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Plzeň patří mezi top města
v podpoře technického vzdělávání
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Ministryně K. Valachová a primátor M. Zrzavecký v Centru robotiky.

ryni školství, mládeže a tělovýchovy
Kateřině Valachové. Ta mimo jiné
označila přístup Plzně k digitálnímu
vzdělávání za jedinečný.

w Pane primátore, co je cílem
všech těchto aktivit?
Chceme si touto cestou vychová−
vat techniky, děti, které se do bu−

w Začíná se v Plzni tedy už od zá−
kladních škol?
Nejen to, začínáme už od mateř−
ských škol. Největší kus práce se
ale snažíme odvádět na základních
a středních školách. Podporujeme
nové vestavby, přístavby a vybavení
nových učeben, a to zaměřených
hlavně na matematiku, fyziku, pří−
rodní vědy, polytechnické vzdělávání
... pokračování na straně 2

s

Plzeň se v rámci České republiky řa−
dí mezi města s nejlepší technickou
podporou a vybaveností svých škol.
Na mateřských a základních školách
zřizovaných městem mají děti a uči−
telé k dispozici přes 300 interaktiv−
ních tabulí a přes 3000 počítačů,
pracují s tablety, roboty, sadami pro
bádání Pasco a dalšími pomůckami.
Kromě toho Plzeň vymýšlí a realizuje
aktivity propojující mateřské, základ−
ní, střední školy i univerzitu, spustila
unikátní iniciativu Smart Edu Plzeň.
Město má své Centrum robotiky, bu−
duje centrum pro podporu kyberne−
tického průmyslu, připravuje volno−
časový komplex Krašovská 30 i vel−
ké technologické centrum. Hlavní
projekty vedení města v čele s pri−
mátorem Martinem Zrzaveckým
představilo na konci března minist−

doucna možná stanou odborníky na
přírodní vědy. Mým přáním je, aby
Plzeň byla městem výzkumu, vývoje
a inovací. Usilujeme o to, abychom si
zajistili dostatek kvalifikovaných lidí.
Jedině tehdy k nám budou chtít firmy
přesouvat svůj vývoj a výrobu s při−
danou hodnotou. Příchod silných fi−
rem vytvoří nové podnikatelské příle−
žitosti, začnou vznikat místa v obo−
rech budoucnosti. Chceme být mo−
derní a chytrou metropolí, k tomu si
potřebujeme vychovat děti pro tech−
nické obory, poté si absolventy těchto
oborů udržet a zajistit jim dobře pla−
cenou práci v jejich odvětví.

Krajský půlmaraton
Plzeňského kraje 2017
V sobotu 22. dubna ožije areál Škoda−
land v Plzni už potřetí rodinným běžec−
kým závodem Krajský půlmaraton.
Ten i letos nabídne tři různé trasy. Pro
ty, které nejdelší trať půlmaratonu nelá−
ká, nabízí dvě tratě kratší, a to Krajskou
pětku a Krajskou desítku. Na své si při−
jdou i nejmenší běžci, pro které jsou
připraveny Dětské běhy. Těm, kdo ne−
poběží, čas zpříjemní doprovodný pro−
gram přímo v areálu Škodaland, vy−
stoupí například kapela Lucie Revival.

Běžce půlmaratonu
povedou vodiči
Na trati půlmaratonu nebudou chy−
bět Plzeňští Tempo Makers v roli

vodičů na časy 1:40 až 2:15. A prá−
vě ve spolupráci s vodiči jsou připra−
veny tři otevřené tréninky: 8., 13.
a 18. dubna. Na trénink není nutná
registrace a vstup je zdarma!

S půlmaratonem jsou
spojena dopravní omezení
V době konání Krajského půlmarato−
nu bude od 11:00 do 14:00 hodin
omezen provoz obcemi Plzeň−Bory,
Litice, Šlovice, Dobřany, Lhota
a Valcha a budou též omezeny spoje
MHD linky č. 21 a č. 26.
Pro aktuální dění sledujte
http://pulmaraton.plzensky−kraj.cz
nebo Facebook.
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vůbec. A v tomto směru se nám da−
ří. Příkladem je zapojování robotů do
výuky. Vzorem může být Masar y−
kova základní škola, kde je součástí
rozvrhu v 1. ročníku samostatný
předmět Základy robotiky a v 6. roč−
níku je to Robotika. Letos pomáhá−
me se začleňováním programování
a robotiky do výuky i na 20., 21.
a 28. základní škole, využívají tam
roboty v matematice, anglickém ja−
zyce, českém jazyce, přírodovědě
a dalších předmětech, a to na prv−
ním i druhém stupni.
w Je to „jen“ o počítačích, table−
tech a robotech, tedy nákupu nej−
modernějších pomůcek?
Nikoliv. Naše příspěvková organi−
zace Správa informačních technolo−
gií města Plzně připravila unikátní
provázaný systém aktivit, jimiž pro−
pojuje všechny stupně vzdělávacího
systému. Nazvali jsme ho Smart
Edu Plzeň, tedy chytré vzdělávání
v Plzni. Vytváří návaznost mezi ma−
teřskou školou, základní a střední
školou a univerzitním prostředím.
O techniku se může začít dítě či stu−
dent v Plzni zajímat v kterémkoliv vě−
ku a v každém stupni bude mít zajiš−
těnu podporu ze strany města.
w Co obnáší Smart Edu Plzeň
konkrétně?
Obnáší různé aktivity. V Centru ro−
botiky, jež nedávno oslavilo první rok
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provozu a patří právě pod Správu
informačních technologií města
Plzně, realizujeme volnočasové čin−
nosti, jako jsou například kroužky ro−
botiky, programování nebo 3D tisku.
Hodně se osvědčily soutěže, které
dokážou děti přivést zábavnou for−
mou k technice. V rámci střední a vy−
soké školy umíme zprostředkovat za−
jímavé trainee programy, s vysoko−
školskými studenty spolupracujeme
na bakalářských a diplomových pra−
cích a snažíme se je posunout blíž
k začátkům vlastního podnikání.
S přesahem na podnikatelský sektor
dokončuje nyní město své centrum
pro podporu kybernetického prů−
myslu Dronet. V něm naleznou zázemí
firmy podnikající v oblasti znalostní
ekonomiky, zejména oblasti dronů, ale
zároveň bude sloužit právě studen−
tům, kterým chce Plzeň vytvořit záze−
mí pro budování vlastních podniků.
w Tyto projekty jste představili i mi−
nistryni, jak reagovala?
Koncept Smart Edu Plzeň označila
za unikátní. Stejně tak za jedinečný
označila paní ministryně i nyní při−
pravovaný velký projekt Krašovská
30, v němž vzniká takzvané Aktivity
centrum Krašovská. U tohoto pro−
jektu se dostáváme od tématu vzdě−
lávání k tématu trávení volného ča−
su, i to je ale nesmírně důležité. Paní
ministryni jsme představili koncept
centra, veřejnosti jej představíme
během několika týdnů.
Plzeňský rozhled 4/2017

Rozhovor s ministrem vnitra ČR Milanem Chovancem

Důchodcům a dětem dopravu zlevníme…
w Pane ministře, říká se, že před
volbami politici rádi slíbí a po vol−
bách neméně rádi na slíbené zapo−
menou. Neberte to, prosím, jako
jizlivost, ale jako úvod k rozhovoru,
ve kterém se Vás nechci ptát jako
ministra, ale jako předsedy krajské
organizace ČSSD v Plzeňském kra−
ji. Byla to právě sociální demokra−
cie, která v krajských volbách sli−
bovala dopravu zdarma pro děti
a důchodce. Od voleb uplynulo té−
měř půl roku, ale zatím je stále tzv.
ticho po pěšině.
Ne tak úplně. O slibu jsem minulý
týden jednal s hejtmanem kraje pa−
nem Josefem Bernardem. Na kraji
nevládneme sami, ale nepovažujte to
za oblíbenou výmluvu. Je mi líto, že
o dopravě zdarma jsme své koaliční
partnery skutečně nepřesvědčili, ale
v programovém prohlášení je závazek
všech čtyř stran koalice (ČSSD, ODS,
Starostové a Patrioti a KDU – ČSL), že
dopravu významně zlevníme. Má – li
k tomu dojít od počátku nového roku,

kdy si většina cestujících
kupuje roční předplatné, je
nejvyšší čas začít s přípra−
vou. Na kraji už je zřízena
expertní skupina, která po−
čítá, kolik to bude stát kraj−
skou pokladnu, připravuje
organizační opatření a já vě−
řím, že to stihne.

roční předplatné
někde kolem 360
korun. Není to
zdarma, ale šlo
by o výrazné zlev−
nění. My jsme
měli spočítáno,
že doprava zcela
zdarma by stála
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
kraj přibližně 60
w „Výrazné zlevnění„ je však hod− milionů korun. Je to hodně peněz,
ně neurčitý pojem. Takže o kolik ale přesto na splnění tohoto slibu
hodně naléhám. Důvod je zřejmý. Na
peněz se jedná?
Předběžná shoda je na částce cca vládní úrovni se nám jako sociální
korunu na den pro každého důchod− demokracii daří pomáhat rodinám
ce i děti a mládež do 15 − let. Tedy s dětmi i důchodcům, tedy skupinám,
které pomoc stá−
tu nejvíce po−
třebují. A stejně
se v rámci mož−
ností musí cho−
vat naši hejtmani,
primátoři či sta−
rostové význam−
ných měst i obcí
v kraji.

w Krajská doprava – to jsou auto−
busy a železniční spojení. Jenom−
že, pokud tomu dobře rozumím, tý−
ká se to krajských spojů. Takže dů−
chodci v Plzni stejně jako plzeňské
děti budou vlastně v nevýhodě?
Ne. To bych byl velmi nerad a té−
měř to nepřipouštím. Věřím, že se
podaří najít shodu i na úrovni města.
S Martinem Zrzaveckým, primáto−
rem města Plzně, jsem už problém
probíral a vidím snahu najít rovné
řešení pro všechny občany kraje.
Pravidelné pracovní setkání krajské
a městské reprezentace mají přesně
takovýto účel. Najít společná řešení
a připravit společné projekty, jejichž
zásah je nad rámec města i obcí
a mají celokrajský význam. A netýká
se to jen dopravy. Úspěšná Plzeň je
základem úspěšného kraje, ale platí
to i naopak. Považoval bych i za své
selhání, kdybychom jako sociální
demokracie nedokázali využít sku−
tečnosti, že v čele kraje i města jsou
naši zástupci.
Jana Mertová

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
podporuje vzdělávání
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
(RHK PK) poskytuje svým členům širokou nabídku
služeb, včetně služeb v oblasti dotací a vzdělávání.
V současné době zahajuje realizaci projektu „Vzdělá−
vání členů RHK PK“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/
0005954), který je financován z operačního progra−
mu Zaměstnanost, a díky němuž mohou členové zís−
kat dotaci do výše 100 % na vzdělávání svých za−
městnanců. „Průběžné vzdělávání a rozvoj kompe−
tencí zaměstnanců významně ovlivňuje produktivitu
práce a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti
podniků. Tyto investice do lidí jsou sice nákladné,
ale firmám se v dlouhodobém horizontu vždy vypla−
tí,“ říká ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová.
„Existují sice dotační programy, které firemní vzdělá−
vání podporují, ale náročnost zpracování žádostí
Plzeňský rozhled 4/2017

Ředitelka RHK PK
Mgr. Radka Trylčová

a následná administrativa řadu firem od využití
těchto dotačních titulů odrazují. Tento projekt
je jiný v tom, že veškerou administrativu zajišťuje−
me my a firmy pouze odebírají vzdělávací služby,“
vysvětluje manažer projektu Mgr. Marcel Gondor−
čín a doplňuje, že součástí projektu je velmi
pestrá nabídka kurzů od školení manažerských
a obchodních dovedností přes jazykové vzdělávání
až po odborné technické kurzy. Do projektu se
dosud zapojilo 15 firem z celého Plzeňského kraje,
další společnosti se jistě zapojí v průběhu projek−
tu, který poběží až do konce roku 2019. Průběžně
budou firmám nabízeny další semináře na
aktuální témata z oblasti ekonomické a právní.
Více informací lze nalézt na webových stránkách

www.rhkpk.cz.
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Městská tržnice v Plzni? Pokud ano,
tak jaká by měla být?
V poslední době rezonuje Plzní otáz−
ka potřebnosti městské tržnice.
Vznikla pracovní skupina, město ta−
ké zadalo průzkum zájmu u Zápa−
dočeské univerzity, ale hlavním pro−
blémem jsou, podle mého názoru,
rozdílné a nejasné představy občanů
o velikosti a zaměření tržnice.
V první řadě je třeba říci, že není
cílem městské tržnice „zlikvidovat“
farmářské trhy, ba ani ne je nahradit.
Naopak, jde o to, rozšířit jejich stá−
vající nabídku nejen co do počtu dní,
ale i co do komfortu. Vždyť nakupo−
vat pod širým nebem je velmi pří−
jemné a patří to k atmosféře trhů, ale
na druhou stranu – proč nemít na−
bídku farmářských produktů celo−
ročně? Dobrá městská tržnice však
docela jistě není jen o farmářských
produktech. Je to o nabídce mno−
hem širší. O nákupu regionálních po−
travinářských produktů, rukodělných
výrobků, biopotravin, sezónních pro−
duktů, ale i vybraných zahraničních
specialit.

4

Vždyť pro mnohé z nás by určitě
bylo příjemné nakoupit základ na
oblíbené sushi bez nutnosti hledat
„speciálku“, hned vedle navštívit
prodejnu všech druhů sýrů, cestou
domů ochutnat speciality
z domácích klobás, zapít je
pivem z místního malého pi−
vovárku, a to vše na jednom
místě a v jednom objektu.
Cestou domů pak koupit
čerstvé pečivo a chleba
z pece. Zní to hezky? Samo−
zřejmostí provozu tržnice
mají být také tematicky ladě−
né doprovodné akce (speci−
ální v určitých ročních obdo−
bích – advent, velikonoce),
víkendové akce (kulinářská show,
prezentace výrobců potravin, pre−
zentace restaurací) a řada podob−
ných aktivit.
Ke světoznámým tržnicím patří
například Vásárcsarnok v Budapešti
nebo Mercat de la Boqueria v Bar−
celoně, ale jedná se o mnohaleté

zavedené lokality, se
kterými se Plzeň asi ni−
kdy nebude moci měřit.
Vybudovat podobnou
věc by bylo megalo−

manstvím. Je potřeba se proto inspi−
rovat u měst s podobnou velikostí
a vnitrozemskou polohou, protože
plody moře ráno v Radbuze těžko
vylovíme.
Plzeň měla svou tržnici již ve stře−
dověku, masná tržnice byla postave−
na v roce 1392 v místech bývalého
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městského parkánu. Budova sloužila
svému účelu až do druhé světové vál−
ky a teprve po likvidaci soukromého
stavu následně jako skladiště. V roce
1965 byla přestavěna na výstavní síň
Západočeské galerie a je nám dobře
známá jako Masné krámy.
Před volbami slibovali městskou
tržnici nejen Občané patrioti, ale
i ČSSD.
Celou řadu těchto akcí již máme,
ale co nabídnout jednotlivým organi−
zátorům prostor pod jednou stře−
chou a oživit některou z lokalit
v centru?
Ing. Jan Michálek,
předseda Hnutí Občané patrioti

Plzeňský rozhled 4/2017

Cirkus Jo−Joo míří opět do Plzně!
V rámci svého letošního turné
zavítá tento První český Národní
cirkus JO−JOO opět do Plzně. Ve
dnech 26. 4. až 14. 5. 2017 bu−
de už tradičně v prostoru U Je−
žíška. Začátky jednotlivých před−
stavení: St+Čt+Pá od 17:30,
So + Ne od 10:00 a 15:00,
Po od 15:00, Út se nehraje.
„S velkou radostí bych chtěl našim
návštěvníkům také oznámit, že v pon−
dělí 6.3.2017 se nám ve středočes−
kých Milovicích narodilo mládě pumy

Plzeňský rozhled 4/2017

americké. Jde o prvorozeného po−
tomka naší samičky Wančai. Mládě
přijala a vzorně se o něj stará,“
pochlubil se novým přírůstkem prin−
cipál národního cirkusu Jaromír Joo.
„Sezóna tak začala zvesela a doufá−
me, že se nám společně s vámi,
našimi diváky a příznivci, vydaří.
Těšíme se na vaši návštěvu!,“ dodal.
Principál národního cirkusu Jaromír
Joo navázal tak na tradici bývalého
cirkusu Jadran, který putoval už
Rakouskem−Uherskem.

Návštěvníky jistě zaujme například
jedinečné vystoupení artistek v ori−
entálních kostýmech s hady škrtiči,
z nichž někteří dosahují délky až
7 metrů. Uprostřed harému se pak
pohybuje egyptský fakír, pro nějž
není problém vystoupat po žebříku
z mačet, ulehnout na hřebíky, hrát
si s krokodýly nebo polykat oheň.
Na malé i velké milovníky cirkusu
čeká také zdejší zvěřinec i s letošní−
mi mláďaty.

Přijďte, určitě se pobavíte!
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, koupil jsem
nemovitost a až po kou−
pi jsem zjistil, že příjez−
dová cesta k ní vede
přes cizí pozemek a je−
ho majitelka mi vyhro−
žuje, že si ho oplotí
a znemožní mi přístup
do domu. Majitelka po−
zemku, přes který jez−
dím, nechce prodat jen
jeho část, ale nutí mě,
abych ho koupil celý za
cca. 3 000 000,− Kč. Po−
radíte mi, jak situaci
řešit? Předem děkuji za
radu.
M. Vacek
Dobrý den, pane Vacku. To
je sice nepříjemná situace,
nikoli však neřešitelná
a už vůbec ne výjimečná.
Jakožto nejzazší, ale účinný
se jeví onen soudní spor
o zřízení tzv. nezbytné cesty
(tento důležitý institut nalez−
nete v ust. § 1029 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník). Nezbytnou cestu
povoluje soud a to za urče−
nou náhradu, která náleží
osobě, přes jehož pozemek
je nezbytná cesta zřízena.
Druhou variantou je služeb−
nost cesty (dříve věcné bře−
meno), zde je ovšem nutná
dohoda stran. Jedná se
o plnohodnotný právní pří−
stup, který nemůže být ode−
přen Vám, ani Vašim práv−
ním nástupcům. Méně zná−
má možnost je pak tzv. vy−
držení služebnosti. V urči−
tých případech by mohlo
postačit určení existence
veřejně přístupné účelové
komunikace prostřednic−
tvím silničního správního
úřadu dané obce. V přípa−
dě, že jsou splněny zákon−
né podmínky pro určení ta−
kové komunikace, obec ji
ve správním řízení určí a ta
pak plní účel cesty, který
nemůže být svévolně ma−
řen. Je však nutné, aby Váš
konkrétní případ vyhodnotil
zkušený advokát.
Dotaz zodpověděl:
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Plzeňský kraji – kam kráčíš,
ptá se zastupitel za Hnutí ANO?
Od voleb uplynulo již víc než oněch
pomyslných 100 dní hájení, a tak
jsme se zeptali předsedy klubu za−
stupitelů Plzeňského kraje nejsil−
nější opoziční strany ANO 2011
Ing. Miloslava Zemana, jak součas−
nou situaci hodnotí.
w V povolebním vyjednávání jste
byl postaven před účelovou doho−
du ČSSD−ODS. Jak jste to hodnotil?
Bohužel, účast ve volbách byla
nižší, než jsme doufali, a tak se do
zastupitelstva dostalo 8 stran. Zde je
pak vždy vyjednávání složité. A obě
zmíněné strany svíraly obavy, zda
budou u moci, nebo zda někdo nový
nebude chtít tuto setrvačnost nahra−
dit lepší kvalitou. Je to škoda. Věřím,
že to voliče neodradí, ale naopak po−
chopí, že nečinnost nepomáhá.
w Jak se jako opozice budete vy−
jadřovat k řízení kraje ?
Dnešním rozhovorem jsme vlast−
ně začali a doufám, že náš pohled
budeme voličům přinášet pravidel−
ně. Do voleb jsme šli s potřebou
koncepce a řízením. Trochu mě
mrzí, že i když to po volbách aspoň
trochu vypadalo, že nová koalice se
bude chtít poučit a takový pohled
převzít, bylo to marná iluze. Vše se
valí ve starých kolejích. Přitom
Plzeňský kraj neměl k dispozici ni−
kdy tolik prostředků jako nyní. Dalo
by se očekávat, že se začnou opra−
vovat školy, stavět domovy seniorů
či opravdu kvalitní léčebny dlouho−
době nemocných, nebo alespoň
kvalitně opravovat silnice. Ale nové
vedení se upírá k politicky vděčným
cílům, jako je galerie, pro kterou

nikdy nikdo nepředstavil žádnou
koncepci, nebo další část obchvatu
Plzně. Je jasné, že Plzeň obchvat
potřebuje, ale stále pro něj není ho−
tová připravenost a sama Plzeň pro
něj připravuje prostředky v dotačním
programu ITI. Kraj by měl pomáhat

se silnicemi i těm malým obcím, kte−
ré si samy nedokáží ani připravit žá−
dost o dotaci, a tak se pomalu vylid−
ňují, protože dopravní dostupnost do
obcí na okraji Plzeňského kraje je
často kritická. Mě prostě mrzí, že
město Plzeň i Plzeňský kraj hromadí
peníze na účtech a nepřemýšlejí
strategicky. Pak prostředky utratí,
jen aby bylo kde stříhat pásky.
w Když hovoříte o strategii, co Vás
nejvíce štve?
To je opět víc pohledů. Jeden je
ale hlavní. Neznám nikoho, kdo se
doma řídí jen podle toho, co je nej−
levnější. Nikdo, koho znám, si neku−
puje pračku, televizi, auto jen podle
ceny. Vždy kouká i na to, jak dlouho
má ta věc sloužit, zda má parametry,
co zítra neskončí, a hlavně, jaká je
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záruka. Jsem stoprocentně přesvěd−
čen, že se tak doma chová i každý
politik. Tak proboha, proč u veřej−
ných zakázek je cena základní a čas−
to jedinou modlou? Jasně, že pravdu
všichni znají. Než by si někdo přidě−
lával práci, že nezadá výběr kvalitně
a bude se bát odvolání, tak
zadá pouze cenu. No a my
pak sice ušetříme, ale dosta−
neme něco úplně jiného, než
potřebujeme. Nebo také, co
sotva přežije jednu zimu.
Každá investice by se měla
zpětně sledovat a posoudit
užitečnost.
w A jaká je nyní Vaše náplň
práce? Říká se, že jste
úspěšně prodal firmu a že
nyní pracujete pro ministry−
ni MMR Karlu Šlechtovou?
Máte dobré informace, na krajské
volby jsem se připravoval opravdu
naplno, a protože jsem věřil ve vítěz−
ství, přijal jsem nabídku na prodej
hlavní části firmy. Byla to má druhá
rodina a věřím, že přešla do dobrých
rukou. Protože ale sestavení koalice
nerespektovalo přání voličů, tak
jsem přijal nabídku být užitečný jin−
de. Pro paní ministryni, které si vá−
žím a jeví se mi i jako schopná ma−
nažerka, řeším oblasti, které odbor−
ně znám. Je to i téma SMART CITY,
kde MMR je mezivládním koordiná−
torem v České republice. Zde se jas−
ně ukazuje, kdo to řeší populisticky
a kdo má smysl pro koncepci, stra−
tegii. Ale i to je téma na samostatný
článek a rád si o něm budu povídat
příště.
(red)
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239 000 Kč

599 000 Kč

G

599 000 Kč
2

G

670 000 Kč

Pozemek (1769 m ), Mydlovary –
Křelovice, okr. Plzeň – sever

Chata 2+kk (758 m ), Třemešné,
okr. Tachov

RD 2+1 (402 m ), Kladrubce,
okr. Plzeň – jih

Stavebniny (1.489 m2), Bezdružice,
ul. Revolučních gard, okr. Tachov

Pozemek veden v územním plánu obce jako plo−
cha smíšená obytná. Přístup k pozemku je po
zpevněné obecní komunikaci. Elektřina u pozem−
ku. Velmi pěkná lokalita.
Vřele doporučujeme!

Zděná chata o zastavěné ploše 50 m2. Chata je
jednopodlažní s obytným podkrovím. IS: voda−
obecní vodovod i kanalizace, vlastní studna, el.
220/380V. V obci zastávka ČD.
Vřele doporučujeme!

RD/chalupa nedaleko Nepomuka. IS: voda –
studna, el. 230/400 V, topení – lokální TP, mož−
nost výstavby krbu. K domu náleží zahrádka
s prostornou stodolou. Vhodné ke klidnému
bydlení či rekreaci

Komerční objekt, zavedené stavebniny. Na po−
zemku se nachází velká stodola, menší stodola
a dům s kancelářským zázemím. IS – vytápění –
lokální tuhá, vodovodní řád, kanalizace, el.
230/400V. Doporučujeme osobní prohlídku.

2

& 734 319 302

960 000 Kč

2

& 734 319 302

G

1 699 000 Kč

& 734 319 301

D

2 670 000 Kč

& 734 319 301

G

3 800 000 Kč

St. pozemek (1267 m2),
Příchovice, Plzeň – jih

RD 4+1/G (618 m2), Manětín,
okr. Plzeň – sever

4+1/L (84 m2),
Plzeň−Rabštejnská ul.

Činžovní dům (2677 m2), Náměstí
Mikoláše Alše, Mirotice, okr. Písek

Stavební pozemek na konci zástavby rodinných do−
mů, v lokalitě Pod svatou Annou, nedaleko Přeštic.
Dle ÚP – bydlení venkovského typu. IS: elektřina
230/400 V – dopojení k pozemku na náklady
ČEZu, kanalizace – vl. ČOV, voda – vl. vrt. Zajímavá
investice. Doporučujeme. & 734 319 301

Dva RD stojící vedle sebe o dispozici 2+1
a 2+0. IS.: el 230/400 V, septik, voda – obecní
vodovod, topení – ústřední + TP. Dům je celý
podsklepen a přísluší k němu garáž. Velmi zají−
mavá nabídka ke klidnému bydlení či rekreaci.

Byt v OV se nachází ve 3. patře panel. domu. Byt
je v původním udržovaném stavu. V okolí veške−
rá občanská vybavenost.
Vřele doporučujeme!

Dvoupodlažní činžovní dům v centru Mirotic o zasta−
věné ploše 224 m2. Nemovitost je určen ke kance−
lářským účel, ubytování či podnikání. Na pozemku se
dále nachází budova využívána za účelem kovo−
výroby, velká zahrada a samostatná chata s vlastním
číslem evidenčním.
& 734 319 301

& 734 319 301

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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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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O Zlatého ledňáčka se bude
Soutěž
Vesnice roku 2017
odstartována
Do již 23. ročníku tradiční soutě−
že Vesnice roku mohou obce
podávat přihlášky až do 28. dub−
na 2017 na adresu Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR, Staro−
městské náměstí 6, 110 15
Praha 1 – k rukám tajemnice
soutěže Ing. Miroslavy Tiché.
Přihlášky musí být nejpozději
v tento den do 16:00 hodin na
podatelně MMR.
Do soutěže se mohou přihlásit
obce vesnického charakteru,
které mají maximálně 7 500
obyvatel a které mají zpracovaný
vlastní strategický dokument
zabývající se rozvojem obce,
program obnovy vesnice nebo
program rozvoje svého územní−
ho obvodu. Organizace soutěže
probíhá ve dvou kolech – krajské
a celostátní. Všechny přihlášené
obce jsou nejprve hodnoceny
v krajském kole, do celostátního
kola pak postupuje za každý
kraj jedna obec, které byla udě−
lena Zlatá stuha. V rámci celo−
státního kola jsou vyhodnocena
první tři místa.
Přihlášené obce jsou hodno−
ceny v následujících oblastech:
koncepční dokumenty, spole−
čenský život, aktivity občanů,
podnikání, péče o stavební fond
a obraz vesnice, občanská
vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a ze−
leň v obci, péče o krajinu, při−
pravované záměry a informační
technologie obce.

8

ucházet 40 snímků
Již třicet ročníků se na Filmovém festivalu Finále Plzeň uděluje Zlatý led−
ňáček. Letos se v termínu od 20. do 26. dubna bude o tuto trofej ucházet
40 soutěžních snímků z české a slovenské filmové produkce. Centrem
festivalového dění se již tradičně stane plzeňská Měšťanská beseda, kte−
rá návštěvníkům nabídne čtyři projekční sály pod jednou střechou, pátým
promítacím sálem se stane hala bý−
valé klempírny v kreativní zóně
DEPO2015. Finále ale bude i v Plane−
táriu plzeňské Techmanie nebo
industriální Papírně. Základním pilí−
řem festivalu zůstávají čtyři soutěž−
ní sekce, jejichž vítězové si z Plzně
odvezou Zlatého ledňáčka.
„V hlavní soutěži se v sekci celo−
večerní hrané a animované filmy
utká 12 soutěžních filmů, v kategorii
české a slovenské dokumenty 12
soutěžních snímků. Televizní a inter−
netová tvorba je tradičně rozdělená
na cyklickou – tedy seriály a těch
máme v soutěži 11 a necyklickou –
tedy filmy, kterých je letos v soutě−
ži 5,“ uvádí ředitelka festivalu Eva
Veruňková Košařová.
Nesoutěžní sekce slibují výlety
do zahraničí i studentské filmy
Mimořádně obohacujícím prvkem
festivalu budou tradičně nesoutěžní
sekce. Po loňské úspěšné archivní
sekci nazvané Krása na export se
opět podíváme na české tvůrce v za−

hraničí, tentokrát pod názvem
Talent ve vyhnanství. Představeny
budou filmy, kterými se čeští režisé−
ři, nucení odejít po roce 1968 do exi−
lu, pokoušeli prosadit v zahraničí,
ale stále se v nich dají najít jasné pa−
ralely s jejich českou tvorbou.
Opět nebude chybět ani intenziv−
nější návštěva kinematografie někte−
ré z evropských zemí. Tentokrát se
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diváci mohou těšit na německou
tvorbu uváděnou pod názvem Ně−
mecké kino na Finále Plzeň, z níž
uvidí čtyři celovečerní a několik krát−
kých německých filmů za osobní
účasti jejich tvůrců.
České stopy v mezinárodní ko−
produkci – již etablovaná sekce fes−
tivalu letos přinese kromě jiného
i snímky, které se natáčely v ČR, ale
doposud zde nebyly uvedené. Půjde
o filmy z Indie, Norska, Indonésie
anebo Velké Británie.
Součástí doprovodného progra−
mu festivalu Finále Plzeň 2017 bu−
dou autorská čtení – například oblí−
bená herečka Veronika Žilková bude
číst ze své nikdy nevydané knihy
o životě s ochrankou. Dále nebudou
chybět výstavy, koncerty, sraz
s youtubery, blogery či party s fil−
movými hvězdami. Pro fanoušky te−
levizní a internetové tvorby bude při−
praven také maraton oceňovaného
seriálu HBO Europe Pustina, promí−
tání internetového seriálu Semestr
nebo projekce seriálu Kosmo včetně
zážitkového odpoledne v netradič−
ním prostoru Planetária plzeňské
Techmanie.
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Škoda finančně podpořila
plzeňskou charitu
Plzeňská společnost Škoda Trans−
portation i letos, tak jako v letech
minulých, finančně podpořila Měst−
skou charitu Plzeň a věnovala
Domovu svaté Zdislavy pro matky
s dětmi v tísni a Domovu pro seni−
ory svatého Jiří celkovou částku
130 tisíc korun.
Symbolický šek předal ředitel
Lidských zdrojů Škody Transpor −
tation Lumír Tesař do rukou ředitele

Městské Charity Plzeň Pavla
Janouškovce na půdě Domova sv.
Zdislavy v Plzni. „Právě zde mohou
maminky, které se ocitly v nouzi,
Plzeňský rozhled 4/2017

najít bezpečné a klidné místo k živo−
tu. Věřím, že si tenhle projekt za−
sluhuje velkou pozornost a jsem rád,
že můžeme dlouhodobě pomáhat.
Vedle Domova sv. Zdislavy podpo−
rujeme i Domov pro seniory svaté−
ho Jiří,“ řekl Lumír Tesař. Městská
charita Plzeň využívá poskytnuté
finanční prostředky na zajištění pro−
vozu, vybavení a obnovu zařízení
obou domovů.
Škoda Transportation
mimo jiné založila v roce
2014 projekt Škoda po−
máhá. Jeho cílem je po−
moc ohroženým skupi−
nám obyvatel. Za několik
let již bylo podpořeno
několik desítek konkrét−
ních osob, které se ocitly
v tíživé životní situaci
(např. osoby se zdravot−
ním postižením, samo−
živitelky atd.).
Plzeňská firma ovšem
podporuje nejenom chari−
tativní projekty v Plzni, ale
také další, především
spor tovní aktivity. Firma je
generálním sponzorem
hokejového klubu HC Ško−
da Plzeň, sponzoruje dva
sportovní areály – Škoda−
land a Škoda Sport Park
a Atletický klub Plzeň.
Od podzimu 2015 je
Škoda Transportation na−
víc iniciátorem projektu
Škoda FIT, jehož cílem je podpořit
vědomí, že zdravá výživa, pohyb
a péče o zdraví by se měly stát
samozřejmou součástí života.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Strážníci ve Skvrňanech získají nové zázemí
Strážníci ze služebny městské poli−
cie ve Skvrňanech, která se nachá−
zí v prostorech bývalé školy v ulici
Terezie Brzkové, by měli získat no−
vé zázemí. Jako vhodný objekt,
kam strážníky ze stísněných, a tedy
nevyhovujících prostor přestěho−
vat, byla vytipována budova bývalé
školky v ulici Karla Steinera 10A.
V souvislosti s tím Rada města
Plzně schválila zajištění financová−
ní rekonstrukce objektu bývalé
školky, a to ve výši 8,821 milionu
korun, stejně tak schválila zařazení
akce do seznamu stavebních in−
vestic bytového odboru.
„V současné době se zpracovává
projektová dokumentace pro staveb−
ní povolení. Po jejím dokončení a vy−
dání stavebního povolení vypíšeme
výběrové řízení na zhotovitele stav−
by. S dokončením rekonstrukce
a přestěhováním služebny se počítá
v druhé polovině roku 2018,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký.
„Rekonstrukci bychom kryli pro−
středky z Fondu rozvoje a rezerv
Města Plzně, přičemž s vedením
městského obvodu Plzeň 3 bylo
dohodnuto, že 50 procent celko−
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vých nákladů na rekonstrukci uhradí
obvod ze svého rozpočtu. Z fondu
proto předfinancujeme i předpo−
kládanou spoluúčast obvodu, a až
nám částku obvod uhradí, převede−
me prostředky zpět do rezervy,“
řekl ekonomický náměstek Pavel

na v nevyhovujících a stísněných
prostorách. „Objekt Karla Steinera
neměl dlouhou dobu jiné využití,
než je výpůjčka modelářům. Tímto
krokem se pomůže nejen jim, ale
i městské policii. Je to skvělý pří−
klad efektivního využití nově opra−

Karla Steinera 10A

Kotas. Podle jeho slov se jedná
opravdu o důležitý počin, protože
služebna městské policie v zadních
Skvrňanech je dlouhodobě umístě−

vené budovy a spolupráce měst−
ského obvodu a města. Velice si té
dohody vážíme, a proto předfi−
nancováváme z města, aby se zača−
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lo co nejdříve realizovat,“ doplnil
Pavel Kotas.
Pro služebnu by mělo být uprave−
no a zrekonstruováno přízemí včetně
zřízení nového vstupu do objektu,
vybudování přístupu a parkovacích
stání. Upraven bude i prostor v prv−
ním patře pro využití
Klubu železničních mo−
delářů včetně zachování
stávajícího vstupu do
objektu pro klub s nava−
zujícím schodištěm.
Projekt počítá s opravou
střechy, zateplením ob−
jektu, výměnou oken
a dveří, provedením no−
vých vnitřních instalací
a úpravou okolí.
Předpokládaná cena
stavebních prací je dle
vypracované
studie
odhadována na zhruba
8,1 milionu korun včet−
ně DPH. Částka za vy−
pracování projektové do−
kumentace pro stavební povolení
a pro provedení stavby bude činit
351 tisíc korun, náklady na dozor
budou zhruba 370 tisíc korun.
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PRODEJ ZLATA SE VE ZLATÉ
INVESTIČNÍ BANCE VYPLATÍ
Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!
Při úklidu najdeme občas různé
předměty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných
kovových předmětů. I když si nejste
jisti, že jde o drahý kov, přijďte a my

Vám provedeme bezplatně analýzu.
Může se stát, že objevíte skutečné
poklady, které můžete rychle směnit
na peníze. Návštěva u odborníka se
v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po praro−
dičích, a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté
šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomně−
la,“ a navazuje. „V poslední době
jsem ale často slyšela o tržních ce−
nách zlata, proto jsem se nyní roz−
hodla jednat. Hodnota mého zlatého
pokladu byla téměř 20 000,− Kč,“
říká s radostí paní Sedláková.
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Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda
se prodej starého zlata nebo stříbra
vyplatí, nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je
nevzhledné a nevědí co s ním.
Zákazníci jsou pak vždy mile
překvapeni, když peníze za zub−
ní zlato drží v rukou,“ potvrzuje
vedoucí kolínské pobočky Zlaté
Investiční Banky. „Stejné je to
i se starými stříbrnými příbory,
které často leží bez povšimnutí
ve sklepě nebo v komoře. Z dů−
vodu vysoké hmotnosti mohou
lidé i zde získat nemalý finanční
obnos,“ vysvětluje. Pro toho, kdo ne−
ví, jak naložit se starým zlatem nebo
stříbrem, doporučujeme navštívit jed−
nu z poboček Zlaté Investiční Banky,
kde Vám odborný personál poradí
a zároveň i nabídne nejvyšší možnou
výkupní cenu, kterou určuje světová
burza v Londýně.
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 má pobočka otevřeno
pouze na objednání
na telefonickém čísle:

+420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Úspěšní stážisté
mají v Prazdroji
šanci
I letos přichází Plzeňský Prazdroj
s nabídkou placených letních
stáží a do svých týmů hledá po−
sily z řad vysokoškoláků. Stu−
denti čtvrtých a pátých ročníků
se v létě zapojí do práce na re−
klamních kampaních, tvorby ko−
munikačních strategií nebo po−
znají technologie vaření piva.
Plzeňský Prazdroj již tradičně
nabízí studentům magisterských
oborů letní stáže, díky kterým
získají praktické zkušenosti z ob−
lasti marketingu a managementu
nebo výroby piva. Stáž trvá de−
set týdnů a zapojit se mohou
studenti technických, chemicko−
technologických i ekonomických
vysokých škol.
„Stážisté se v létě stávají rov−
nocennými členy interních týmů,
pracují na plný úvazek a na reál−
ných projektech. Účastní se po−
rad managementu a na závěr
prezentují výsledek své práce
nejvyššímu vedení,“ popisuje
Tomáš Srb, talent manažer
Plzeňského Prazdroje.
V letošním roce Plzeňský
Prazdroj na léto otevírá celkem
zhruba 10 pozic vhodných pro
mladé lidi z oborů finance, mar−
keting či obchod. Hledá také při−
bližně 10 studentů a absolventů
technických škol se zaměřením
na elektrotechniku, energetiku,
chemii, potravinářství či logisti−
ku. Uchazeče o stáž čekají až tři
kola výběrového řízení, stejně ja−
ko uchazeče o stálé zaměstnání.
Pracovní zkušenosti získané
v době studia přidávají studen−
tům v očích budoucích zaměst−
navatelů na atraktivitě. „U mladé
generace obtížně hledáme za−
městnance, kteří plánují v jedné
firmě strávit delší dobu, nebo
dokonce celou kariéru. Nicméně
jsme zjistili, že pokud k nám při−
jdou mladí na praxi ještě během
studia, v kombinaci s našimi
podmínkami kariérního postupu,
je to velmi úspěšná cesta k zís−
kání zaměstnanců. K Prazdroji si
vybudují hlubší vztah a roste na−
děje, že s námi zůstanou déle,“
vysvětluje Tomáš Srb.
12

Cena za statečnost a nezištnost
Na základě 13 došlých nominací,
které mohli v průběhu ledna oby−
vatelé Plzeňského kraje posílat
poštou nebo elektronicky, vy−
brala komise čtveřici lidí, které
předal hejtman Josef Bernard
Cenu hejtmana Plzeňského kraje
za záchranu života za rok 2016 –
bronzovou pamětní medaili a šek
v hodnotě 10 tisíc korun. Svým
jednáním a pohotovostí pomohli
lidem, kteří byli v ohrožení ži−
vota. Jsou to Plzeňáci Martin
Kotýk, Magdalena Rogozov
a Filip Viduna a Lenka Kodýtková
z Třemošné. Michael Novák ze
Sence, který je nyní mimo repub−
liku, ji převezme později.

Martin Kotýk
Při návratu rodiny z výletu uviděl ve
Starém Plzenci havarovaného moto−
cyklistu, který se dusil na popruhu
přilby. Společně s manželkou zavolal
záchranku a snažil se přilbu ro−
zepnout. Nožem se mu podařilo ře−
men uvolnit a mladík se po chvíli
hluboce nadechl.

Lenka Kodýtková
Zastavila se v obchodě v Nevřeni, kde
uviděla vyděšenou prodavačku s ma−
lým synkem v náruči, který nedýchal.
Vzala dítě z náručí matky, začala mu
dávat masáž srdce a umělé dýchání
a zároveň mobilem přivolala záchran−
ku. Dítě začalo dýchat.

Martin Kotýk, Magdalena Rogozov, Lenka Kodýtková, Filip Viduna

MUDr. Magdalena Rogozov
S přáteli a dětmi navštívila večerní
plzeňské vánoční trhy, kde byla
svědkem napadení muže před dal−
šími návštěvníky přímo u vánočního
stromu. Útočník bil pěstí do hlavy
již bezvládně ležícího muže a kopal
do oblasti hrudníku a beder. Za−
reagovala jako první a bez rozmýšle−
ní vběhla mezi útočníka a napa−
deného a zastavila jej křikem. Touto
odvážnou akcí byl útočník zasko−
čen a v útoku přestal. Poté se snažila
pomoci ležícímu muži v bezvědomí,
který nedýchal. Zprůchodněním
dýchacích cest u něho obnovila
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dýchání; postupně u něj došlo i k ná−
vratu vědomí.

Michael Novák,
Filip Viduna
Oba žáci si v prosinci na sociálních
sítích všimli fotografie a vzkazu na
rozloučenou svého spolužáka, který
chtěl spáchat sebevraždu. Okamžitě
se obrátili na jeho třídní učitelku,
která informovala spolužákovu mat−
ku. Matka se vydala domů, kde
našla syna, jenž spolykal různé léky
a zapil je množstvím alkoholu.
Následně zavolala záchranku.
n n n

Plzeňský rozhled 4/2017

Děti ze školky udělaly
masopust seniorům
Do pečovatelského domu v Černo−
šíně se vydaly děti z černošínské
mateřské školy, aby seniorům připo−
mněly masopustní období. V rámci
toho jim zazpívaly a potom babič−
kám a dědečkům rozdaly i přinesené
koblihy.
„Se seniory máme hezkou spolu−
práci a naše děti za nimi chodí
v rámci různých oslav či svátků. Je

se scházíme stejně jako právě dnes.
Podobně tomu bývá i na dalších
společenských akcích, anebo chodí−
me do klubu či na tanečky do míst−
ního kulturního domu,“ prozradila
pečovatelka Dagmar Čápová.
Senioři jsou prý rádi, že za nimi
děti občas přijdou. Je to pro ně velká
radost, když mohou vidět takové
šikovné děti.

to oboustranně prospěšná návštěva,
protože děti potěší stařečky, oni jim
zase mohou ledaco zajímavého po−
vědět,“ uvedla ředitelka školky Eliška
Koutecká.
Dům s pečovatelskou službou
v Černošíně je rozdělen do dvou
sektorů. Ve dvou budovách zde žije
celkem dvacet sem nájemníků.
„Mají i společenskou místnost, kde

„Každé vystoupení se nám moc líbí.
Měly krásné masky, je vidět, že se jim
doma i ve školce hodně věnují. A při−
nesly nám i koblihy. Už se těšíme na
další akci, nejblížší bude Mezinárodní
den žen a pak Velikonoce,“ usmívaly
se Jitka Pilátová a Monika Kadlecová,
které si v pečovatelském domě libují
a jsou tam velmi spokojené.
Text i foto: Martina Sihelská

Škola se dočká nafukovací haly
Bolevecká základní škola by se ještě
letos měla dočkat nové nafukovací
házenkářské sportovní haly, o pů−
vodní přišla při požáru vloni v říjnu.
Na opravu je určena částka téměř
1,39 milionu korun, využití peněz na
rekonstrukci haly schválili ve čtvrtek
zastupitelé. Peníze škola obdržela ja−
ko plnění pojistné události. Neznámý
pachatel zapálil krycí plachtu nafu−
kovací haly vloni 17. října. Škoda se
vyšplhala na téměř 1,5 milionu ko−
run. Policie případ odložila a až poté
pojišťovna vyplatila škole pojistné.
„Nafukovací halu využívaly stovky
dětí od nejmenších žáků až po ju−
niory. Házenkářský sportovní klub
Talent – 90 se snažil sehnat náhrad−
ní prostory v tělocvičnách a halách,
ale neuspěl. Pomoc nakonec získal
od města, které klubu přechodně
Plzeňský rozhled 4/2017

pronajalo tělocvičnu v komplexu
Krašovská 30,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast školství a soci−
álních věcí Eva Herinková. Pře−
chodné využívání tělocvičny v Kra−
šovské ulici pomáhá klubu překle−
nout krizovou situaci.
Rekonstrukci haly dostal na sta−
rost Odbor investic Magistrátu měs−
ta Plzně. „Naše představa je taková,
že bychom chtěli zrealizovat stavbu
během letních prázdnin,“ uvedl
Pavel Grisník, vedoucí odboru inves−
tic. Odbor už zahájil přípravné práce
směřující k realizaci opravy haly,
oslovil původního dodavatele haly
s žádostí o nabídku na zpracování
jednoduché projektové dokumenta−
ce, na základě které bude stanoven
rozpočet stavby a zpracovány zadá−
vací podmínky.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Pracovní
nabídky
Zaměstnanci
za rok
„proflákali“
41 175 korun

Rekordní účet za nicnedělání v práci:
• Zaměstnanci stráví mimopracov−
ními aktivitami 61 minut denně.
Připraví tak každoročně zaměst−
navatele o jeden měsíce práce.
• Nejčastěji zneužívají svůj pracovní
čas zahálkou na sociálních sí−
tích, čtením zpráv, soukromou
online komunikací a nákupy.
• Za nárůstem promrhaného času
stojí zejména chytré mobilní tele−

fony, které co do funkčnosti a na−
bídky zábavy snadno nahradí
klasický počítač. Zároveň nejsou
zaměstnavateli obvykle centrálně
spravovány. Z mobilů a tabletů
se v závěru loňského roku usku−
tečnilo více než 60 % mimo−
pracovních přístupů k internetu,
vyplývá ze statistik nástroje
AuditPro.

• Z počítačů na mobil se přesunuje
většina mimopracovních aktivit,
které zaměstnance rozptylují a zdr−
žují od práce. Na firemním notebo−
oku si většina zaměstnanců Face−
book spustit nedovolí, ale na telefo−
nu téměř každý. Firmy totiž monito−
rují hlavně počítače a mobilní zaří−
zení stojí mimo jejich zájem. To se
ale začíná podstatně měnit.

Míra zneužívání pracovního času
v tuzemských firmách za minulý rok
celkově vzrostla v meziročním
srovnání o 3 minuty, tedy na 61 mi−
nut denně. Převedeno do průměrné
hrubé mzdy jednoho zaměstnance,
zaměstnavatel za vyřizování jeho
soukromých záležitostí z firemního
počítače nebo mobilu denně tratil
163 Kč, což je o 14 korun více než
v předchozím měřeném období.
Tyto částky vynaložily firmy na
mzdách, aniž by byly podloženy
reálnou prací.
„Loni firmy stálo měsíční zahálení
jednoho zaměstnance v průměru
3 431 Kč, což v celoročním úhrnu
představuje 41 175 Kč. To je
o 3 616 Kč více než v předchozím
období. V průměru si tak loni každý
administrativní zaměstnanec udělal
bez svolení zaměstnavatele více než
měsíční placenou dovolenou,“ shr−
nuje závěry analýzy Martin Hnízdil,
AuditPro manažer ze společnosti
truconneXion. Obdobná situace
platí jak v podnikatelském, tak ne−
podnikatelském sektoru.
Nejčastěji zaměstnanci zneužívají
svůj pracovní čas na sociálních sí−
tích, zpravodajských portálech,
soukromou online komunikací
a nákupy.
Počítače a nyní i chytré telefony
jsou proto na pracovišti stále čas−
těji vybaveny technologiemi, které
umějí zajistit bezpečnost firem−
ních dat a zároveň vyhodnocovat
efektivitu práce. Z firem, které se
doposud zabývaly pouze správou
a monitoringem počítačů, loni vyu−
žívalo řešení pro správu mobilních
zařízení pouze 22 procent. Letos
se očekává nárůst o 8 procentních
bodů, tedy na celkem 30 procent.
14
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Tajemné zahrady v centru Starého Plzence ožily
Navzdory nepříznivému počasí se
centrum Starého Plzence zaplnilo
zájemci o prohlídku opuštěných
domů na severní straně Smeta−
novy ulice. Prohlídka byla
jedinečná nejen tím, že
běžně nepřístupné objekty
byly mimořádně otevřeny,
ale i možností dozvědět se
řadu informací o jejich na
první pohled neviditelné
kráse a historické hodnotě,
a to díky přítomnosti arche−
ologa Radka Širokého ze
Západočeského institutu
pro ochranu památek, kte−
rý prohlídku vedl.
„Rozlehlost a kouzlo za−
hrad, které se za starými ob−
jekty ukrývají, byly určitě pře−
kvapením pro většinu přítom−
ných. Rozsah celého území
společně s tím jak blízko je k centru,
z něj dělá velmi cenné místo, k obno−
vě kterého je potřeba přistupovat vel−
mi odpovědně,“ řekla Pavla Dusíková
z Centra pro komunitní práci, které
městu pomáhalo celou akci připravit.
16

Na prohlídku domů navázala ve−
řejná diskuze o tom, co si občané
přejí, aby v centru města bylo. V živé
diskuzi pracovních skupinek zazní−

kvalitní architektonické řešení a vy−
tvořit něco nadčasového.
Z konkrétních požadavků zazníva−
la potřeba vytvořit příjemné veřejné

valy různé názory a na řadě poža−
davků se všichni přítomní shodli.
Například, že při obnově centra bude
potřeba klást důraz na propojení
stávajících historických hodnot
s moderním využitím místa, hledat

prostranství pro pobyt a odpočinek,
prostor pro malé obchůdky, zacho−
vat průchodnost území pro pěší, no−
vé prostory pro knihovnu či zázemí
pro spolky – vnitřní i vnější prostory,
které umožní pořádat nejrůznější
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kultur ní i komunitní aktivity. Důle−
žité bude také zvolit řešení, které při−
spěje k propojení různých generací
a vhodným způsobem zpřítomní his−
torickou hodnotu místa.
„Vedení našeho města v návaznos−
ti na zpracovaný Program rozvoje
města připravuje vyhlášení architek−
tonické soutěže na revitalizaci centra.
Uvědomujeme si, že k takto cennému
prostoru je nutné přistupovat velmi
pečlivě, je třeba hledat optimální
a komplexní řešení, které střed města
zatraktivní, přiláká obyvatele i turisty.
Rada města jmenovala pracovní sku−
pinu, jejímž úkolem je spolupracovat
na přípravách architektonické soutě−
že. Občané našeho města, spolky
i školy budou mít možnost se rovněž
zapojit,“ doplnila starostka Starého
Plzence Vlasta Doláková.
Výsledky veřejné debaty budou
použity jako podklady pro vyhlášení
architektonické soutěže na obnovu
centra města (části Smetanovy ulice
přiléhající přímo k náměstí a jejího
širšího okolí).
Foto: Roman Muchka
Plzeňský rozhled 4/2017

Centrum pro zdraví
Memorandum o spolupráci v rámci
celostátního projektu „Krajského
centra sdílené dobré praxe“ v oblasti
školního stravování podepsala za
Plzeňský kraj náměstkyně hejtma−
na PK pro školství a cestovní ruch

Ivana Bartošová. Díky němu došlo
k založení prvního centra v republi−
ce, a to právě na 15. základní škole
v Plzni. Ta je zapojena do projektu
Zdravá školní jídelna pod záštitou
Státního zdravotního ústavu a Mi−
nisterstva zdravotnictví České re−
publiky. Cílem memoranda je pro−
hloubit spolupráci, sdílet dobrou
praxi propojením zajímavých a od−
borných projektů a propagovat vý−
znam školního stravování.
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„Je samozřejmě důležité, aby školní
stravování děti nasytilo, ale jako
stejně nezbytné vnímám skutečnost,
aby si děti postupně přivykly k no−
vým, zdravým chutím. Proto vítám
tuhle aktivitu, která řeší danou pro−
blematiku systémově,
včetně edukace i sdílení
dobré praxe,“ prohlásila
Ivana Bartošová. „Vě−
řím, že to napomůže
k nutným změnám ve
spotřebním koši, ome−
zení nadužívání různých
granulátů a polotovarů,
a povede to k využívání
přírodních produktů ja−
ko primárních zdrojů.“
Témata prezentovaná v centru bu−
dou konkrétně se zaměřením na
školní stravování přispívat k plnění
Národní strategie Zdraví 2020.
Záměrem je rovněž rozvíjet a zvyšo−
vat zdravotní a nutriční gramotnost
pracovníků školních jídelen. Snahou
všech zúčastněných subjektů bude
podpora i výchova dětí, žáků a stu−
dentů v oblasti osvojování stravova−
cích návyků, které podpoří jejich
zdravý vývoj.
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VÝZVA
Pánové, kteří jste absolvovali zá−
kladní vojenskou službu v Líních
u Plzně u vojenského útvaru 2494
v roce 1966 až 1968, ozvěte se.
Připravujeme setkání bývalých vo−
jáků základní služby u vojenského
útvaru. Uskuteční se v sobotu
13. května 2017 ve 14:00 hodin
v Chotěšově u Plzně v restauraci
Pod Klášterem. Tel.: 739 690 532.

Střípky
z Plzně
Nové počítače
pro školy
Plzeň připravila projekty na re−
konstrukci datových sítí a také na
nákup výpočetní techniky pro
své základní školy. S použitím
šesti milionů korun na tyto účely
dnes souhlasila Rada města
Plzně, prostředky mají jít z Fondu
města Plzně pro kofinancování
dotovaných projektů. Na akci na−
zvanou Zkvalitnění výuky v klíčo−
vých kompetencích na ZŠ v Plzni
– etapa I., se pokusí město, re−
spektive jeho Správa informač−
ních technologií jako realizátor
projektu získat dotaci.
„K realizaci je vybráno a pro−
jektově připraveno sedm základ−
ních škol. V rámci této veřejné
zakázky je předpoklad čerpání fi−
nančních prostředků na zahájení
realizace projektu ve výši 6 milio−
nů korun,“ uvedl ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas.
Vzhledem k tomu, že rekon−
strukce datových sítí LAN na zá−
kladních školách je možná pouze
v době letních prázdnin, musí být
zakázka dokončena uzavřením
smluv s dodavateli nejpozději do
poloviny června. Protože podání
žádosti o dotaci bude možné
zřejmě nejdříve v polovině roku,
souhlasili radní města s použitím
prostředků z fondu města na tuto
akci, a to i v případě, že by v ko−
nečné fázi nebyla přidělena dota−
ce. Spolufinancování z rozpočtu
Správy informačních technologií
města Plzně je navrženo ve výši
1 milion korun.
„U zakázky na nákup počítačů
bude vždy před spuštěním pro−
cesu veřejné zakázky znám vý−
sledek o přidělení dotace z ITI, to
znamená, že realizace zakázky
bude podmíněna přidělením do−
tace,“ doplnil Pavel Kotas.
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Kraj i Prazdroj společně i do dalšího období
Hejtman Plzeňského kraje Josef
Bernard a generální ředitel Plzeň−
ského Prazdroje Tom Verhaegen
podepsali deklaraci o pokračování
vzájemné spolupráce. Plzeňský kraj
s Plzeňským Prazdrojem úspěšně
spolupracuje od roku 2004.
„Vnímáme Plzeňský Prazdroj jako
významného partnera pro naše
akce, spolupracujeme především
v oblasti cestovního ruchu a marke−
tingu. Deklarací jsme potvrdili spolu−
práci i na konkrétních projektech,
které organizuje kraj či Plzeňský
Prazdroj,“ uvedl hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard.
„Vážíme si dlouhodobé spolupráce
s Plzeňským krajem, nyní plánujeme
společné aktivity v oblasti marketin−
gu, propagace, cestovního ruchu,
kulturních a společenských vztahů
a společenské odpovědnosti,“ dodá−
vá Tom Verhaegen, generální ředitel
Plzeňského Prazdroje. Spolupráce se
týká například Festivalu regionálních
potravin PK, Pilsner Festu, Gambri−
nus Dne, Dožínek Plzeňského kraje
nebo Krajského půlmaratonu Plzeň−
ského kraje. Zároveň si bude kraj s pi−

vovarem vyměňovat informace z ob−
lasti veřejné správy a budou spolu−
pracovat při prezentaci kraje jak
v České republice, tak v zahraničí.
Plzeňský kraj a Prazdroj podpisem
deklarují spolupráci při přípravě
a prezentaci obou stran v České re−
publice a zahraničí, na tuzemských
a zahraničních prezentacích, vele−
trzích, sympoziích, konferencích
a dalších významných akcích, např.

při návštěvách zástupců z partner−
ských regionů, prezentacích v za−
hraničí a přeshraničních aktivitách
s Bavorskem.
Předmětem spolupráce je také vý−
měna informací z oblasti EU, do níž
bude zapojena Evropská kancelář
kraje v Bruselu. Zde se předpokládá
společná koordinace prezentace
aktivit a také využití k těmto účelům
Plzeňského domu v Bruselu.

Město upraví fungování ubytovny
Rada města Plzně schválila Akční
plán pro rok 2017 ke Koncepci
sociálního a dostupného bydlení sta−
tutárního města Plzně na roky 2016
až 2020. Obsahuje opatření, jimiž
chce město zajistit dostupné bydlení
pro seniory včetně pro ně určených
komunitních bytů, stejně tak zajistit
takové bydlení pro samoživitelky
a samoživitele s nízkými příjmy. Plán
obsahuje i návrh na změnu fungová−
ní ubytovny v Plachého 52, s níž se
počítá pro krizové bydlení, a mimo
jiné i rekonstrukci bytového domu
v Plachého 42, který začne sloužit
tréninkovému bydlení. Radnice také
bude realizovat velký tříletý projekt
Pilotního testování koncepce sociál−
ního bydlení v Plzni.
„Významnou skupinou, na niž se
v koncepci zaměřujeme, jsou senio−
ři. Plzeň je jedním z měst s nejvyšší
hodnotou indexu stáří v České re−
publice a demografické stárnutí se
bude prohlubovat. S tím souvisí
i ohrožení seniorů chudobou, kdy po
zaplacení výdajů na bydlení nejsou
schopni uhradit ostatní elementární
životní potřeby,“ přiblížila náměstky−
ně primátora pro oblast školství
a sociálních věcí Eva Herinková.
Město se proto snaží zajistit pro
seniory další kapacity dostupného

bydlení. Má pro to vyčleněny zejmé−
na domy v ulici Plachého 44 a 46,
jež budou kompletně zrekonstruová−
ny, a také lokalitu Zátiší, na niž byla
loni vyhotovena dokumentace pro
územní rozhodnutí.
„Letos by měl být vysoutěžen
a zadán zhotovitel projektové doku−
mentace pro stavební povolení a re−
vitalizaci celé lokality Zátiší,“ uvedl
radní pro oblast správy městských
nemovitostí David Šlouf. V lokalitě
město plánuje v rámci tří etap vý−
stavbu 18 bytových domů až se 195
byty o velikostech 1+kk a 2+kk.
V souvislosti se seniory počítá ta−
ké Plzeň s budováním komunitních
bytů. Aktuálně staví 11 bytů v ná−
stavbě objektu U Jam 23, a to včetně
jednoho sdíleného společného pro−
storu. Termín dokončení je stanoven
do 30. června 2017. „Komunita je
prevencí před osaměním. Potřebu−
jeme takové byty, tedy komunitní,
bezbariérové, s dostupnými služba−
mi a podporou, s možnou perspekti−
vou dožití,“ doplnila Eva Herinková.
Další skupinou, na níž se město
ve své koncepci, a tedy i akčním plá−
nu, zaměřuje, jsou samoživitelky
a samoživitelé s nízkými příjmy. Jim
by měl být určen jeden vchod
v Plachého 48, v letošním roce se
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počítá s provedením výběrového ří−
zení na zhotovitele stavebních úprav
těchto domů.
Upravena v letošním roce bude
také směrnice vztahující se k uby−
tovně Plachého 52, která by měla
začít fungovat jako krizové bydlení.
Cílovou skupinou jsou osoby, u nichž
je výrazné riziko újmy na zdraví či ži−
votě. Jde například o oběti domácího
násilí, osoby, které se ocitnou na uli−
ci kvůli výpovědi z bytu nebo ne−
šťastným rodinným konstelacím
a další. S klienty bude probíhat
intenzivní sociální práce.
Velkým projektem, do něhož měs−
to vstoupilo 1. březnem, je tříletý
projekt Pilotní testování koncepce
sociálního bydlení v Plzni. I ten se
zaměří na lidi ohrožené ztrátou byd−
lení. Cílem bude zajistit takovým
osobám žijícím v Plzni dostupné ne−
segregované bydlení, stejně tak za−
jistit bydlení těm, kteří za něj platí ne−
přiměřeně vysoké částky. Kromě vy−
tvoření funkčního systému sociální−
ho bydlení město také odzkouší no−
vou metodiku sociální práce s klien−
ty a zaměří se i na prevenci ztráty
bydlení. Na projekt získala radnice
11,8 milionu korun z Evropské unie
a 1,39 milionu korun z národních
veřejných zdrojů.
Plzeňský rozhled 4/2017
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Střípky
z Plzně
Hospodaření
se srážkovými
vodami v Plzni
Zastupitelstvo města Plzně
schválilo finanční podporu pro−
jektu Hospodaření se srážkovými
vodami na území města Plzně
občanského sdružení ENVIC, po−
skytne mu 190 tisíc korun ze
svého fondu životního prostředí.
Kromě toho zastupitelé podpořili
ze stejného fondu dalších osm
projektů, mezi ně rozdělí 882 ti−
síc korun.
„Co se týká projektu zaměře−
ného na hospodaření se sráž−
kovými vodami, peníze by mělo
sdružení mimo jiné využít na
zhotovení tematických video−
spotů, jež uvedou diváky do pro−
blematiky, budou je pozitivně
motivovat a ukážou na konkrétní
možnosti, jak využít dotační titu−
ly, představí konkrétní příklady
realizací a podobně,“ uvedl ná−
městek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí Petr
Náhlík. Videa budou mimo jiné
sdílena prostřednictvím sociál−
ních sítí.
Zejména velká města se potý−
kají s extrémními výkyvy počasí.
Hlavním problémem je nevyvá−
ženost srážek, kdy se intenzivní
přívalové srážky střídají s dlou−
hými intervaly sucha. Ve měs−
tech chybí prostory či mecha−
nismy pro zasakování či zadržo−
vání dešťové vody. Jedním z nej−
efektivnějších opatření je využití
vegetace s drobnými terénními
či stavebními úpravami, kdy se
voda zasakuje a následně pro−
střednictvím vegetace odpařuje.
Tím se městský prostor ochlazu−
je a zvlhčuje, a tedy se snižuje
i prašnost.
Občanské sdružení Envic pů−
sobí v oblasti životního prostředí
již 10 let. Na projektu hospodaře−
ní se srážkovými vodami na úze−
mí města Plzně pracuje druhým
rokem. Město tento projekt pod−
pořilo ze svého fondu životního
prostředí i loni. Více informací
o projektu je na:
http://www.envic−sdruzeni.cz/
krajina−verejny−prostor/hospo−
dareni−se−srazkovymi−vodami/
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Kraj se domluvil s dopravcem i řidiči
Plzeňský kraj, společnost POVED,
s.r.o. (organizátor veřejné dopravy)
a dopravce ČSAD Autobusy Plzeň,
a. s. uzavřeli Dohodu o poskytnutí
zálohy na mzdové náklady. Kraj se
zavazuje za rok 2017 vyplatit částku
28 600 000 korun na úhradu neoče−
kávaných mzdových záloh, které
vznikly dopravci v souvislosti s účin−
ností novelizovaného nařízení vlády
o platech řidičů.
„Plzeňský kraj je dneškem jedním
z krajů, který vyřešil situaci, jež nastala
v souvislosti s novelou nařízení vlády.
S dopravcem jsme se po jednáních
dohodli na částce 28 600 000 korun,
která by měla pokrýt navýšení mezd ři−
dičů. Jedná se o zálohovou platbu na
rok 2017, která bude na konci roku
porovnána se skutečnými výkazy,“ vy−
světlil hejtman Josef Bernard.
Dopravci ČSAD Autobusy Plzeň,
a. s. byla do 15. března na základě vý−
še uvedené dohody vyplacena první
záloha za měsíce leden až březen
2017 ve výši 7,15 milionu korun a pak
každý následující měsíc bude následo−
vat zálohová platba ve výši 2,383 mi−
lionu korun. Poslední prosincová plat−
ba bude 2,386 milionu korun. Do−
pravce pro Plzeňský kraj zajišťuje
13,65 milionu km z celkově objedná−
vaných cca 15 milionů km za rok.

„Mzdu řidičům vyplácí zaměstna−
vatel – dopravce, nikoliv kraj, ale
vzhledem k tomu, že cca 80 procent
výkonů je dopravcem realizováno ja−
ko zajištění výkonů v závazku veřej−
né služby pro Plzeňský kraj, došlo
k přenosu požadavku na zajištění fi−
nančních prostředků souvisejících
s navýšením mezd na Plzeňský
kraj,“ dodává náměstek hejtmana
pro oblast dopravy Pavel Čížek.
Dne 1. 1. 2017 došlo k nabytí
účinnosti nařízení vlády č. 337/
2016 Sb., kterým je novelizováno
nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších
úrovních zaručené mzdy, o vymeze−

ní ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí.
Tímto nařízením dochází k přesunu
řidičů ve veřejné linkové dopravě,
jejichž předmětem činnosti je řízení,
údržba a opravy motorových vozi−
del, jejichž délka přesahuje 8 metrů
a která jsou určena pro přepravu ví−
ce než 16 osob, do 5. skupiny prací.
V souvislosti s tímto přesunem do−
chází k navýšení nejnižší úrovně za−
ručené mzdy pro 5. skupinu prací
z 71,60 Kč/ hod. na 98,10 Kč/ hod.
Nově rovněž dochází ke zvýšení po−
platku za čekání z 50 Kč/hod. na
88,29 Kč/hod.

Panattoni Europe staví druhou halu pro KION
Společnost KION Group expanduje
v Panattoni Parku Stříbro. Developer
Panattoni Europe pro ni buduje nový
závod na výrobu dopravníkových
systémů Dematic. V novém provozu
najde práci kolem 200 lidí. Budova
zabere plochu 23 000 m2, svou veli−
kostí tedy bude přibližně odpovídat
té původní, v níž se od začátku roku
2016 vyrábějí vysokozdvižné vozíky.
Aktuální investice KION Group se
pohybuje kolem 7 milionů eur (téměř
200 milionů korun). Výroba by se
mohla rozběhnout v první polovině
roku 2018.

„Expanzi KION Group v Panattoni
Parku Stříbro považuji za skvělou
zprávu hned ze dvou důvodů. V prv−
ní řadě potvrzuje to, že evropský lídr
na trhu manipulační techniky se
u nás dobře zabydlel. Je pozoru−
hodné, že se Němci rozhodli vybu−
dovat právě v ČR závod značky
Dematic, kterou převzali teprve ne−
dávno. Druhá věc je, že Plzeňský
kraj úspěšně pokračuje v proměně
v high−tech průmyslové centrum
střední Evropy a konkrétně Ostrov
u Stříbra se díky KIONu stává stře−
diskem komplexních logistických ře−
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šení. Kromě vysokozdvižných vozíků
se zde nově budou vyrábět i doprav−
níkové systémy,“ říká Pavel Sovička,
generální ředitel Panattoni Europe
pro Českou republiku a Slovensko.
Nová hala bude pro evropský trh
vyrábět automatizované dopravní−
kové systémy značky Dematic, kon−
krétně typu Multi−Shuttles a Modular−
Conveyor. Tyto rozmanitě kombino−
vatelné moduly s širokým spektrem
funkcí lze přizpůsobit přesně podle
příslušných požadavků zákazníka.
Developer při budování tohoto sofisti−
kovaného provozu využije zkušeností
a synergií z výstavby první haly na
výrobu vysokozdvižných vozíků.
Panattoni Park Stříbro je už nyní
jednou z nejlépe obsazených průmys−
lových zón v České republice. Po
dokončení druhé haly pro společ−
nost KION Group tu bude v 8 firmách
a 9 budovách pracovat téměř 2 200
lidí. Prestižní mezinárodní logistické
a výrobní společnosti si cení zejmé−
na skvělého dopravního napojení na
dálnici D5, které je předpokladem
pro vynikající zázemí především pro
německý automobilový průmysl.
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