Memorandum má
za cíl prohloubit vzájemnou spolu−
práci k prosazování společných
zájmů těchto tří subjektů v oblasti
podpory rozvoje víceúrovňové sys−
témové přípravy a rozvoje triatlonu,
která je primárním cílem Triatlonové
akademie Plzeň. Jde o kontinuální
podporu mládeže od sportovní pří−
pravky až po středoškolské a vyso−
koškolské programy se zaměřením
na vrcholovou sportovní kariéru.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Zdravá školní jídelna
s memorandem

Terapeuti Centra Hájek se dále vzdělávají

Krajští radní schválili Memorandum
o spolupráci v rámci celostátního
projektu „Krajské centrum sdílení
dobré praxe“ v oblasti školního stra−
vování. Ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem se sídlem
v Praze (SZÚ), jako národním part−
nerem, plánuje Asociace školních jí−
delen České republiky (AŠJ ČR) za−
ložila tato centra ve všech krajích
ČR. Regionálně by chtěla spolupra−
covat se všemi, kdo zřizují, kontro−
lují a řídí chod školních jídelen tak,
aby přenos informací pomocí této
platformy byl koordinovaný a pod−
pořila se jejich vzájemná vazba.
V plzeňském regionu by krajské
centrum vzniklo v 15. ZŠ Plzeň, kte−
rá je zapojena v projektu „Zdravá
školní jídelna“ pod záštitou SZÚ
a Ministerstva zdravotnictví ČR. Té−
mata prezentovaná v centru budou
konkrétně se zaměřením na školní
stravování přispívat k plnění Národní
strategie Zdraví 2020. Záměrem je
rovněž rozvíjet a zvyšovat zdravotní
a nutriční gramotnost pracovníků
školních jídelen. Snahou všech zú−
častněných subjektů bude podpora
i výchova dětí, žáků a studentů v ob−
lasti osvojování stravovacích návy−
ků, které podpoří jejich zdravý vývoj.

V prosinci loňského roku se zdárně
uzavřel více než roční projekt dalšího
vzdělávání odborníků z Centra Hájek
na jižním Plzeňsku, které pomáhá
rodičům s péčí o handicapované dě−
ti. Na projekt přispěli pro−
střednictvím Nadace ČEZ
uživatelé mobilní aplikace
EPP – Pomáhej pohybem.
Centrum Hájek poskytu−
je všestranné služby, od re−
habilitační péče po denní
stacionář, dětem s různými
stupni tělesných či dušev−
ních postižení. K tomu je
potřeba nejen špičkové vy−
bavení, ale i vysoce kvalifi−
kovaný personál. Projekt
Prohloubení odbornosti tý−
mu denního stacionáře
a jeho činnosti umožnil
pracovníkům Centra Hájek
zúčastnit se kurzů bazální
stimulace a synergické re−
flexní terapie, které jim po−
mohou v jejich práci.
„Mnoho našich klientů trpí těžkým
kombinovaným postižením. Snaží−
me se pro ně vytvářet nové aktivi−
zační prvky podle jejich individuál−
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ních potřeb a možností. Cílem je na−
učit naše klienty novým dovednos−
tem tak, aby byli v budoucnu co nej−
samostatnější,“ uvedla manažerka
projektu Markéta Jungová.

Uživatelé aplikace EPP – Pomáhej
pohybem podpořili Centrum Hájek
prostřednictvím Nadace ČEZ část−
kou téměř 87 tisíc korun. Tu cent−
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rum využilo na vzdělávání svých
pracovníků, nákup optických vláken,
která se využívají při ergoterapii,
a částečně i na pořízení chodicí−
ho pásu. Dalších 170 000 korun
Nadace ČEZ přispěla na mzdové ná−
klady sociálního pracovníka a ergo−
terapeuta, který se dětem věnuje
v denním stacionáři.
„Tím, že Centrum Hájek pomáhá
rodinám v náročné péči o jejich han−
dicapované děti, umožňuje rodičům
návrat do pracovního a spole−
čenského života,“ uvedla ředitelka
Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Prostřednictvím mobilní aplikace
EPP – Pomáhej pohybem může ve−
řejně prospěšné projekty podpořit
každý zájemce v průběhu celého ro−
ku. Stačí si ji nainstalovat do svého
telefonu a vlastními výkony sbírat bo−
dy pro vybraný neziskový projekt.
Aplikace zaznamenává například běh,
chůzi, lyžování, jízdu na kole nebo
nově také tanec. Přehled všech ukon−
čených i aktuálních projektů, ze kte−
rých si uživatelé v rámci své sportov−
ní podpory mohou vybírat, nabízí
speciální microsite www.pomahejpo−
hybem.cz i samotná aplikace.
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Výroba speciálního zvonu s plzeňským…
Zvony jsou důležitým symbolem
Velikonoc, traduje se, že každý rok
v průběhu velikonočních oslav „od−
létají“ do Říma. V návaznosti na to
vyrábí v těchto dnech jedna z nej−
známějších slovenských zvonař−
ských rodin jedinečný zvon, který
poputuje v dubnu do Vatikánu.
Tímto speciálním darem tam bude
obdarován přímo papež František.
Říká se, že na Zelený čtvrtek
umlkají všechny zvony na znamení
smutku nad Kristovým ukřižováním
a odlétají do Říma pro požehnání.
Vracejí se pak na Bílou sobotu, kdy
se zase slavnostně rozezní. Zvony
jsou proto důležitým symbolem veli−
konočních svátků, v minulosti se do−
konce věřilo, že pokud by některý
z nich v tomto čase neodlétl, při−
neslo by to obci neštěstí.
Do Říma, respektive Vatikánu, le−
tos v návaznosti na legendu „odletí“
i desetikilogramový zvon z malé zvo−
nařské dílny Trvalcových. Rodina,
která si v malém slovenském městě
Žarnovica hýčká zvonařské řemeslo
už dvě generace, pracuje na tomto
netradičním velikonočním dárku pro
Svatého otce už týdny.
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„Celý proces výroby zvonu trvá
většinou několik měsíců a má něko−
lik fází. Nejprve je třeba vytvořit peč−
livý nákres a formu zvonu, forma se
následně zdobí, což je asi nejzajíma−
vější část postupu. Na výzdobě for−
my pro papežský zvon pracujeme
právě teď, na jeho těle se objeví na−
příklad Bazilika svatého Petra,“ říká
Michal Trvalec, který vyrobí ročně
asi 15 zvonů.

Mezi jeho nejcennější výtvory pat−
ří prozatím například naživo odlitý
zvon v Košicích, zvon, který putoval
až do Kanady nebo originální zvon−
kohra. Ty nyní doplní ještě výjimečný
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dar papeži Františkovi. Překvapivě je
součástí „receptury“ výroby zvonu
taky pivo.
„Pivo používáme se synem kvůli
lepší přilnavosti a pevnosti materiá−
lu. Nejlepší zkušenosti mám s plzeň−
ským ležákem. Obsahuje totiž látky,
které pomáhají scelení, a to přesně
forma potřebuje, protože se pak vy−
paluje při teplotě až 700 °C,“ vysvět−
luje Michal Trvalec, starší ze zvonař−
ského rodu. To se dozvěděli v plzeň−
ském pivovaru a požádali ho proto
o pomoc při výrobě netradičního da−
ru papeži Františkovi I. Občané Plzně
a zástupci pivovaru totiž pravidelně
posílají do Vatikánu k příležitosti
Velikonoc požehnanou várku plzeň−
ského ležáku, který si svou cestu do
Říma našel už před 112 lety, a to
k tehdejšímu papeži Lvovi XIII., je−
muž ho lékaři doporučili jako lék.
Třiceticentimetrový zvon, k jehož vý−
robě je plzeňské pivo zapotřebí, se
tak stane součástí tradiční veliko−
noční zásilky Pilsner Urquell, která
poputuje počátkem dubna do srdce
Říma. Zvon s originální pečetí také
připomene letošní důležité 175. vý−
ročí plzeňského piva.
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Střípky
z Plzně
Na Mikrogranty
půl milionu korun
Částku půl milionu korun má na le−
tošní rok připravenu město na pod−
poru kulturních a uměleckých pro−
jektů. O takzvané Mikrogranty žá−
dají radnici každoročně desítky
subjektů, díky nim se daří podpo−
rovat i zdánlivě menšinové kulturní
a umělecké akce menšího rozsahu
během celého roku. Loni takto
podporu města získalo 57 žadate−
lů. Maximální výše dotace může či−
nit 20 000 korun, žádosti je možné
podávat od 13. března.
„Podpora kulturních projektů
prostřednictvím dotačních systé−
mů je již téměř dvacet let nástro−
jem podpory kulturní nabídky ve
statutárním městě Plzni. Jedná se
nejčastěji o podporu širokého
spektra kulturních aktivit zejména
neziskových organizací,“ uvedl ná−
městek primátora Martin Baxa,
jenž má kulturu ve své gesci.
Průběžný dotační program na−
zvaný Mikrogranty na podporu kul−
turních a uměleckých projektů vy−
hlašuje Odbor kultury Magistrátu
města Plzně od roku 2013. V roce
2013 jej využilo 71 žadatelů. Bylo
podpořeno celkem 46 žádostí
v celkové výši 550 000 korun.
V roce 2014 program využilo 78
žadatelů a bylo podpořeno celkem
38 žádostí v celkové výši 508 900
korun, v roce 2015 využilo pro−
gram 85 žadatelů, podpořeno bylo
41 žádostí v celkové výši 554 000
korun a v roce 2016 jej využilo 81
žadatelů, bylo podpořeno 57 žá−
dostí v celkové výši 759 700 korun.
Pro letošní rok byla upřesněna
oblast podpory, včetně pevných ter−
mínů uzávěrek odevzdávání projek−
tů. Mikrogranty budou určeny na
podporu kulturních a uměleckých
projektů v následující oblasti: Pod−
pora kulturního dění ve městě, kdy
dotační program je určen na podpo−
ru kulturních a uměleckých projektů
realizovaných na území statutárního
města Plzně a v blízkém okolí, které
během roku oživí kulturní dění, a to
zejména prostřednictvím aktivit
v následujících oblastech: hudba,
tanec, divadlo, výtvarné umění, de−
sign, literatura, podpora kulturních
a lidových tradic, site specific art
a jiných. Projekt musí směřovat
k veřejné prezentaci. Žádosti je
možné podávat od 13. března
2017. Maximální výše požadované
i poskytnuté dotace je stanovena na
20 000 korun (včetně).
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Prazdroj počtvrté TOP Zaměstnavatelem
Největší český pivovar získal i letos
na základě hlasování studentů vy−
sokých škol prestižní ocenění TOP
Zaměstnavatele v kategorii Spotřebi−
telský průmysl. Plzeňský Prazdroj
první místo obhájil již počtvrté v řadě.
Asociace studentů a absolventů
zkoumá pravidelně kariérní preferen−
ce českých vysokoškoláků, poté
zveřejňuje studii TOP Zaměstnava−
telé s cílem pomoci studentům se
zorientovat podle svých vrstevníků
při hledání budoucího zaměstnání
i se získáváním zkušeností během
studia.
Výsledky průzkumu potvrdily, že
studenti považují kvalitní praxe za
stále větší přidanou hodnotu. Až 93
procent vysokoškoláků dokonce dá−
vá přednost získaným zkušenostem
z praxe před teoretickým vzděláním.
Plzeňský Prazdroj v anketě boduje
zřejmě právě kvůli své kvalitní na−
bídce letních stáží.
„Kariéru mohou studenti v Plzeň−
ském Prazdroji odstartovat během
letních stáží, kde pracují na indivi−

Eva Puhlovská a Tomáš Srb

duálních projektech hledajících ře−
šení konkrétního problému pod ve−
dením manažerů a na závěr svůj
projekt prezentují top managementu.
Nejlepším absolventům nabízíme
trainee programy nebo konkrétní po−
zice ve firmě,“ komentuje talent ma−
nažer Plzeňského Prazdroje Tomáš
Srb. Plzeňský Prazdroj v nejbližších

dnech otevře 20 letních stáží napříč
všemi obory.
Plzeňský Prazdroj se drží na před−
ních pozicích v průzkumech veřejné−
ho mínění studentů podle Tomáše
Srba také díky množství mladých
lidí, kteří v Prazdroji již pracují a sdí−
lejí se svými kamarády své dobré
zkušenosti.

Policejní kynologové získali nový vůz
Speciálně vybavený automobil pro
přepravu služebních psů převzali
dnes zástupci Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje. Na nové
vozidlo přispěl Plzeňský kraj částkou
jeden milion korun.
„Bezpečnost obyvatel je pro nás
důležitá, a proto vítám každé zlep−
šení podmínek pro práci policistů.
Kraj v minulých letech finančně pod−
pořil nákup speciálního vybavení pro
Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje a do budoucna v tom hodláme
pokračovat,“ uvedl hejtman Plzeň−
ského kraje Josef Bernard.
Policisté z oddělení služební ky−
nologie Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje mají nyní díky
pří spěvku k dispozici nový vůz
Renault Trafic 1,6 Dci 103 kW.
Kromě standardní výbavy má vůz

navíc speciální oddělenou klimatiza−
ci a nezávislé topení v zavazadlo−
vém prostoru, ve kterém jsou 4 bo−
xy pro služební psy. Automobil má
magnetické polepy v barvách poli−
cie a výstražné rozhlasové zařízení.
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„Náš vozový park se rozšířil o dal−
ší vozidlo, které jsme pořídili díky
příspěvku Plzeňského kraje, úzce
spolupracujeme již několik let
a vzhledem k tomu, že všichni má−
me jako prioritu bezpečnost občanů,
tuto spolupráci vítáme,“
sdělil ředitel krajské−
ho ředitelství plk. Pavel
Krákora.
Plzeňský kraj už při−
spěl například na po−
řízení monitorovacího
centra, kyanoakrylátové
komory nebo přístroje
Real time, který umožní
určit množství DNA ve
zkoumaném vzorku.
Plzeňský rozhled 3/2017

Hledají se noví dárci krevních destiček
Hematologicko−okologické oddělení
FN Plzeň provádí všechny typy
transplantací krvetvorných buněk,
počtem transplantovaných pacientů
patří mezi největší transplantační
centra v České republice. Transplan−
tace krvetvorných buněk vyžaduje
komplexní podpůrnou léčbu včetně
podávání krevních destiček od zdra−
vých dárců. Potřebu dárcovství krev−
ních destiček vysvětluje vedoucí lé−
kař doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.:
„Koncentráty krevních destiček
odebrané od zdravých dárců jsou
nezbytné pro léčbu nemocných, kte−
rým destičky z nějakého důvodu
chybějí. Nejčastěji se jedná o pa−
cienty s různými typy leukémií, kteří
podstupují chemoterapii nebo trans−
plantaci kostní dřeně. Tito nemocní
jsou ohroženi krvácivými komplika−
cemi a pravidelná aplikace destiček
od zdravých dárců jim umožňuje
překlenout období do obnovy jejich
vlastní krvetvorby. V současnosti
máme kolem 300 aktivních dárců
všech krevních skupin. Jelikož po−
třebujeme pro naše pacienty vždy
konkrétní krevní skupinu, musí být
odběry dopředu plánovány. Navíc
Plzeňský rozhled 3/2017

exspirace destiček je pouze 5 dní
a nelze je proto odebírat do zásoby.“
Pracovníci separačního centra
provedou za rok cca 1500 odběrů.
Při první návštěvě dostane dárce
všechny potřebné informace, je vy−
šetřen jeho zdravotní stav, proveden
krevní rozbor, a pokud je vše v po−
řádku, následuje pozvání k prvnímu
odběru. Běžná frekvence dárcovství
je 1x měsíčně. Vhodné je 12 hodin
před odběrem odstranit z jídelníčku
příliš tučná jídla, nepožívat alkoho−
lické nápoje a vyhnout se větší fyzic−
ké zátěži. Samotný odběr trvá při−
bližně jednu hodinu.
A jaké jsou požadavky na dárce?
„Vstupenkou mezi dárce destiček
je dobrý zdravotní stav, věk nad
18 let, hmotnost nad 60 kg, dobrá
tolerance „náběru ze žíly“ a ochota
stát se pravidelným dárcem. S na−
růstajícím trendem dožívání se vyš−
šího věku se zvyšují i počty našich
pacientů. Díky velkému pokroku
v medicíně, a zároveň i díky našim
dárcům, se daří úspěšně léčit stále
více pacientů s hematologickými
malignitami. Byli bychom velmi rádi,
kdyby se nám podařilo rozšířit data−

bázi dárců, kteří budou ochotni pra−
videlně darovat krevní destičky pro
hematologicko−onkologické pacien−
ty,“ říká Daniel Lysák.
Pokud chcete pomoci s léčbou
pacientů s nádorovým onemocně−
ním krvetvorby a splňujete výše uve−
dené požadavky, připojte se k pravi−
delným dárcům krevních destiček.
Zájemci mohou kontaktovat pracov−
níky Separačního centra FN Plzeň−
Lochotín na tel. 377 103 825 nebo
na emailu: vodickovap@fnplzen.cz.
Domluvíme s vámi termín na vstupní
pohovor, při kterém si vysvětlíme
podmínky a způsob darování, prove−
de se vstupní laboratorní vyšetření.
Bližší informace o Separačním
centru a o darování krevních desti−
ček jsou dostupné na internetových
stránkách http://www.hematologie−
onkologie.cz/separacni−centrum/
Poučení pro dárce krevních desti−
ček: http://www.hematologieonkolo−
gie.cz/downloads/pouceni−pro−dar−
ce−krevnich−desticek2.pdf
Na nové dárce se těší pracovníci
Separačního centra Hematologicko−
onkologického oddělení FN Plzeň−
Lochotín, alej Svobody 80, Plzeň.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Včelaři mohou
žádat o peníze
Na podporu včelařství v letošním
roce přispěje Plzeňský kraj
ze svého rozpočtu maximálně
2 500 000 Kč. Jde o neinvestiční
finanční podporu, jejímž účelem je
stabilizace, zvýšení počtu včelstev
a zkvalitnění jejich chovu, a to vše
společně se zlepšením opylovací
služby včelstev.
Podpora včelařů je následující:
Začínající včelař – u této skupiny
je podporováno pořízení nových
nástavkových úlů a minimálního
nutného vybavení k úspěšnému
včelaření.
Stávající včelař – u této skupiny je
podporováno pořízení nových ná−
stavkových úlů. Stejně jako v roce
2016 je součástí Pravidel i podpo−
ra realizace ozdravných a preven−
tivních opatření proti závažným
onemocněním včelstev.
Omezující podmínkou v progra−
mu pro rok 2017 je, že z možnosti
čerpání dotace jsou vyloučeni vče−
laři, kteří již obdrželi podporu
v předchozích devíti letech. Na pod−
poru včelařství bylo v uplynulém
období z rozpočtu kraje poskytnuto
celkem 15 456 287 korun.
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Kontrolovali
majitele psů
Ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň kontrolovali večer na
Borech zástupci Městského ob−
vodu Plzeň 3, zda majitelé psů
dodržují povinnosti chovatelů
zvířat vyplývající z městské vy−
hlášky a uklízejí po svých čtyřno−
hých miláčcích. Do terénu se
strážníky vyrazil starosta Měst−
ského obvodu Plzeň 3 Radislav
Neubauer a místostarosta MO
Plzeň 3 David Procházka.
Akce trvala zhruba hodinu
a půl a v rámci kontroly se stráž−
níci zaměřili nejen na to, zda ma−
jitel po svém psu uklidí exkre−
menty, ale také zda jsou zvířata
řádně očipována. Kromě toho
bylo v databázi ověřováno, zda
jsou pejsci řádně přihlášeni a je
za ně zaplacen poplatek.
„Akci jsme uspořádali v důsled−
ku narůstajícího počtu žádostí na−
šich občanů, kteří si stěžují na
množící se psí exkrementy na tráv−
nících a komunikacích,“ zdůvodnil
kontrolu Radislav Neubauer, sta−
rosta centrálního obvodu.
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Rokycanští ochránci přírody bilancovali
Na hodnotícím sněmování se sešli
rokycanští ochránci přírody. Pří−
tomni byli nejen samotní členové,
ale i další příznivci této početné
organizace, kterou tvoří 46 do−
spělých a 69 dětí. Tím patří ro−
kycanská pobočka, která vznik−
la v roce 1982, k větším základ−
ním organizacím ČSOP v České
republice. V současné době se
zabývá především provozem
záchranné stanice živočichů,
ekologickou výchovou v rámci
akreditovaného ekocentra a sa−
mozřejmě i výchovou dětí
a mládeže. Nejvíce aktivit však
zabere pomoc volně žijícím ži−
vočichům, kteří se na území
Berounska, Hořovicka a Roky−
canska dostanou do potíží.
Jen za rok 2016 přijali roky−
canští zvířecí záchranáři rekord−
ních 481 živočichů v 55 dru−
zích. Z toho se 305 vrátilo zpět
do přírody, 33 bylo předáno do
dalšího chovu a 143 se i přes
veškerou péči nepodařilo zachránit.
Rokycanská stanice poskytuje své
služby na území Plzeňského a Stře−
dočeského kraje, přičemž bylo
z Rokycanska přijato 181 exemplá−

řů, z Berounska 183 a z Hořovicka
117. Důvodem hospitalizace v roky−
canském zařízení jsou různá, mezi ty

nejčastější patří příjem 212 mláďat,
zranění bylo řešeno u 135 případů,
odchyceno z nejrůznějších důvodů
bylo 121 zvířat a ve 13 případech se
jednalo o vysílení díky nepříznivým

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

klimatickým podmínkám. Do roky−
canské stanice se dostávají jak
běžní živočichové – ježci, netopýři,
kosi, poštolky, kachny či sý−
kory, tak i poměrně vzácní.
Mezi ty opravdové skvosty lze
počítat příjem orlovce říčního,
bobra evropského, vydry říč−
ní, dudka chocholatého či la−
sice hranostaje. Zvláštním pří−
padem byl přenos několika
zmijí obecných na vhodnější
lokalitu.
„Akreditované ekocentrum
vyvíjí svoji činnost již několik
let a v rámci environmentální
výchovy a vzdělání nabízí
školským zařízením a všem
dalším zájemcům především
přednášky, pěší výlety, zájez−
dy či množství propagačních
materiálů. V rámci ekologické
výchovy se zabývá i organizo−
váním akcí pro neorganizova−
nou veřejnost se zaměřením
na ochranu přírody, myslivost
a sokolnictví. Bližší informace o akti−
vitách ochránců přírody z Rokycan
lze nalézt na www.csop.erc.cz,“ říká
Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP
Rokycany.
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CENA ZLATA A STŘÍBRA
JE STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej
prodáte. Je známo, že se stále vy−
skytuje v této oblasti mnoho nepoc−
tivců. Máme pro Vás tip, kde se za−

ručeně nemusíte žádných nekalých
praktik obávat a navíc získáte garan−
ci nejvýhodnější ceny za výkup.
Ve Zlaté Investiční Bance se mů−
žete nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně pro−
školený personál, který poskytuje
bezplatné odborné poradenství
a individuální přístup k zákazníkovi.
Prodávat můžete používané či do−
konce poškozené zlaté, ale i stříbrné
šperky. Dále je možné zpeněžit i jiné
předměty, např. stříbrné příbory, zla−
té a stříbrné zubní korunky, mince,
investiční zlato i stříbro. Pokud si
nejste jisti, přijďte se bezplatně in−
formovat. Manažer nám sdělil, že:
„V současné době se cena ryzího
zlata pohybuje na Londýnské Burze
kolem 31 000,− Kč za unci. Zákaz−
níkům garantujeme nejlepší výkupní
Plzeňský rozhled 3/2017

ceny a profesionální a poctivé jedná−
ní.“ Neváhali jsme a zeptali se při
opětovné návštěvě Zlaté Investiční
Banky v Plzni jedné ze zákaznic na
to, jak byla s prodejem svého zlata či
stříbra spokojena. Dozvěděli jsme
se, že se jmenuje paní Plavco−
vá a do Zlaté investiční banky
přišla prodat zlaté náušnice,
prsteny a řetízky, za něž na−
konec získala 11 200,− Kč.
„Jsem moc spokojená, ani
mě nenapadlo, že můžu do−
stat tolik peněz. Jednání na
úrovni, ochota a slušnost to
se hned tak nevidí, mohu je−
nom doporučit,“ říká s nadše−
ním paní Plavcová.
Prodej zlata je při dnešních ce−
nách velmi výhodný způsob zno−
vuzhodnocení peněz, tak neváhejte
ani Vy.
Naši pobočku naleznete na adrese:

náměstí Republiky č. 3/4,
Plzeň – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba:

Po – Pá: 09:00 – 12:00
12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka
otevřena po předchozím
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

17

V muzeu jsou domečky s láskou dělané
Projekty z fondu
životního prostředí
Celkem 683 tisíc korun uvolní měs−
to Plzeň ze svého fondu životního
prostředí na pět projektů. Peníze
půjdou jezdeckému klubu na obmě−
nu přestárlých stromů v areálu
jízdárny, na prvky pro dětské hřiště
v obci Dolní Vlkýš, na projekt sdíle−
ného využívání jízdních kol, na do−
končení naučného záhonu a na re−
vitalizaci školní zahrady.
Konkrétně částku 300 tisíc ko−
run získá Jezdecký klub Slavia VŠ
Plzeň na projekt Zelená jízdárna
2016. Klub hospodaří v areálu
o rozloze cca 3,5 ha, z této výměry
zaujímá zeleň ve formě stromů
a travnatých ploch cca 2,1 ha.
Část travnatých ploch je ve sva−
zích nedostupných pro techniku.
Projekt počítá s obměnou přestár−
lých stromů za kulturní dřeviny
a zajištění dlouhodobé údržby ze−
leně v areálu i na přilehlých plo−
chách. Částku 40 tisíc korun získá
projekt pořízení dvou herních prv−
ků na dětské hřiště v obci Dolní
Vlkýš. V ní probíhá nová výstavba
rodinných domů a tím se zvyšuje
počet dětí v obci. V současné do−
bě se na dětském hřišti nachází
4 herní prvky. Na projekt sdíleného
využívání jízdních kol zastupitelé
schválili podporu 252 tisíc korun.
Alpinum klub Plzeň získá částku
14 tisíc korun na projekt Dokon−
čení naučného záhonu Dědictví
českých zahradníků – tabule s po−
pisy. Podporu ve výši 77 tisíc ko−
run získá Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
na revitalizaci školní zahrady
s podporou ekologické výchovy.

Plzeň přispěje na
cestovní ruch
Rada města Plzně schválila vyhlá−
šení Dotačního programu pro pre−
zentaci města Plzně a cestovní
ruch v roce 2017. Cílem je podpo−
řit takové projekty, které zvýší
atraktivitu města pro různé cílové
skupiny návštěvníků. Projekty by
měly naplňovat kritéria tematic−
kých okruhů stanovených magist−
rátním odborem prezentace a mar−
ketingu, kdy první okruh se týká
zkvalitnění služeb pro zahraniční
návštěvníky, druhý se zaměří na
projekty nadregionálního charakte−
ru. Na dotace má město, stejně ja−
ko v roce 2016, k dispozici jeden
milion korun, přičemž maximální
výše dotace v jednotlivém případě
může být 180 tisíc korun.
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Černošínské muzeum získalo do své
expozice na nějaký čas nové přírůst−
ky v podobě vyřezávaných domeč−
ků. Ty do expozice přivezl a zapůjčil
74letý Emil Fiala ze Stříbra. Půvo−
dem rodák z Plzně, ale život jej zavál
nejdříve do Černošína a poté do
Stříbra, kde žije od roku 1965 se
svou manželkou Maruškou. A svůj
volný čas jak se patří náležitě vypl−
ňuje. Jak? Sice si užívá důchodu,
ale jen tak sedět neumí …
„Já mám spoustu koníčků, rád
jezdím na výlety, věnuji se rodině,
hýčkám vnoučka, moc rád jezdím na
Šumavu, za Amátovkou a Veselou
Trojkou, no a někdy si jen tak něco
kutím a vyřezávám,“ říká Emil Fiala.
V černošínském muzeu jsou nyní
jeho krásné domečky, které tvoří do−
konce ucelenou vyřezávanou ves−
ničku. Tu začal asi před dvěma lety,
původně to mělo být k betlému, ale
postupně vyřezával dál a dál… Tak
časem přibyly kostel, zvonička,
mlýn, hospůdka a najednou bylo
těch domečků na celou vesnici.

„Chodí za mnou i děti ze soused−
ství, tak jim nějaké udělám a ony si
je pak samy domalují nebo jinak do−
tvoří. A já mám radost, že ony mají
radost. Taky jsem zkusil ze staré−
ho rádia vyrobit divadlo, sundal jsem
výplet, po stranách jsem udělal opo−
nu, uvnitř pódium. Nebo jindy zase
rád tvořím krmítka pro ptáčky, dělal
jsem i jesličky,“ prozrazuje pan Fiala.

Mikrogranty pro školství,
mládež a sport
Členové Rady Plzeňského kraje vy−
hlásili dotační programu Mikrogranty
pro oblast školství, mládeže a spor−
tu v roce 2017, na který je v rozpo−
čtu vyhrazena částka jeden milion
korun. Cílem programu je podpora
činnosti zejména dětí a mládeže na
území Plzeňského kraje v oblasti
školství, mládeže a sportu:
• Podpora organizacím, které pravi−
delně v průběhu roku zajišťují
školní a mimoškolní volnočaso−
vou činnost dětí a mládeže na
území Plzeňského kraje.
• Podpora při pořádání a organizo−
vání akcí, soustředění a soutěží
zejména pro děti a mládež zamě−
řených na reprezentaci a propaga−
ci Plzeňského kraje, pořádání akcí
celostátního a mezinárodního
významu.

• Podpora akcí škol a školských za−
řízení v Plzeňském kraji.
• Podpora reprezentačních výběrů
startujících za Plzeňský kraj, re−
prezentantů České republiky, kteří
mají trvalé bydliště na území
Plzeňského kraje.
• Podpora volnočasových aktivit
dětí a mládeže, rozvoj a zachování
všesportovní zdatnosti dětí, mlá−
deže a dospělých.
• Podpora preventivních a ekový−
chovných aktivit.
• Podpora činnosti a aktivit dětí
a mládeže s handicapem, vytváře−
ní vhodných podmínek pro zájmo−
vé aktivity dětí, mládeže a osob
s handicapem.
Žádosti o dotace budou přijímá−
ny v termínech od 1. 4. 2017 do 15.
10. 2017.
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Přitom vůbec není vyučen v něja−
kém oboru na zpracování dřeva,
jeho profesí byla zedničina, kterou
se vyučil u Pozemních staveb
v Plzni. Pak ještě večerně vystudo−
val průmyslovku, aby posléze praco−
val jako mistr odborného výcviku
v učilišti v Plzni na Borech. Práce se
dřevem je pro něho nyní jen takový
koníček pro radost. Vyrábí z různých
odřezků, které dostane od známých.
Nejvíce jde o smrkové, borové a du−
bové dřevo.
„Myslím, že jsem tu schopnost
podědil po tatínkovi, ten byl dřevo−
modelářem v plzeňské Škodovce.
A právě on mě k tomu tak trochu
i přivedl. Bydlím ve Stříbře v rodin−
ném domku, kde mám malou dílnič−
ku v kotelně. Mám tam veškeré po−
třebné vybavení a manželka Ma−
ruška mě v koníčku podporuje,“ do−
dal řezbář František Fiala.
(sih)

Pohádková výstava
na zámku
V tachovském zámku se můžete
od 19. března ponořit do světa
pohádek. V ten den tady totiž
začne výstava nazvaná Z POHÁ−
DEK A FILMŮ. Zajímavá expozice
panenek v háčkovaných mode−
lech přenese návštěvníky do svě−
ta pohádek. Můžete spatřit
Popelku, Nastěnku, medvídka
Pú, Zlatovlásku a další pohádko−
vé postavy. Výstava není určena
jen dětem, ale i milovníkům
ručních prací, panenek a historie
vůbec, spatřit ji můžete až do 21.
5. 2017. Zámek má otevřeno od
středy do neděle vždy od 10–17
hodin, v pondělí a v úterý zavře−
no. Prohlídky zámeckého okruhu
s průvodcem začínají vždy v kaž−
dou celou hodinu, poslední pro−
hlídka začíná v 16 hodin.
Plzeňský rozhled 3/2017

Stavba roku Plzeňského kraje
čeká na své nominace
Čtrnáctý ročník prestižní soutěže
Stavba roku Plzeňského kraje byl
zahájen. Novinkou letošního roční−
ku je sedmá kategorie – Průmyslové
stavby. Soutěž pořádají Plzeňský
kraj a statutární město Plzeň ve spo−
lupráci s Okresní hospodářskou ko−
morou Plzeňsko, Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků,
Svazem podnikatelů ve stavebnictví
v ČR a Obcí architektů.
„Osobně mám několik tipů na stav−
by, které by mohlo přihlásit do soutě−
že město Plzeň jakožto jejich investor.
Vloni se nám například povedlo zre−
konstruovat a zmodernizovat úpravnu
vody, stejně tak výrazně pozvednout
lokalitu na Slovanech díky úpravě

vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy
lomy. Palce držím i projektu náhradní−
ho hřiště pro TJ Slovan Spoje,“ řekl
primátor Martin Zrzavecký.
Ten uvítal vytvoření nové kategorie
zaměřené na průmyslové stavby,
„žhavým“ adeptem na vítěze by pod−
le něj mohla v tomto být například
nová spalovna v Chotíkově, jejímž in−
vestorem byla Plzeňská teplárenská.
„Stavby přihlášené do soutěže
jsou velmi rozmanité a my na to rea−
gujeme. Před dvěma lety jsme při−
dali kategorii Stavby pro bydlení,
letos jsme se rozhodli vyčlenit sa−
mostatnou kategorii pro průmyslové
stavby. Právě výrobní podniky a haly
tvoří významnou část přihlášených

Miloslav Zeman

staveb. Už dávno neplatí, že by to
byly objekty nezajímavé, architekto−
nicky podprůměrné. Je to přesně
naopak. Dnes už investoři z řad prů−

Sportovní areál za 54,6 milionu korun dokončilo město Plzně jako náhradní hřiště pro SK SLOVAN Plzeň 1910 (dříve
název TJ Slovan Spoje Plzeň). Vznikl na městských pozemcích nedaleko zástavby ve směru výjezdu na Křimice
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STAVEBNÍ PŘÍLOHA

myslových společností mají jasné
požadavky nejen na funkčnost, ale
také estetiku svých podniků. Důle−
žitým faktorem pro ně bývá začleně−
ní do okolních prostor,“ uvedl Mi−
loslav Zeman, předseda Okresní
hospodářské komory Plzeňsko, kte−
rá je odborným garantem soutěže.
O výsledcích soutěže rozhodne
sedmičlenná odborná nezávislá po−
rota, v níž zasedne například archi−
tekt Jiří Klokočka, jenž má dlouho−
leté zahraniční zkušenosti a v sou−
časné době působí mimo jiné
v Kanceláři architekta města Brno.
Porotcem bude i architekt David
Leníček, autor návrhu bytové ná−
stavby plzeňského hotelu U Zvonu.
Ta v loňském roce získala hlavní
titul v nejnovější kategorii Stavby
pro bydlení. Partneři soutěže už
tradičně udělí nestatutární ceny
a o svém favoritovi rozhodne v hla−
sování i veřejnost.
Přihlášku do soutěže může podat
investor, projektant, zhotovitel nebo
vlastník přihlašovaného stavebního
díla, uvedeného do provozu nebo
zkolaudovaného v uplynulém kalen−
dářním roce, a to vždy se souhla−
sem jeho autora a vlastníka. Termín
uzávěrky přihlášek a dodání kom−
pletní dokumentace do sekretariátu
soutěže na adresu DOMINIK CENT−
RUM SERVIS s. r. o., Dominikánská
3, 301 00 Plzeň je 17. března 2017
do 15 hodin. Výsledky budou slav−
nostně vyhlášeny na galavečeru
v Měšťanské besedě v Plzni 25.
května 2017.
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Plzeň má klíčový podklad pro oblast dopravy
Západočeská metropole má schvále−
ný Plán udržitelné mobility Plzně. Jde
o podklad nezbytný pro financování
projektů z fondů Evropské unie v ob−
dobí 2014 až 2020, konkrétně z Inte−
grovaného regionálního operačního
programu a Operačního programu
Doprava. Dokument zahrnuje celkem
82 opatření různých typů, odhadova−
né výdaje na připravované projekty
města v rámci Plánu udržitelné mobi−
lity Plzně dosahují 2,3 miliardy korun
za období 2016 až 2025.
„Plány udržitelné městské mobili−
ty jsou příležitostí pro nastavení
dlouhodobější vize fungování dopra−
vy ve městech. Jsem rád, že Plzeň je
jedním z předních českých měst,
které se rozhodly pro pořízení tohoto
strategického materiálu,“ uvedl pri−
mátor Martin Zrzavecký. Plán pod−
poří rozhodování o realizaci investič−
ních i neinvestičních opatření v do−
pravní obslužnosti Plzně.
Plán udržitelné mobility Plzně za−
hrnuje 82 opatření různých typů, za−
tříděných do 24 balíčků. Ty sdružují
opatření provázané nejčastěji podle
lokality nebo směru, ale také podle

časové provázanosti či
stejného tématu reali−
zovaného plošně na
území Plzně v různých
místech. Týkají se tak
například Městského
západního okruhu i Vý−
chodního okruhu, Revi−
talizace Klatovské třídy,
silnice 1/27, přesmyku
domažlické trati, termi−
nálů veřejné dopravy,
rekonstrukce ulic, cyk−
lostezek, opatření pro
zklidnění dopravy, tram−
vajové trati na Borská
pole a dalších. Odhado−
vané výdaje na připra−
vované projekty v rámci
plánu dosahují výše
2,3 miliardy korun za
období 2016 až 2025. Společně s in−
vesticemi partnerů na straně státu,
kraje, městských firem a s maximál−
ním možným využitím evropských
a národních dotačních programů vy−
šplhá celková hodnota investic do
dopravního systému Plzně za dané
období na 13,1 miliardy korun.

Cílem Plzně je usilovat o podporu
jednotlivých druhů dopravy tam, kde
jsou nejvíce přínosné a kde dokáží
oslovit nejširší spektrum uživatelů,
podpořen je přechod od automobilu
k udržitelným formám dopravy. Ve
veřejné dopravě jsou to páteřní pře−
pravní vztahy, v cyklistické dopravě
opatření navázaná na atraktivní trasy
podél řek, pro chůzi zlepšení podmí−
nek na krátké vzdálenosti v širším
centru města, v automobilové dopra−
vě pak zejména výstavba okruhů pro
lepší převedení vzdálenějších pře−
pravních vztahů přes město.

Investiční strategie měs−
ta Plzně se zaměří na spo−
lufinancování zásadních
krajských a státních inves−
tic s cílem dobudovat
městský okruh a snížit
dopravní zatížení centra.
Opatření uvnitř městského
okruhu budou orientovaná
na podporu neautomobilo−
vé dopravy, regulaci indi−
viduální automobilové do−
pravy, údržbu, rekonstruk−
ce a opravy stávající infra−
struktury, měkká opatření.
Současně se bude město
podílet na státních investi−
cích do železniční dopravy
a propojí cyklistické trasy
do spojité sítě.
Do přípravy plánu se za−
pojily městské subjekty a odborná
laická veřejnost. Největším úkolem
odborného týmu bylo shromáždit
podněty od širší veřejnosti, propojit
je se záměry města v různém stupni
přípravy, vyhodnotit dopady záměrů
a vybrat takové, které odpovídají na−
staveným cílům v dopravní mobilitě
Plzně. Proces přípravy probíhal od
dubna 2014 do ledna 2016 podle
metodiky doporučené Evropskou
komisí od německé společnosti
Rupprecht Consult. Během této do−
by byly uspořádány čtyři workshopy
a dva průzkumy v řadách veřejnosti.

Rekonstrukce zbrojnice
Podporu z ministerstva vnitra, kon−
krétně z Generálního ředitelství Ha−
sičského záchranného sboru České
republiky, získá Plzeň na rekonstruk−
ci hasičské zbrojnice v Malesicích.
Akci bude realizovat Odbor investic
Magistrátu města Plzně, rozpočet
stavby je 7,522 milionu korun, přislí−
bená dotace činí 2,885 milionu ko−
run. Poskytnutí dotace vzali na vě−
domí zastupitelé města, ti také
schválili rozpočtové opatření souvi−
sející s projektem.
„Žádost o dotaci jsme podávali lo−
ni v únoru. Při jejím přidělování se
postupuje podle pořadníku, projekt
rekonstrukce hasičské zbrojnice
v Malesicích se v rámci Plzeňského
kraje v kategorii stavba umístil na
3. místě, podpora mu tak byla
schválena,“ vysvětlil ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
20
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Rekonstrukce spočívá kromě na−
výšení kapacity i v komplexní rekon−
strukci stávajících konstrukcí, neboť
převážná většina konstrukcí je již
v nevyhovujícím stavu. „Ke stávající−
mu garážovému stání přibude stání
pro druhé hasičské vozidlo. Na takto
zvětšený půdorys bude přistavěno
druhé nadzemní podlaží, čímž hasiči
získají prostory pro dnes chybějící
zázemí pro šatnu, umývárnu se spr−
chou a WC,“ uvedl Pavel Kotas.
Výsledná podoba rekonstruovaného
objektu byla zvolena tak, aby kores−
pondovala s okolní zástavbou domů
vesnického typu. Stavba musí být
dokončena do 31. prosince 2017.
Spolufinancování nad rámec poskyt−
nuté dotace je garantováno usnese−
ním zastupitelů Městského obvodu
Plzeň 9 – Malesice ve výši 4,7 milio−
nu korun.
Plzeňský rozhled 3/2017
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Den pro Stráň
v Rokycanech
Město Rokycany pozvalo své
obyvatele na Den pro Stráň, aby
společně diskutovali o budouc−
nosti této lokality. Jde o Husovy
sady (známé spíše pod původ−
ním názvem Stráň) a Kalvárie,
které vytvářejí zelený ostrov nad
městem. Nacházejí se v přírodní
památce Rokycanská Stráň, na
jejímž území jsou chráněna vý−
značná naleziště zkamenělin.
Na Stráň navazují sportovní are−
ály – koupaliště s plaveckým ba−
zénem, fotbalový stadion, luko−
střelba a areál volejbalistů „Na
Ostrůvku“. Na Kalvárii se nachází
kulturní památka – kaple Panny
Marie Bolestné s křížovou ces−
tou a Božím hrobem.

„Z dochované dokumentace je
patrné, že naši předci toto rozlehlé
území postupně upravovali nároč−
ným parkovým způsobem. Do−
bové fotografie i pamětníci se
shodují, že úpravy měly charakter
centrálního vyhlídkového parku.
Náročnost ztvárnění, patrná ještě
v současné době sítí cest, pozů−
statky odpočívadel a vyhlídko−
vých bodů jasně dokazuje, že šlo
o důležité společenské korzo. Po
válce se však doba radikálně
změnila a park začal pustnout. Od
90. let 20. století se město Roky−
cany snaží v rámci svých mož−
ností postupně zlepšit údržbu i vy−
bavenost tohoto území. To však
pro jeho oživení a přizpůsobení
potřebám současných návštěvní−
ků nestačí,“ popisuje současný
stav Vladimíra Hupáková z odbo−
ru rozvoje města – správy zeleně.
„Tato zelená lokalita nad měs−
tem je ideální k procházkám a re−
laxaci a poskytuje krásné vy−
hlídky na město. I za současné−
ho stavu je vyhledávaným mís−
tem pro procházky zejména
s dětmi či s pejsky. Ze sportovců
ho mají v oblibě především
běžci, kterým vyhovuje měkký
terén. Ti zde pořádají různé závo−
dy. Častými návštěvníky jsou též
děti z mateřských škol a z dru−
žin,“ říká místostarosta města
Rokycany Jan Šašek.
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Škoda sport park bude mít skateboardový bazén
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
vyjde vstříc mladým lidem, kteří nav−
štěvují Škoda sport park (ŠSP) a vě−
nují se skateboardingu. Kromě ska−
teparku, který je ve ŠSP v provozu
již několik let, budou moci skatebo−
ardisté využívat nově také skateba−
zén (tzv. bowl).
Vyznavači skateboardingu již před
časem o stavbu skatebazénu proje−
vili zájem, na což navázala jednání
s představiteli druhého městského
obvodu. „Návrh skatebazénu jsme
od samého počátku výstavby kon−
zultovali se zástupci komunity ska−
tu,“ sdělil místostarosta MO Plzeň 2
– Slovany Jan Fluxa. Skatebazén
sportovcům poskytne moderní plo−
chu a nové možnosti vyžití.
Skatebazén se začne stavět ve
chvíli, kdy nastanou vhodné kli−
matické podmínky pro výkopové
práce a provádění samotné betoná−
že konstrukce bazénu. V současné
době probíhá příprava staveniště,
průzkumy a vyměřování inženýr−
ských sítí.

„Skatebazén je navržen jako beto−
nový monolitický prvek s hrubými
půdorysnými rozměry 24 m x 22 m,
s úkosem na jedné straně. Pojez−
dové hrany budou zpevněny kovový−
mi profily. Zastavěná plocha skate−
bazénu bude přibližně 480 m2,“ při−
blížil technické parametry starosta
MO Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschen−
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brenner. Skateboardový bazén bude
částečně zapuštěný do terénu a je
navržen pro jízdy na skateboardech
a na kolech BMX. Dokončení díla je
plánováno v květnu roku 2017.
Náklady stavby byly vykalkulovány
na 3,03 mil. Kč. Financování stavby
je zajištěno z rozpočtu druhého
městského obvodu.
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Vzácný barokní dům v Úterý může být brzy ruinou
Malebné městečko Úterý mezi Plzní
a Karlovými Vary může přijít o jednu
ze svých kulturních památek. Měš−
ťanský dům na nároží historického
náměstí je staticky narušený a hrozí
zřícení jeho sklepů. Zachránit se ho
snaží místní spolek Bart.
Dům Na Růžku, nebo také Turbov−
na, jak bývá po bývalém majiteli na−
zýván, je jednou z 25 kulturních pa−
mátek v centru městské památkové
rezervace, vyhlášené v roce 1992.
Dům samotný je pod ochranou pa−
mátkářů již od roku 1958. Historické
náměstí sloužilo jako kulisa pro ně−
kolik filmových děl, mezi nejznáměj−
ší patří seriál Zdivočelá země nebo
film Habermannův mlýn.
„Dům Na Růžku je od konce
2. světové války v podstatě neobyd−
len. Jako děti jsme do něj lezli a hráli
si tam. Poslední majitel bohužel
neměl prostředky na jeho údržbu
a dům nakonec skončil v exekuční
dražbě,“ říká jeden ze zakladatelů
spolku Bart Petr Strádal. O dům
dlouhou dobu nikdo neměl zájem.
Pustit se do časově a finančně ná−
ročné obnovy si netrouflo ani místní
zastupitelstvo. Impulsem pro jeho
24

lik kulturních akcí, své aktivity pre−
zentují také v širokém okolí.

záchranu byla až velkorysá nabídka
soukromé půjčky, která umožnila
úterskému spolku Bart dům získat
a zahájit potřebné práce.
Za dva roky, co Turbovnu vlastní,
se jim podařilo pomocí dobrovol−
nických brigád vyčistit zahradu
a vyklidit interiéry, díky podpoře
Nadace VIA a Plzeňského kraje
obnovit zřícenou klenbu v průjezdu,
provizorně zastřešit sousední prolu−
ku a opravit krov na části objektu.

Po několika pokusech se členům
spolku konečně podařilo sehnat zku−
šeného statika, který se specializuje
na sklepy tesané ve skále a důlní díla.
Ten bohužel zjistil, že statické naruše−
ní sklepů je natolik závažné, že domu
hrozí zřícení. Po dohodě s památkáři a

sobotu uspořádal benefiční adventní
koncert, vyhlásil veřejnou sbírku, při−
pravuje crowdfundingovou kampaň.
Spolek také podal žádost o finanční
podporu na Ministerstvo kultury a při−
pravuje žádosti na Plzeňský kraj – ani
tyto příspěvky však nepokryjí veškeré
náklady a je třeba zajistit prostředky
na jejich spolufinancování.
Aktuální stav popsal předseda spol−
ku Tomáš Kaiser: „Děláme vše pro to,
abychom dům zachránili, bez něj si

Na jednodušší práce využívají pra−
covníky poskytnuté úřadem práce,
odborné činnosti přenechávají
místním firmám. Na podporu zá−
chrany domu uspořádali také něko−

se stavebním úřadem byl proto vyhlá−
šen havarijní stav a začaly práce na
jeho okamžitém zabezpečení. Jejich
financování se spolek snaží zajistit
všemi možnými způsoby – minulou

úterské náměstí nedokážeme předsta−
vit. Naším hlavním úkolem je teď
provizorní zajištění statiky sklepů
a nosných zdí. Jde jen o to, jestli na to
budeme mít...“

„JSEM NA SPADNUTÍ!“
volá dům o pomoc
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Elektřina na ohřev vody, plyn na topení
Ve spotřebě energie, paliv, jejich druho−
vé preferenci a následném využití se
odráží nejen ekonomická, ale i sociál−
ně−environmentální situace ve světě.
Z důvodu trvale udržitelného rozvoje
převládají současné trendy i v úspoře
energie. Až 85 % domácností v Plzeň−
ském kraji využívá některý ze způsobu
zateplení domů, nejčastěji formou te−
pelně−izolačních oken. Naopak stále
dochází k prohlubování závislosti na
elektřině. Televizi vlastní téměř všechny
domácnosti, které u ní tráví v průměru
27 hodin týdně.
„Z výsledků šetření Energo 2015 vy−
plývá, že 85 % obydlených bytů v Pl−
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zeňském kraji disponuje alespoň jedním
způsobem zateplení domů. Na ekono−
mické úspoře domácností se v 80 %
podílí tepelně−izolační okna, ve 41 % za−
teplení stěn a ve 34 % zateplení střechy.
Jen 15 % domácností v kraji nevyužívá
žádnou formu zateplení,“ popsal sou−
časný stav objektů ředitel Krajské sprá−
vy ČSÚ v Plzni Miloslav Chlad.
Pro české domácnosti je elektřina sa−
mozřejmostí, nejvíce ji v kraji využívají
na vaření (81,7 % domácností), dále pak
na ohřev vody (46,7 %) a jen 7,4 % do−
mácností elektřinou topí. Na elektřině je
v domácnosti závislá většina spotřebi−
čů. Spotřebu nejvíce ovlivňují televizory,

chladničky kombinované s mrazáky
a automatické pračky. V Plzeňském kraji
mělo televizi 98 % domácností, z toho
28 % vlastnilo doma více než jednu.
„Lidé tráví čas nejen u televize, ale
i u počítače. Ten vlastní 68 % domác−
ností v kraji a využívají ho v průměru 23
hodin týdně,“ doplnila Lenka Křížová,
vedoucí oddělení informačních služeb.
Každá domácnost průměrně zaplatí za
spotřebu elektřiny 14 tisíc korun ročně.
Kromě elektřiny lidé nejčastěji využí−
vají jako zdroj energie zemní plyn, a to
především na vaření a k vytápění. Zde
je patrná diferenciace mezi rodinnými
a bytovými domy. Na území republiky
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se častěji topí a ohřívá voda plynem
v rodinných domech než v domech by−
tových. Zde lidé využívají spíše naku−
pované teplo. Na plynu zase častěji vaří
domácnosti v bytových domech.
V Plzeňském kraji využívá auto
68,7 % domácností a 17,3 % z nich
používá dokonce dvě nebo více vozi−
del. Lidé nejčastěji jezdí s auty na ben−
zin s obsahem do 1,6 l. Domácnosti
v průměru ročně ujedou 8 366 km
v ČR a 960 km v zahraničí. Průměrná
spotřeba činila 6,7 l na 100 km.
Výběrové šetření o energetické spo−
třebě v domácnostech Energo 2015
proběhlo v období od července 2015
do ledna 2016 v přibližně 20 000 do−
mácnostech na celém území České
republiky.
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Domy ustoupí
dopravnímu
koridoru
Plzeň zajistí náhradní byty
zbylým nájemcům z domů
v Jateční ulici číslo 1 a rohové−
ho domu Jateční 3 – Doubra−
vecká 8. Jde o objekty, které je
nutné uvolnit v souvislosti s vý−
stavbou dopravního koridoru,
konkrétně průtahu silnice I/20.
„Zajištění náhradního bydlení
se týká celkem 13 nájemců, jde
o devět bytů v domě Jateční 1
a o čtyři byty v domě Jateční 3
– Doubravecká 8,“ uvedl radní
pro správu městských nemovi−
tostí David Šlouf. Vyklidit objek−
ty je nutné proto, že v budouc−
nu budou zasaženy stavbou.
Zajišťovat provoz domů pro
zbývající nájemníky se ukazuje
již jako neefektivní. Podobně
byly kvůli stavbě v minulosti již
vyklizeny také domy na adrese
Duchcovská 1, 3, 5, 7. „Toto je
poslední etapa. Po její realizaci
bude tato lokalita již vyklizena
a bez nájemníků,“ doplnil David
Šlouf.
Připravovaná stavba bude
součástí takzvaného Východ−
ního okruhu. Budoucí komuni−
kace I/20 povede podél že−
lezniční trati od zastávky Bílá
Hora, respektive od nového
mostu na Jateční třídě, dále po−
dél železniční trati pod Mikulkou
a bude zaústěna do křižovatky
Studentská – Plaská.

V Plzni vznikne městská zahrada
Více zeleně a vodních prvků ve měs−
tech a obcích – takový je cíl grantové−
ho programu Zelené oázy, který spo−
lečně vyhlašují Nadace Partnerství
a společnost MOL Česká republika.
Do jeho druhého ročníku se přihlásila
stovka projektů z celé České republi−
ky. Uspěla dvacítka z nich, které si
mezi sebe rozdělí 1,4 milionu korun.
Jedním z nich je i projekt městské za−
hrady dobrovolnického centra TOTEM
z Plzně, který získal grant sedmdesát
tisíc korun. Komise ocenila zejména
zapojení dvou různých generací – dětí
z mateřské školy a seniorů.
„Na jaře 2015 jsme vybudovali na
terase Mezigeneračního a dobrovol−
nického centra TOTEM městskou za−
hradu a máme za sebou dvě pěsteb−
ní sezóny. S každou naší další aktivi−
tou se zvyšuje odezva obyvatel síd−
liště,“ ohlíží se za dvěma lety fungo−
vání zahrady Petra Bláhová z centra
TOTEM.

Během třetího roku by i díky grantu
chtěli přitáhnout ještě větší pozornost
obyvatel z místního sídliště k zahrad−
ničení a bourat pomyslné bariéry –
například formou workshopů pro ve−
řejnost nebo slavností. Podobných
podpořených projektů je v tomto roce
po celé republice celkem dvacet
a spojuje je touha po lepších veřej−
ných prostranstvích, která nabízejí
i zeleň nebo vodní prvky.
„Loňský ročník nám dokázal, že li−
dem není lhostejné, jak vypadá mís−
to, kde žijí. Do dvaceti podpořených
projektů se zapojilo po celé republi−
ce přes dva tisíce lidí. Sázeli stromy,
čistili vodní toky nebo třeba po−
máhali se stavbou nových prvků.
Doufáme, že i druhý ročník bude ve
finále podobně úspěšný,“ vysvětluje
grantový manažer Nadace Partner−
ství František Brückner. Komise vy−
bírala ze stovky přihlášených a hod−
notila třeba míru zapojení veřejnosti

nebo správnou skladbu rostlin.
Kvalita projektů byla opět vysoká
a celkově v průměru převyšovala
loňský ročník. Podle ředitele Nadace
Par tnerství Miroslava Kundraty je
podpora zeleně a vodních prvků ve
městě klíčová pro adaptaci na změ−
ny klimatu.
„V praxi jeho důsledky můžeme
zažívat na vlastní kůži každý rok
v podobě extrémů, jako bylo třeba
předloňské letní období bez dešťů.
Každé i jakkoliv malé opatření, které
vrací zeleň nebo zadržuje vodu, po−
máhá snižovat negativní dopady kli−
matických změn,“ dodává Kundrata.
Většina podpořených organizací
své aktivity směřuje na začátek léta
a na podzim, kdy proběhne i přihla−
šování projektů do třetího ročníku
Zelených oáz. Své projekty do něj
opět budou moci hlásit neziskové
organizace, obce, ale třeba i školy
a další sdružení přibližně od srpna.

Plzeň navyšuje kapacitu komunitních bytů
Plzeň navýší kapacitu komunitních
bytů, 11 nových jednotek buduje
v nástavbě domu seniorů U Jam.
Projekt za téměř 18 milionů korun,
který je výhradně financován z pro−
středků města, by měl být dokončen
v červnu letošního roku. Další byty
zvláštního určení město plánuje po−
stavit v lokalitě Zátiší, na projekt je již
zpracována dokumentace k územní−
mu řízení. Plzeň těmito opatřeními
naplňuje svou koncepci sociálního
a dostupného bydlení, kterou má
zpracovánu na roky 2016 až 2020.
„Předpokládáme, že kromě senio−
rů budou v lokalitě Zátiší zastoupeny
i další cílové skupiny, tedy samoživi−
telé a samoživitelky, osoby zdravot−
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ně postižené, osoby odcházející
z dětských domovů či pěstounské
péče a další,“ přiblížila Eva Herin−
ková, náměstkyně primátora pro
oblast školství a sociálních věcí.
Z dalších návrhů uvedených v kon−
cepci město aktuálně také připravuje
vybudování výtahu v rámci rekons−
trukce bytových domů v Plachého
ulici číslo 44 a 46, byty v těchto do−
mech nabídne seniorům, kteří se
ocitli v bytové nouzi. „Co se týká na−
šich městských domů v Plachého uli−
ci, počítáme tam také s tím, že v do−
mě číslo 48 bude realizováno dostup−
né bydlení určené pro samoživitele
s nízkými příjmy,“ uvedl radní David
Šlouf, který má na starost správu

městských nemovitostí. Všechny by−
tové domy města v Plachého ulici by
měly být postupně rekonstruovány.
Na konci loňského roku bylo zaháje−
no výběrové řízení na realizaci rekon−
strukce Plachého 44 – 48, vyčleněno
na akci je 40 milionů korun.
Město Plzeň také začne v nejbliž−
ších týdnech realizovat svůj projekt
Pilotní testování koncepce sociál−
ních bydlení v Plzni, získá na něj
podporu z Ministerstva práce a soci−
álních věcí České republiky ve výši
zhruba 14 milionů korun. Projekt po−
trvá 36 měsíců, předpokládá posíle−
ní magistrátního odboru sociálních
služeb o čtyři další zaměstnance
a jeho předmětem je zejména inten−
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zivní sociální práce v oblasti sociál−
ního bydlení a prevence ztráty bydle−
ní, zpracování analýz a podpůrných
metodických materiálů potřebných
pro aktualizaci Koncepce sociálního
a dostupného bydlení statutárního
města Plzně na roky 2016 – 2020.
„Cílem projektu je zajištění do−
stupnosti nesegregovaného bydlení
osobám žijícím na území města
Plzně, které jsou ohroženy ztrátou
bydlení nebo vynakládají nepřiměře−
ně vysoké množství příjmů na bydle−
ní, tedy vytvoření funkčního systému
sociálního bydlení, včetně odzkou−
šení nové metodiky sociální práce
s klienty,“ doplnila Alena Hynková,
vedoucí zmíněného odboru.
Plzeňský rozhled 3/2017

Areál Škody Electric projde významnou rekonstrukcí
Zásadní proměnou projde v příštích
měsících areál společnosti Škoda
Electric v plzeňských Doudlevcích.
Díky investicím za více než 100 mili−
onů korun posílí největší evropský
výrobce trolejbusů moderní zázemí
pro své zaměstnance i návštěvníky
a například také vybuduje nové pro−
story pro výrobu a skladování.
„Jsme firma, která dodává zákaz−
níkům po celém světě velmi sofisti−
kované výrobky a chceme, aby tomu
odpovídalo i prostředí, ve kterém pů−
sobíme a kterým se prezentujeme.
Věřím, že úpravy areálu a zázemí fir−
my ocení i naši zaměstnanci,“ sdě−
luje generální ředitel Škody Electric
Jaromír Šilhánek.
A co konkrétně změny zahrnou?
„Pro veřejnost bude asi tou nejvi−
ditelnější změnou v rámci revitali−
zace fakt, že odstraníme zeď, která
dnes odděluje náš areál od sou −
sední Průmyslové ulice. Hradbu na−
hradí plot. Navíc vybudujeme zcela
nový moderní vjezd a také parko−
viště pro zaměstnance i návštěv −
níky firmy – to vše zhruba na úrovni
křižovatky s Nebílovskou ulicí,“
vysvětluje vedoucí útvaru Správa
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majetku Škody Electric Václav
Beneš. V blíz kosti nového vjezdu
a na uvolněné ploše po demolici
starých objektů u Průmyslové ulice
vznikne parkoviště pro zhruba se−
dmdesát aut. Celé okolí oživí sa −
dové úpravy – v místě se počítá
s vysázením stromů, přibydou trav−
naté a květinové plochy. Nový vjezd
se samoobslužným systémem na−
hradí současnou nevyhovující vrát−
nici. Pře stavba areálu se dotkne
i hlavní budovy Škody Electric

u Průmyslové ulice – tam například
vznikne zcela nová recepce.
Promění se i plocha v okolí hlavní
budovy Škody Electric – během le−
tošního roku například Škodovka
plánuje změny ohledně nevyužíva−
ných objektů blízko hlavní budovy
Škody Electric. „Někdejší lisovna
a svařovna má po rekonstrukci slou−
žit jako moderní sklad. A budovu bý−
valého střediska zásobování odstra−
níme a na jeho místě vznikne dalších
několik desítek nových parkovacích
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míst a manipulační plochy pro naše
výrobky,“ vysvětluje Václav Beneš
s tím, že modernizací projdou i někte−
ré kancelářské a také výrobní prosto−
ry, například dílna elektromontáže.
Revitalizace areálu je rozdělena do
několika samostatných stavebních
etap. Práce odstartovaly na začátku
ledna a souvisejí právě s výstavbou
nového velkokapacitního vjezdu do
areálu. První návštěvníci by se novým
vjezdem mohli do Škody Electric po−
dívat už v červnu letošního roku.
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Nové prostory poslouží i krizové situaci
Nové prostory má k dispozici 31. zá−
kladní škola v Plzni, vznikly ná−
stavbou stávajících šaten v areálu
sportoviště. Zázemí vybudované za
3,455 milionu korun včetně DPH vy−
užije škola pro své potřeby, sloužit
ale budou také městu v případě kri−
zových situací, mimo jiné jako místo
pro náhradní ubytování s 24 lůžky.
V minulosti už škola, jež se nachází
na největším plzeňském sídlišti
Lochotín, nenadálé události poslou−
žila, našli v ní dočasný azyl studenti
z Francie, jejichž autobus havaroval
u rokycanského sjezdu z dálnice D5.
„Tato škola byla naším odborem
krizového řízení určena jako místo
pro řešení specifických situací. Tuto
povinnost nám ukládá vyhláška mi−
nisterstva školství, mládeže a tělový−
chovy. To, že prostory vznikly právě
tady, má svou logiku, rozvíjí totiž po−
tenciál místa. Jsem rád, že v případě
maléru dokáží okamžitě poskytnout
takové množství lůžek,“ řekl pri−
mátor města Plzně Martin Zrza−
vecký, který prostory slavnostně
otevřel spolu s náměstkyní pro
oblast školství a sociálních věcí
Evou Herinkovou.

24 hodin, tedy ubytování, stravová−
ní, zajištění programu pro volný čas
i vzdělávání, než se najdou jejich ro−
diče nebo jiní příbuzní,“ vysvětlil ře−
ditel. V době, kdy nebude zázemí
sloužit pro krizové účely, počítá
sportovně orientovaná škola s tím,
že jej budou využívat sportovci při−
jíždějící například na soustředění,
tedy ubytují se tam osoby využívají−
cí sportovní areál. Vnitřní vybavení
prostor, tedy nábytek, matrace
a lůžkoviny vyšly školu na zhruba
320 tisíc korun včetně DPH.
Součástí nástavby jsou čtyři po−
koje, každý se šesti lůžky, sociální
zařízení a také kuchyňka. Stavba by−
la zahájena v květnu 2016, zkolau−
dována začátkem listopadu 2016.
Šlo o největší loňskou investiční akci
města v našich základních školách.
Podle ředitele školy Václava Fišera
spolupracuje 31. základní škola už
více než deset let s odborem krizo−
vého řízení magistrátu.
„Nastanou−li velké povodně či jiné
závažné události a ocitnou−li se ně−
které děti bez rodičů, jsme připra−
veni jim poskytnout péči po dobu

Radnice o chystané zóně v Liticích
Vedení města Plzně se sešlo se zá−
stupci firmy Accolade, která připra−
vuje výstavbu průmyslového parku
v Liticích u Plzně. Cílem schůzky by−
lo získat aktuální informace o daném
projektu, který vzbuzuje u části oby−
vatel odpor. Díky tomu je možné vy−
vrátit některé dezinformace, které se
po Plzni a v Liticích šíří. Například
v zóně nebude pracovat několik tisíc
lidí, ale v EIA se počítá se
670 zaměstnanci, přičemž
se předpokládá, že se do
zóny přesunou pracovní
místa z jiné části Plzně.
Kamiony nebudou pro−
jíždět lidem pod okny,
vjezd a výjezd do zóny po−
vede přes novou okružní
křižovatku. Výstavba hal se
nedotkne současné zástavby, nao−
pak část pozemku firma využije
k vybudování rezidenční části urče−
né pro bydlení. Firma připravuje dvě
budovy vystavěné ve třech fázích
o celkové ploše 56 000 metrů čtve−
rečních. Jde o standardní budovy
pro moderní podnikání – pro lehkou
výrobu, ecommerci.
Rozvoj území Accolade připravuje
na dvě části, a to na průmyslovou
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a rezidenční část. Průmyslový areál
bude od rezidenční části oddělovat
územní val. Také investuje poměrně
značnou část finančních prostředků
do dopravy, konkrétně do vybudová−
ní kruhového objezdu, aby mohla
veškerá doprava pohodlně sjet ro−
vnou na čtyřproudou silnici I/27
a vyhnout se městu. Kruhový objezd
nahradí stávající křižovatku a bude

působit jako přirozená zábrana na
vjezdu do obce, zpomalí řidiče je−
doucí dál do města. Z objezdu pove−
de samostatné rameno podél dálni−
ce přímo do zóny.
„Co se týče kamionové dopravy,
ta v každém případě povede pouze
po silnici I/27 a dále přes kruhový
objezd rovnou do areálu, nebude
projíždět městem,“ dodal generální
ředitel Accolade Milan Kratina.
Plzeňský rozhled 3/2017

Kominíci radí, jak zmírnit smog:
kvalitní palivo a kvalitní kotel nestačí
Nejen vydatná zima s teplotami hlu−
boko pod nulou, ale také opakující se
smogová situace připomněla nutnost
správně topit a starat se o spalino−
vou cestu. Dominantním zdrojem po−
létavého prachu jsou na území České
republiky lokální topeniště domác−
ností a údržba spalinové cesty je prá−
vě jedním z klíčových parametrů
ovlivňujících výsledné emise.
„Málokdo ví, že k zajištění čistších
spalin nestačí jen kvalitní palivo a kva−
litní kotel. Je potřeba také správně to−
pit a v neposlední řadě i udržovat
v perfektním stavu spalinovou cestu.
Pokud je jediný z těchto parametrů
nedostatečný, je špatný celý výsle−
dek,“ říká Jaroslav Schön, prezident
Společenstva kominíků ČR.
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Od začátku loňského roku upravuje
čištění, kontroly a revize spalinové
cesty novela zákona o požární ochra−
ně, která nahradila nařízení vlády č.
91/2010 Sb. Podle Společenstva ko−
miníků České republiky se v poslední
době lidé chovají zodpovědněji právě
díky nové komínové legislativě. Spíše
než hrozba sankce však podle kominí−
ků přiměla veřejnost k zodpovědnější−
mu chování skutečnost, že povinnost
vychází ze zákona.
„Je pravda, že od loňského roku
častěji zvedáme telefony a vyjíždíme
do terénu na čištění a kontroly spali−
nových cest. Zároveň však cítíme, že
česká veřejnost je už trochu unavená
z dalších a dalších regulací. Proto li−
dem vysvětlujeme, že se v praxi vlast−

ně zas tak moc nezměnilo. U plyno−
vých kondenzačních kotlů se podmín−
ky dokonce zmírnily. I nadále platí to
nejdůležitější: kdo chce bezpečně vy−
tápět domácnost, měl by minimálně
jednou za rok zavolat kominíka,“ říká
Jaroslav Schön.
Funkční spalinová cesta je základ−
ním předpokladem pro bezpečné vy−
tápění. Stát proto vyžaduje, aby ma−
jitel či provozovatel domu minimálně
jednou ročně zavolal kominíka a ob−
jednal čištění a kontrolu spalinové
cesty. Nezáleží přitom na druhu po−
užívaného paliva. Platná právní úpra−
va z dobrých důvodů požaduje ko−
minický servis i u spalinových cest
sloužících pro spotřebiče na plyn.
U nich je sice nižší riziko požáru,
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o to vyšší je však riziko otravy
oxidem uhelnatým.
Navzdory informační kampani pře−
trvávají v ČR problémy s kominíky po−
chybné úrovně. Společenstvo proto
na webu www.skcr.cz zavedlo sekci,
v níž si každý může snadno vyhledat
svého kominíka podle regionu. V se−
znamu jsou pouze členové tohoto
dobrovolného profesního sdružení,
kteří jsou vyučeni, mají živnostenský
list a účastní se pravidelných školení.
Společenstvo kominíků tak garantuje
jejich odbornou způsobilost a přístup
k nejnovějším informacím.
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Plzeň pečlivě monitoruje a vyhodnocuje
dopravní situaci po uzavření Mikulášské
Jako uspokojivou hodnotí představitelé města vývoj dopravní situ−
ace, která nastala po uzavření Mikulášské ulice v souvislosti se
zahájením 2. stavby železničního uzlu Plzeň, která se týká také
rekonstrukce železničních mostů. Město zadalo zpracování analy−
tického materiálu, tj. porovnání intenzit dopravy těsně před a po
uzavírce mostů, sledovalo celkem šest křižovatek, a sice křižovat−
ky Mikulášská – Železniční – Koterovská, dále U Prazdroje – Lo−
bezská, také Koterovská – Sladkovského, Lobezská – Sladkov−
ského, Doudlevecká – U Trati a křižovatku Dlouhá – Revoluční.
„Z výsledků vyplývá, že nejvíce
vozidel změnilo trasu z uzavřené
Mikulášské ulice na trasu Lobezská
– most Nad Nádražím – ulice
U Prazdroje, malá část vozidel při−
jíždějící do Plzně využívá trasu po
Lobezské a Železniční ulici a přes
horní mostovku mostu Milénia ke
křižovatce Doudlevecká – U Trati.
Podle zjištění využívají řidiči pro vý−
jezd z centra více Prokopovu ulici,
uzavírka částečně ovlivnila zatížení
Koterovské ulice a na trase z Část−
kovy ulice přes Lobzy je nárůst do
10 procent. Největší kongesce
(„fronty“) jsou zaznamenány na
úsecích Lobezská ulice ve směru
od ulice U Prazdroje před ulici
Sladkovského, v úseku od horní
mostovky mostu Milénia ve směru
na Slovany přes Koterovskou ulici,
dále v Prokopově ulici a v Doudle−
vecké ulici od zimního stadionu
až po křižovatku s ulicí U Trati,“
uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Petr Náhlík.
Celkově lze podle analytického
materiálu Správy veřejného statku
města Plzně dopravní situaci hodno−
tit jako únosnou, k tomu přispěla
i celkově nižší intenzita dopravy
v lednu 2017. Proti předchozím mě−
sícům byla intenzita dopravy o zhru−
ba 10 procent nižší.
V případě křižovatky Mikulášská
– Železniční – Koterovská došlo po
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uzavírce Mikulášské ulice k nárůs−
tu intenzit dopravy na rameni Kote−
rovská (o 39 %), na příjezdu od
mostu Milénia (o 15 %). V ulici
Železniční se intenzity dopravy té−
měř nezměnily (nárůst o 1 %). V pří−
padě křižovatky U Prazdroje –
Lobezská zůstala na rameni od
Prahy po uzavírce intenzita na
úrovni počátku měsíce ledna 2017
(o 9 % méně než v říjnu 2016), k ná−
růstu intenzit dopravy došlo na
směru od centra (o 5 %), k výraz−
nějšímu nárůstu pak na rameni od
Lobezské (o 18 %). V případě křižo−

od Lobezské (o 70 %). Koterovská
ve směru od centra Slovan zůstala
na úrovni počátku ledna 2017 (po−
kles od října 2016 o 13 %), Kote−
rovská od nádraží zůstala na úrovni
října 2016 (pokles o 1 %). U křižo−
vatky Lobezská – Sladkovského
narostla intenzita dopravy na rameni
Lobezská od mostu Nad Nádražím
o 45 %, na rameni Lobezská od
Slovan o 11 % a na rameni ulice
Sladkovského o 76 %. U křižovatky
Doudlevecká – U Trati zůstala na

pova doprava narostla o 30 %, na
rameni od mostu Milénia došlo
k poklesu intenzit o 11 %. U křižo−
vatky Dlouhá – Revoluční nejsou
k dispozici data z roku 2016, proto
je porovnána intenzita dopravy v do−
bě uzavírky s intenzitou dopravy
v týdnu před uzavírkou. Na všech
ramenech křižovatky s výjimkou uli−
ce Pod Vrchem došlo k nárůstu do−
pravy, na Dlouhé do Lobez (o 5 %),
na Revoluční od Lobez (o 9 %) a na
Revoluční od Rokycanské (o 8 %).

vatky Koterovská – Sladkovského
došlo po zahájení uzavírky k výraz−
nému nárůstu dopravy na ulici
Sladkovského, jak ve směru od
Slovanské (o 118 %), tak ve směru

rameni v ulici U Trati intenzita na
úrovni počátku ledna 2017 (o 13 %
méně než říjen 2016), na rameni
Doudlevecká na úrovni října 2016
(pokles o 2 %), na rameni Proko−

Město Plzeň na situaci reagovalo
a reaguje, uzavírce byla a jsou při−
způsobována světelná signalizační
zařízení.
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