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Letní SPORTMANIE ovládne Plzeň,
začíná 18. srpna

Město Plzeň zve na velký atraktivní sportovní projekt pro celé rodiny,
Letní SPORTMANIE Plzeň 2017 startuje 18. srpna a potrvá do
27. srpna. Desetidenní akce se uskuteční v amfiteátru a parku za
OC Plzeň Plaza, nabídne téměř 60 sportovních aktivit včetně adrena−
linových. Mezi hlavní lákadla bude patřit Jump Arena, největší out−
doorová sestava trampolín v České republice, chybět nebudou lanové
a lezecké centrum, fit park, sektory se střeleckými sporty, vodní svět
s wakeboardingem, paddleboardingem a další. Pořadatelé chystají
běžecké závody zdatnosti, besedy se známými sportovci i dalšími
osobnostmi, ranní cvičení, přednášky a podobně. Vstup na akci, jejímž
cílem je rozvíjet a podporovat sport a zdravý životní styl, bude zdarma.

Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764

aktivitách,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Zrzavecký.
Podle plzeňského radního pro oblast
podpory podnikání a sportu Petra
Chvojky vzniká sportovní program ve
spolupráci s místními sportovními klu−
by, park za řekou díky tomu nabídne
téměř 60 sportovních aktivit. „Hlavní

Foto: Martin Volf

atrakcí se stane Jump Arena, tedy se−
stava trampolín o rozměrech 30 krát
15 metrů. Trampolíny jsou určeny pro
vertikální skákání i pro skákání z boku,
užít si je mohou dospělí i děti od čtyř

let věku,“ přiblížil Petr Chvojka. Většina
podobných sestav je vyráběna pro
vnitřní použití, obdobně velká pro ven−
kovní účely v České republice není.
... pokračování na straně 3
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„Chceme Plzeňanům a návštěvní−
kům města nabídnout možnost
smysluplně trávit prázdninové dny,
seznámit se s jednotlivými druhy
sportů, vyzkoušet si nejrůznější
atrakce. Program je postaven na
známých, ale také na adrenalino−
vých, individuálních a netradičních

Dožínky Plzeňského kraje
a Farmářské trhy v Sušici

Plzeňský kraj a město Sušice zvou
všechny milovníky lidových tradic
a dobrého jídla na Dožínky Plzeň−
ského kraje a Farmářské trhy do
Sušice.
V sobotu 19. srpna 2017 budete
moci od 8:00 hodin na náměstí
Svobody nakoupit kvalitní potraviny
na farmářských trzích a zároveň si od
10:00 hodin užít bohatý kulturní pro−
gram. Představí se zde nejen místní
pěvecké, taneční a divadelní soubory,
Solovačka, ale také Budvarka a od
14:00 hodin Jakub Smolík.

Nebude chybět ani tradiční dožín−
kový průvod, který vyjde v 11:30 ho−
din z ulice Na Fufernách a přes
Příkopy a Mostní ulici dorazí na
náměstí Svobody.
Těšit se můžete také na ochutnáv−
ky vítězných Regionálních potravin
Plzeňského kraje či na ukázky tradič−
ního řemesla bednářů Plzeňského
Prazdroje.
Vstup na akci je zdarma.
Více informací a podrobný program
najdete na

www.plzensky−kraj.cz

Chcete se mě na něco zeptat? Neváhejte!

Kandidát na úřad prezidenta – profesor Jiří Drahoš, který v minulém mě−
síci zavítal také do Plzně mezi podnikatele, se v srpnu chystá navštívit
hned několik míst na Plzeňsku. Jeho plán besed s občany v některých
městech Plzeňského kraje najdete níže. Setkání začínají vždy v 18 hodin.

Středa 9. 8. 2017 – Hotel Rozvoj,
Rozvoj 110, Klatovy

Čtvrtek 10. 8. 2017 – Moving Station,
Koperníkova 574/56, Plzeň 3 – Jižní Předměstí

Pátek 11. 8. 2017 – Kinosál v areálu Mže,
Hornická 1695, Tachov
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Návštěvníci si vyzkouší také jed−
notlivé sportovní disciplíny. Připra−
veny jsou i výzvy v podobě tří závo−
dů. Pro rodiny s dětmi od čtyř do
15 let to bude Predator Junior, jenž
se uskuteční každý den v prostoru
areálu. Nejmenší děti při něm zdolají
trasu spolu s rodiči, starší samy, zá−
jemci se budou registrovat na místě.
Široké veřejnosti je určen Predator
Run, v poslední době stále vyhledá−
vanější typ závodu. Uskuteční se
hned první otevírací den sportovní
části, tedy v sobotu 19. srpna. Na
závodníky čekají na trase dlouhé
zhruba 8 kilometrů nástrahy ve for−
mě překážek, které musí zdolat.
Registrace je již otevřena, a to na
www.sport.plzen.eu. Tam je možné

se registrovat také na divácky nej−
atraktivnější Predator Challenge, jenž
se poběží každý večer. „Půjde o sou−
boj jednotlivců ve dvojicích proti
sobě v běhu zdatnosti přes různé ná−
strahy na zhruba sto metrů dlouhé
trase. Každý večer se od 20 hodin
uskuteční kvalifikace, v sobotu 26.
srpna pak chystáme velké finále,“
doplnil Filip Marian z Odboru sportu
Magistrátu města Plzně.
Svým projektem za zhruba
5,5 milionu korun, na nějž částkou
1,5 milionu korun přispěje i Úřad
městského obvodu Plzeň 1 a část−
kou 1 milion korun Plzeňský kraj,
chce město Plzeň oslovit nejen
Plzeňany, ale i ostatní obyvatele re−
gionu a také návštěvníky z jiných
krajů České republiky.

Zamiř výš,
vylez až na vrchol
Předzvěstí největší letošní sportovní
události na území města Plzně, Letní
SPORTMANIE Plzeň 2017, je promo
show nazvaná Zamiř výš – vylez až

Slacklinerka 40 metrů
nad zemí
i Support Lesbiens

na vrchol. Na náměstí Republiky si
mohou lidé každý den vyzkoušet až
do 16. srpna lezení i slaňování na le−
zecké stěně, chůzi po slack−line,
zdolávání různých překážek a další
atrakce. Atrakce jsou k dispozici od
12 do 19 hodin.

Přijďte,
rozběháme Plzeň
Foto: Martin Volf
Plzeňský rozhled 8/2017

vého běhu pod názvem Rozběháme
Plzeň. Podmínkou účasti je zakoupení
běžeckého trička SPORTMANIE
v hodnotě 100 korun, v němž závo−
dníci poběží z náměstí Republiky tra−
su vedenou centrem Plzně. Výtěžek
z prodeje triček bude věnován Fakult−
ní nemocnici Plzeň oddělení dětské
onkologie. Projekt vyvrcholí ve středu
16. srpna, kdy vyběhne z náměstí
Republiky štafeta v čele s olympij−
ským medailistou Janem Řehulou do
Sportovního parku v Pardubicích.

Až do 16. srpna se mohou Plzeňané
i návštěvníci města také každý pod−
večer v 18 hodin zapojit do skupino−
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Slavnostní zahájení projektu Letní
SPORTMANIE Plzeň 2017 se usku−
teční v pátek 18. srpna ve 20 hodin,
a to v amfiteátru za OC Plzeň Plaza.
Program, který je určen pro děti i do−
spělé, bude postaven na ukázkách
adrenalinových aktivit, návštěvníky
čeká sportovněji zaměřená show.
Nad hlavami diváků se ve výšce 40
metrů nad zemí na high−line projde
slacklinerka Anna Kuchařová. Násle−
dovat bude slack show neboli show
na napnuté pásce, a to v podání dvou
úspěšných akrobatů známých ze
soutěže Česko Slovensko má talent
2016. Vyvrcholením večera bude
koncert populární české hudební
skupiny Support Lesbiens. Kapacita
areálu je kolem tří tisíc lidí, vstup na
slavnostní zahájení je zdarma.
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HC Škoda Plzeň představila
nové posily
Po prvním tréninku na ledě komp−
letně představili nové posily gene−
rální manažer klubu Martin Straka
a sportovní manažer Tomáš Vlasák.
„Čeká nás určitě těžká sezóna.
Hráče, které jsme chtěli, tady máme.
Myslím, že letos budeme silní. Tým
máme kompletní. Já se na sezónu
těším a myslím, že kluci také. Naším
hlavním cílem je dostat se do play
off jako vždycky a já doufám, že to
zvládneme,“ uvedl Martin Straka.
V silný tým věří i Tomáš Vlasák.
„Nečeká nás nic jednoduchého, ale
tomuto týmu věříme.“

Milan Gulaš

letý obránce. V úterý 25. července si
Nick už obul brusle a s ostatními ab−
solvoval první trénink na ledě. „Po

Tomáš Mertl

dlouhé přípravě jsem byl dnes moc
rád, že jsem mohl vyjet na led.
Protože čtyři měsíce jsem jen běhal,

Nick Jones

V Plzni už se představila i zcela
nová tvář Nick Jones. Americký za−
dák přišel na západ Čech z norského
Stjernenu. „Pilsen is great,“ pochva−
luje si nové působení sedmadvaceti−

Denis Kindl

Miroslav Svoboda

jezdil na kole, zvedal činky, takže
jsem se těšil na led. Musím si zvyk−
nout na výstroj,“ uvedl Nick Jones
po tréninku.
Tým indiánů dále doplnili brankář
Miroslav Svoboda, útočníci Milan
Gulaš, Tomáš Mertl, Petr Straka
a Denis Kindl.

Plzeň upraví sazby parkovného
Plzeň od 1. 10. 2017 zvýší sazby
parkovného, které nyní činí 30,
20 a 10 korun za hodinu dle par−
kovací zóny. Tyto sazby se zhruba
17 let neměnily. Město Plzeň tím
reaguje na fakt, že parkovací zó−
ny A, B, C, tedy ty v centru města
a jeho nejbližším okolí, jsou nej−
více zatíženy poptávkou po par−
kování. Současně však zvýhodní
držitele Plzeňských karet a po
implementaci i bankovních, kteří
kartu využijí při placení, zvýšení
sazeb pro ně bude mírné. Měnit
se také budou ceny předplatitel−
ských parkovacích karet.

„Dosavadní sazby parkovného
jsou dané historicky a tyto sazby se
zhruba 17 let neměnily, výše parkov−
4
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ného pro rezidenty se nemění.
S ohledem na hospodářské vlivy,
zejména nabídku a poptávku, byla
cena předplatitelské parkovací karty
vyhodnocena vůči výši ceny rezi−
denční parkovací karty jako příliš vy−
soká,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Petr Náhlík. Například do jád−
rové parkovací zóny A se prodaly jen
tři roční předplatitelské karty (1 kus
za 35 tisíc korun) a do zóny B sedm
kusů (1 kus za 20 tisíc korun).
„Zároveň je nutné, s významným
rozvojem využití bezhotovostních
kartových plateb, které snižují nákla−
dy na práci s hotovostí, tuto formu
úhrady parkovného zvýhodnit a za−
traktivnit,“ doplnil Petr Náhlík.
Plzeňský rozhled 8/2017

Do vozů kamery kvůli zvýšení bezpečnosti
Plzeňské městské dopravní podni−
ky (PMDP) nainstalují postupně do
svých autobusů, trolejbusů a tram−
vají kamery sledující dění uvnitř
vozů. Mají zvýšit bezpečnost cestu−
jících i zaměstnanců PMDP a půso−
bit tak zejména preventivně. Jde
o jeden z desítek unikátních projek−
tů konceptu Smart City Plzeň, na
nichž už více než půl roku intenziv−
ně pracuje sedm expertních skupin
a které mají zjednodušovat a zpří−
jemňovat život Plzeňanům.
„Předpokládáme, že kamery bu−
dou mít zejména preventivní charak−
ter a že se tedy výrazně omezí počet
případů napadení, kapsářství a vý−
tržnictví. Ve vozech bude vždy roz−
místěno 5 až 8 kamer dle velikosti
vozidla,“ řekl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
Podle Roberta Houdka, koordiná−
tora bezpečnosti PMDP, již proběhl
zkušební provoz. Kamery budou lo−
kálně nahrávat záznam na vnitřní SD
kartu a nahrávky uloží na centrální
městské úložiště vždy na konečné
stanici, případně v depu, pomocí
Wi−Fi připojení. Záznamy se tak z ka−
mer dostanou na pult městské poli−
Plzeňský rozhled 8/2017

cie většinou s nejdéle půlhodinovým
zpožděním. Do budoucna se počítá
s online přenosem, kdy by bylo za−
jištěno přímé spojení s policií.
Již více než rok mají řidiči k dispo−
zici nouzové tlačítko, po jehož stis−
knutí dojde k okamžitému přednos−
tnímu volání na dispečink, kde se
v systému zároveň automaticky
zobrazí informace o vozidle. Policie
tak dokáže v případě potřeby za−
sáhnout během minimální doby.
„Na využití kamerového sledování
uvnitř vozů má PMDP právní posu−
dek. Záznamy nebudou v majetku fir−
my, bude je zpracovávat jen policie,

vedle prevence tak budou samozřej−
mě sloužit také k vyšetřování případ−
ných incidentů. Garantovaná mini−
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mální doba ulo−
žení dat bude tři
týdny,“ řekl do−
pravně−provozní
ředitel PMDP Jiří
Ptáček.
Náklady na in−
stalaci kamer bu−
dou hrazeny v rám−
ci vlastní investič−
ní politiky PMDP,
částka v předpo−
kládané výši zhru−
ba 20 milionů korun pokryje pořízení
zařízení a jejich instalaci do stávají−
cích vozů. Tato instalace se nebude
týkat vozidel, kterým se blíží termín
vyřazení z vozového parku. Nová
vozidla budou mít ve veřejné soutěži
požadavek na integrovaný kamerový
systém jako součást palubního po−
čítače. Všechna vozidla by mohla
být kamerami osazena během násle−
dujících 2 až 3 let.
Kamerový systém se skládá
z odolných IP kamer (pro přenos vi−
dea využívají internet) s rozlišením
1080p (Full HD zobrazující signál
v rozlišení nejméně 1080 čar), certi−
fikovaných pro dopravní prostředky.
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, s makléřem re−
alitní kanceláře jsem pode−
psal rezervační smlouvu
o koupi nemovitosti (RS
byla podepsána mimo pro−
story RK). V rezervační
smlouvě je uvedena re−
zerv. záloha ve výši 250 tis.
Kč a zároveň pokuta za ne−
dodržení smluvních pod−
mínek ve stejné výši (250
tis. Kč). Při podpisu RS
jsem makléře informoval,
že mohu poslat částku
pouze 50 tis. Kč a tak jsem
i učinil. Do data uvedeného
v RS se mi nepodařilo za−
jistit financování nemovi−
tosti. RK po mně požaduje
doplacení 200 tis. Kč jako
pokutu. Má na to nárok?
Děkuji. Petr Benda
Dobrý den, oprávněnost ná−
roku druhé strany nelze po−
soudit bez precizní znalosti
uzavřeného kontraktu. Proto
Vám mohu poradit pouze
v obecné rovině. Smlouva
o rezervaci je inominátní
(zákonem neupravenou)
smlouvou. Její obsah je tedy
závislý pouze na konsensu
smluvních stran. Lze si tedy
dojednat vše, co si strany
přejí, přičemž ujednání ve
smlouvě nesmí odporovat
zákonu, veřejnému pořádku
a v neposlední řadě dobrým
mravům. Zdali byly tyto pod−
mínky splněny, posoudí
vždy jen soud. Co se týká
nezajištěného financování,
pak tato situace leží na bed−
rech budoucího kupujícího a
druhá strana k tomu nemusí
nijak přihlédnout, nebylo−li
ve smlouvě ujednáno něco
jiného. Uzavření mimo pro−
story je problematické co do
zvýšených oprávnění spot−
řebitele pro odstoupení od
smlouvy. Je ale nutné po−
dotknout, že i takto uzavře−
ná smlouva je bezesporu
platná, nebyly−li porušeny
výše uvedené podmínky,
například vytvářením nátla−
ku, tísně atp.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Jsme schopni uvědomit si,
že nás paměť opouští?
w V posledních letech se hodně
mluví o paměti a její postupné ztrá−
tě. Musí to být s přibývajícím vě−
kem opravdu pravidlem?
Určitě nemusí. Mírné zhoršení paměti
a ostatních funkcí je dáno do jisté míry
také snížením nároků. Po ukončení za−
městnání a dalších aktivit jednoduše
mozek není tolik trénován. Není to vý−
razné, problém se může vyskytnout
v každém věku. Poruchy paměti ve
stáří jsou dány nemocemi. Nejčas−
tější příčinou, ve více než 50%, je to
Alzheimerova choroba, potom vasku−
lární = cévní poškození mozku. Příčin
může být celá řada. Měla by být vylou−
čena jiná onemocnění, která mohou
vypadat podobně, ale léčí se jinak.
w Pane doktore, jaké jsou příčiny
poruch paměti?
Poruchy paměti ve stáří jsou dány
nemocemi. Nejčastější příčinou, ve
více než 50%, je to Alzheimerova
choroba, potom vaskulární = cévní
poškození mozku. Ale příčin může
být celá řada. Na druhou stranu by
měla být vyloučena jiná onemocnění,
která mohou vypadat podobně, ale
léčí se jinak. Často jsou to úzkostné
poruchy (roztržitost), deprese, nízká
funkce štítné žlázy, nízké hladiny
vitamínu B12, nádory mozku a jiné.
w Co si pod pojmem ztráta paměti
máme vůbec představit?
Typická je ztráta paměti na věci
nedávno minulé. Člověk si dobře pa−
matuje, co dělal na základní škole,
ale už ne dnešní snídani. Nejedná se
ale jen o paměť, ale také o schopnost
orientovat se v novém prostoru (ztrá−
cení se, bloudění), schopnost nalézt

řešení nové situace (naučit se), re−
akce na nenadálé příhody (nehody,
nabídky ke koupi). Časté jsou opako−
vané otázky na nedávné události,
potíže s kreslením, najít svoje věci.
Musíme zmínit také doprovodnou
úzkost. Představme si, krom poško−
zení mozku v oblasti emocí, že posti−
žený člověk si musí stále připomínat,
kam jde, proč to dělá, kde je, co bylo
před chvilkou. To jsou pro většinu lidí
samozřejmé věci, ale je to velká zá−
těž. Je to jako žít v cizí zemi.
w Jsme schopni sami uvědomit si, že
něco není s naší pamětí v pořádku?
To je spíše filozofická otázka. Jak
si zapamatovat, že mám poruchy pa−
měti? Člověk sám, ale také rodina si
všimne až tehdy, když už něco nejde.
Třeba, když babička netrefí na zahra−
du. Ale to už je pokročilé stadium.
Zásadní je si všimnout včas. Zejmé−
na okolí, rodina nebo přátelé si mo−
hou všimnout změny a pomoci vy−
hledat odbornou pomoc.
w Mnozí se stydí poukázat na to, že
si přestávají pamatovat. Máme se
za to stydět?
Jistě to není příjemné, ale třeba
u populace starší 90 let je pravděpo−
dobnost výskytu Alzheimerovy cho−
roby asi 50%. Takže stydět se za ně−
co tak častého opravdu nemusíme.
Pokud bychom si dali příklad, tak
z obyvatel ČR tvoří nemocní asi tolik,
jako je obyvatel Plzně.
Svou roli hrají také média. Téma
poruch paměti, demence nebo
Alzheimerovy choroby stále není
v ČR časté. Popis z pohledu pacienta
je pak zcela výjimečný.
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w Dá se předcházet ztrátě paměti a jak?
Tak jako u všech nemocí. Zdravým
životním stylem včetně pohybu, a ze−
jména tréninkem mozku. Obráceně se
dá říci, že pravděpodobnost zvyšuje
vše, co omezuje činnost mozku – tře−
ba deprese, poruchy štítné žlázy, níz−
ký intelekt, chudé zájmy, sociální izo−
lace. Pod tréninkem mozku si může−
me představit zejména oblast práce
s novými informacemi. Rozhodně
méně působí luštění křížovek se stále
stejnými informacemi, než třeba uče−
ní se novému jazyku, převyprávění
obsahu článku, zpráv a aktivní kontakt
s rodinou a přáteli. Rodina hraje vel−
kou roli. Bohužel je rodina také sou−
částí postižení. Řada úkolů a aktivit
přechází na pečující členy rodiny.
Pomoc s financemi, organizací oprav
a dalšími. Dá se říci, že poruchy pa−
měti jsou nemoc pro celou rodin
w Je dobré se svěřit do rukou léka−
ře a má to vůbec smysl?
Smysl to rozhodně má. Zaprvé je dů−
ležité, co za potíže může. Řada příčin
(vitamin B12, deprese apod) je dobře
léčitelných. Zadruhé i u Alzheimerovy
choroby máme již roky k dispozici léky,
které doplní výpadek hlavního nervové−
ho přenašeče. Nevyléčí onemocnění,
ale významně zlepší schopnosti ne−
mocného člověka. Bohužel účinnost
úplně nových léků se zatím hodnotí, je−
jich uvedení nelze čekat v nejbližších le−
tech. V neposlední řadě je ale důležité si
potíže přiznat a aktivizovat se. Pro vý−
sledek léčby je důležité, aby nemocný
přišel včas. Čím dříve nemocný přijde,
tím dříve můžeme schopnosti zlepšit
a zachovat plnohodnotný život.
Plzeňský rozhled 8/2017

G

350 000 Kč

849 000 Kč

G

2 299 000 Kč
2

G

2 370 000 Kč

Chata 2+kk (369 m2),
Ostrovec−Lhotka

Chata 4+1 (389 m2),
Vysoká Libyně

Chata 3+1/G/B,(403 m ),
ul. Červnová, Plzeň – Výsluní

3+1/B (85 m2),
Plzeň−Částkova ul.

Prodej chaty na vlastním pozemku 369 m2 o zasta−
věné ploše 16 m2. Chata je dispozičně řešena jako
2+kk s terasou. Na pozemku se dále nachází ven−
kovní posezení a sklep. IS: el. 220/380 V, topení:
lokální TP, suché WC, studánka s pitnou vodou cca
100 m od chaty. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Chata na vlastním pozemku o zastavěné ploše
79 m2. Chata je jednopodlažní s obytným podkrovím
IS: vlastní vrt, el. 220/380 V, topení: lokální TP, bojler.
Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!

K prodeji zděná dvoupodlažní chata o zast. ploše 55 m2
na vl. pozemku o výměře 348 m2. V 1.NP se nachází ku−
chyně, koupelna a garáž. V 2. NP se nachází 3 místnosti
a balkon. IS: elektřina 230/400 V, vlastní vrt, topení ústř.
na tuhá paliva + krb, septik. Přístup až k pozemku po
zpevněné komunikaci. Doporučujeme vidět.

Nabízíme k prodeji byt 3+1 s balkonem v OV ve
3. patře cihlového domu bez výtahu. Byt je v původ−
ním udržovaném stavu. K bytu náleží sklepní koje.
Parkování je zajištěno na pozemku u domu, který je
vlastnictví majitelů bytů. Fond oprav 1.482,− Kč.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

D

2 599 000 Kč

4+1/L (84 m2), Rabštejnská ul., Plzeň
Prodej bytu 4+1 s lodžií v OV ve 3. patře panelového
domu. Byt je v původním udržovaném stavu s využi−
tím společných prostor (sušárna, prádelna, mandlov−
na, kočárkovna, jednoduchá posilovna). K bytu náleží
sklepní koje. Dále je k bytu možno pronajmou halovou
garáž cca 200 m od domu za 1.000,−/měsíc.
Vřele doporučujeme!

& 734 319 302

C

3 300 000 Kč

G

5 900 000 Kč

G

6 200 000 Kč

4+1/L (98 m2)
ul. Sokolovská, Plzeň

6+kk/B/G (673 m2), ul. K Draganci,
Vejprnice

RD 4+kk, (801 m2), ul. Třezalková,
Plzeň – Výsluní

Prodej bytu 4+1 v osobním vlastnictví se zasklenou
lodžií v 7. patře panelového domu. V roce 2006 pro−
šel byt i dům kompletní rekonstrukcí, je orientován
na jižní a severní stranu a je ihned volný. K bytu
náleží sklepní kóje. Nutno vidět!!

Nabízíme RD o zastavěné ploše 136 m2 s dvougaráží na vl. poz.
673 m2. V 1. NP: ob. pokoj, kuchyně, komora, WC, předsíň.
V 2. NP: tři pokoje, koupelna, WC. V 3. NP se nachází dva poko−
je. V 1. PP se nachází velké skl. prostory a jedna volnočasová
místnost. IS: el. 230/400 V, městský vodovod, kanalizace, tope−
ní − ústřední plynové + možnost osazení krbovými kamny.
Doporučujeme! Nutno vidět!

Prodej přízemního bungalovu o dispozici 4+kk a zast. pl. 117 m2 na
vl. pozemku o celkové velikosti 801 m2 v klidné části Plzně v ulici
Třezalková v lokalitě Výsluní. Dům má obývací pokoj spojený s ku−
chyní, ložnice, dva dětské pokoje, chodba, dvě šatny, koupelnu
s rohovou vanou i sprchovým koutem, WC a tech. místnost.. IS: el.
230/400 V – vše v mědi, vlastní kopaná studna,ČOV, topení – ústř. el.
+ krbová kamna. Dům není podsklepen.

& 734 319 302

& 734 319 301

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky
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 – Zruč, Třemošná, Druztová
Chalupa i k rekonstrukci Manětín, Dolní Bělá, Pernarec
RD v lepším stavu, Mirošov, Rokycansko, Strašice
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín

Plzeňský rozhled 8/2017

& 734 319 301

800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

& 734 319 301

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera 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 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

& 734 319 301

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Nemocnice zřídila službu Ztráty a nálezy
Stodská nemocnice zřídila
na recepci ve vestibulu
ambulantního traktu
místo pro odkládání
ztracených nebo zapo−
menutých věcí, které
veřejnost nebo zaměs−
tnanci najdou v okolí ne−
bo uvnitř nemocnice. Po−
kud si nalezené věci nevyzvedne
majitel, budou po měsíci předány
městskému úřadu.

8

„Službu zřizujeme pro−
to, že tu pacienti nebo
návštěvy prostě za−
pomínají různé věci
– nejčastěji třeba
klíče, bundy, mikiny,
tašky, brýle, deštní−
ky, děti plyšáky nebo
malé hračky. Lidem, kteří
si na zapomenuté věci vzpo−
menou, chceme ulehčit je u nás za−
se najít a zvýšit pravděpodobnost,

že se věci úplně neztratí,“ popisuje
manažerka kvality Stodské nemoc−
nice Monika Součková, která bude
nalezené věci schraňovat a vydávat
majitelům.
Sběrným místem bude recepce
nemocnice ve vestibulu ambulant−
ního traktu, kde se nález zaeviduje.
Právě v čekárnách ambulancí totiž
zůstává nejvíce zapomenutých vě−
cí. Dále pak po návštěvách na
lůžkových odděleních. A nacházejí

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

se věci i na parkovištích kolem ne−
mocnice. Z recepce se druhý den
předají věci manažerce kvality. U ní
budou měsíc. Pokud si je během té
doby majitel nevyzvedne, předá je
Městskému úřadu Stod. Na ztrace−
nou věc se lidé mohou zeptat v den
ztráty na recepci, od dalšího pra−
covního dne manažerky kvality
v obvyklé pracovní době na telefon−
ním čísle 377 193 607 a poté na
stodské radnici.
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM

Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pát otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI energie
působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes sedm
čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI ener−
gie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemocí,
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

w Odkud berete REIKI
energii?
Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně léči−
telem protéká a je předávána klien−
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá
40 – 60 minut.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.

Mimořádná nabídka vzdělávacích oborů pro školní rok 2017/18 :
Od školního roku 2017/18 otevíráme nový obor v naší škole
ZŠ, SOŠ a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(kód oboru 75−31−M/01)
w pro maturanty ve 2−letém dálkovém zkráceném studiu
w pro absolventy základních škol ve čtyřletém dálkovém studiu

KONZULTACE BUDOU POUZE VE STAŇKOVĚ
první sobotu v měsíci dle harmonogramu

K přijetí ke studiu je nutno
w mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
w povrzení od lékaře, že student(ka) je schopen(a)
studovat tento obor

4−LETÝ OBOR JE MOŽNO DÁLKOVĚ STUDOVAT POUZE VE STAŇKOVĚ, a to dvě soboty v měsíci
K výuce slouží i elektronická studijní podpora

Dále nabízíme poslední volná místa
KOMINÍK

– jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční
list jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení

GYMNÁZIUM – čtyřleté denní studium

OBCHODNÍ AKADEMIE:
– čtyřleté denní a dálkové studium

PODNIKÁNÍ

– denní a dálkové studium

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel.: 773
Plzeňský rozhled 8/2017
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971 313
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Střípky
z Plzně
Lékařská rada
pro odborné
konzultace
Nemocnice Plzeňského kraje vy−
tvořily poradní orgán předsta−
venstva ZHPK, a.s. pro odborné
konzultace v oblasti medicínské
péče. Je jím lékařská rada slože−
ná z osmi primářů, resp. vedou−
cích lékařů, kteří reprezentují
hlavní medicínské obory. Kromě
spolupráce s managementem
budou členové Lékařské rady
nemocnic PK zajišťovat i odbor−
nou interní a externí komunikaci.
Vznik lékařské rady přímo
souvisí se změnami ve vedení
nemocnic. Členové lékařské ra−
dy budou v pravidelném kon−
taktu se svými kolegy, primáři
ve všech nemocnicích a budou
s nimi řešit jak aktuální témata,
tak i vize a rozvoj daných od−
borností.
„Vážíme si připravenosti jed−
notlivých primářů vzít na sebe
větší díl odpovědnosti a práce
a koordinovat určité aktivity
v oblasti navazování bližší spo−
lupráce mezi jednotlivými kraj−
skými nemocnicemi. Zástupci
Lékařské rady se budou se svý−
mi kolegy v krajských nemocni−
cích potkávat, organizovat spo−
lečné semináře, konzultovat
použití vhodných materiálů a lé−
ků a dbát na medicínský rozvoj
daných oborů v rámci krajských
nemocnic,“ uvádí předseda

Prazdroj otevřel novou stáčecí linku
Plzeňský Prazdroj uvedl do plného
provozu zcela novou linku na stáče−
ní nápojů do plechovek, díky které
nabídne spotřebitelům své produkty
v mnohem širším spektru obalů než
doposud. K tradičním třetinkám
a půllitrům přibydou plechovky
o objemu od 200 mililitrů až po je−
den litr. Investice do této nejmoder−
nější linky na trhu dosáhla 340 mili−
onů korun. Nová linka má kapacitu
40 tisíc plechovek hodinově a bude
vyrábět nápoje v osmi různých va−
riantách (200, 250, 330, 400, 500,
550, 750 a 1000 ml).
„Využijeme ji jak pro plnění ležáků
a výčepních piv, tak i piv nealkoholic−
kých, ochucených Birellů i neustále
populárnějších ciderů Kingswood
a Frisco,“ uvádí Stanislav Hamara,
manažer plzeňského pivovaru. V tes−
tovacím provozu vyrobili už například
krásné sběratelské kousky – 750 ml
plechovky Pilsner Urquell k příležitosti
175. výročí pivovaru, které letos

slaví. Aktuálně Prazdroj na trhu testu−
je nové 250 ml plechovky Birellu, kte−
ré také už sjely z nové linky.

O investici rozhodl Plzeňský
Prazdroj na začátku roku 2016, a to
díky zvyšující se poptávce po ple−
chovkovém pivu na domácím i zahra−
ničním trhu. Kapacita výroby ple−
chovkového piva a dalších nápojů se
díky nové investici zvýší téměř o tři
čtvrtiny. Celkem Plzeňský Prazdroj
v plechovkách nyní prodává cca 14
procent produkce a tento podíl stále

Nejlepší pivo čepuje Miroslav Štych
Nejlepší výčepní ze západních
Čech se setkali v plzeňském pivo−
varu, aby ukázali, zda mají na po−
stup do finále soutěže Pilsner
Urquell Master Bartender 2017.
Ze čtyřiceti soutěžících vybrala
odborná porota tři nejšikovnější
v čele s Miroslavem Štychem, kte−
rý se stal absolutním vítězem zá−
padočeského kola.
Miroslav Štych z PUOR Restau−
race U Mansfelda v pivovaru ukázal,
že zvládá nejen veškeré technolo−
gické znalosti týkající se čepování
a servírování piva, ale oplývá i tolik
potřebným charismatem, který ne−
smí chybět žádnému výčepnímu.
Společně s ním do národního finále
postupuje Martin Křížek z karlovar−

ské Ventura Pub – Evropák. Ten se
umístil na druhé příčce a trojlístek
nejlepších výčepních doplňuje bron−
zová Tereza Zíková z Pilsner Urquell
Bar v Mariánských Lázních.

představenstva ZHPK, a.s.
Marek Kýhos.
Za své obory budou členové
lékařské rady komunikovat
i na venek, například vůči od−
borným společnostem nebo
s pracovišti vyššího typu, ze−
jména pak s klinikami Fakultní
nemocnice Plzeň, s níž nemoc−
nice PK navazují v těchto dnech
užší spolupráci.
10

roste. Populární jsou plechovky zej−
ména v létě, kdy si lidé kupují pivo
v těchto obalech na cesty na do−
volenou nebo na
chaty a chalupy.
Nová techno−
logie umožňuje
rychlou výměnu
produkce růz−
ných typů ple−
chovek v reakci
na aktuální po−
třeby trhu. „Je to
možné díky uni−
kátnímu systému
propojení plniče a dvou zavíraček ple−
chovek s poloautomatickým přestav−
bovým systémem,“ doplňuje Daniel
Šefranko, projektový manažer, který
tuto celou investici úspěšně řídil.
Na nové lince našlo práci 20 no−
vých zaměstnanců. Zkušební provoz
byl zahájen v dubnu a nyní techno−
logie pracuje na plný provoz ve čty−
řech směnách.
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„Chtěl jsem
ukázat, že vý−
čepní tady v Plz−
ni prostě umí
udělat ten nej−
lepší ležák Pils−
ner Urquell,“
popisuje vítěz
západočeského
kola svou moti−
vaci, proč se do
soutěže přihlásil
a dodává: „Na
práci výčepního
mám nejraději chvíle, kdy se mi po−
daří hosty rozveselit.“
Celonárodní finále se uskuteční
ve dnech 16. a 17. srpna v Plzni.
Václav Berka, obchodní sládek
Plzeňského Prazdroje, prozrazuje,
co získá nejlepší výčepní plzeň−
ského ležáku. „Tím největším oce−
něním pro nového Mastera Barten−
dera je samozřejmě prestiž, kterou
vítězství přinese jemu a “jeho“
restauraci. Jako symbol toho, že
hosté u něj dostanou ten nejlepší
pivní servis od skutečného profesio−
nála a plzeňské pivo ve špičkové
kvalitě, dostane vítěz památeční tro−
fej. Tradičně také ty nejlepší čeká
cesta po evropských provozovnách,
které čepují Pilsner Urquell, první
zlaté pivo na světě, které dalo jméno
celé jedné pivní kategorii −Pils.“
Plzeňský rozhled 8/2017

Úpravy sjednotí rozsah slev
Rada města Plzně schválila úpra−
vy, které sjednotí rozsah slev před−
platných jízdenek pro jednotlivé
skupiny cestujících ve vnitřní i ve
vnějších tarifních zónách Integro−
vané dopravy Plzeňska. Úprava
bude platná od 1. ledna 2018.
Návrh sbližuje tarify veřejné do−
pravy v IDP (vnitřní /město Plzeň/
s vnějšími tarifními zónami IDP
/mimo město Plzeň/), a to ve sku−
pině děti (osoby 6−15 let)
a ve skupině váleční veteráni.
Cena předplatné jízdenky pro děti
6−15 let bude ve výši 25% z ceny

Platnost
(dny)

základní předplatné jízdenky (dnes
je na úrovni 37,50%). Navrhovaná
cena jízdenky pro děti má tuto po−
dobu (vybrané jízdenky dle délky její
platnosti):
S účinností od 1. ledna 2018 se
vytváří nová skupina cestujících,
kteří budou mít nárok na předplatnou
jízdenku v úrovni slevy 50%. Jde
o „osoby, kterým bylo vydáno
osvědčení válečného veterána podle
zvláštních předpisů“. Válečných ve−
teránů (dle údajů Ministerstva obra−
ny ČR) žije v Plzeňském kraji 755,
z toho v Plzni žije 147 osob.

Předplatné
Základní

Děti
1)

r. 2017

Návrh
2018

Pokles

xxx

r. 2017

r. 2018

úroveň

100,00%

100,00%

37,50%

25,00%

−12,50%

1
28−31
60
90
123
183
365

54
448
874
1 282
1 730
2 296
3 974

54
452
880
1 290
1 742
2 312
4 002

21
169
328
481
649
862
1 490

14
113
220
323
436
578
1 001

−7
−56
−108
−158
−213
−284
−489
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Seniorští sportovci u hejtmana

Zlepšování kvality
ovzduší
v Plzeňském kraji
Členové Rady Plzeňského kraje
schválili přijetí dotace z Ope−
račního programu Životní pro−
středí 2014 – 2020 ve výši
231 600 000 korun. Na základě
poskytnuté dotace bude možné
finančně podpořit žádosti na vý−
měnu kotlů na pevná paliva v ro−
dinných domech. Kraj bude fi−
nanční prostředky přidělovat ko−
nečným uživatelům za účelem
pozitivního přínosu pro životní
prostředí na území kraje. Před−
mětem podpory bude tepelné
čerpadlo, kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel. Na
základě přidělené alokace ve výši
231 600 000 korun by mělo být
do konce roku 2019 vyměněno
2 412 kotlů na pevná paliva.
Předpokládaný termín vyhlášení
kotlíkových dotací je v září 2017,
sběr žádostí pak bude probíhat
od 30. října 2017.
V současné době připravuje
kraj semináře pro zástupce obcí
a občany, které proběhnou
v průběhu měsíce září a října.
V první části projektu kotlí−
kových dotací (2015/2016)
byla pro PK alokována částka
231 000 000 korun (v průběhu
navýšeno na 254 100 000 korun)
a schváleno bylo 2 149 žádostí.
Největší zájem byl o tepelná čer−
padla (38 %), kotle – kombinova−
né uhlí/biomasa (26 %), kotle −
(výhradně uhlí (14 %), konden−
zační plynové kotle (12 %), kotle –
výhradně biomasa (10 %).

Sportovní družstvo seniorů Plzeň−
ského kraje – vítěze Mezinárodních
her seniorů, které se v minulých
dnech konaly v Plzni, dnes přjil na
krajském úřadu a poblahopřál k vy−
nikajícím výkonům také hejtman
Josef Bernard.
Mezinárodní sportovní hry seniorů
se uskutečnily 11. července na atle−
tickém stadionu města Plzně, na kte−
rý se sjely více než dvě stovky závo−
dníků. Soutěžilo se v netradičním de−
setiboji, kam patří například šipky,
trefa hokejkou na branku nebo běh
s kolečkem. Soutěžící z Plzeňského
kraje vybojovali cenné prvenství
v konkurenci týmů z Maďarska,
Polska, Slovenska či Bavorska.
„Jsem moc rád, že vítězem Mezi−
národních her seniorů se stalo
družstvo pořádajícího kraje. Chtěl

bych vám poděkovat za vynikající
reprezentaci a hlavně smeknout
před vašimi výkony. Vzhledem k to−
mu, že Plzeňský kraj zvítězil na

hrách už podruhé v pořadí, budu
držet palce, abychom příští rok mohli
oslavit hattrick,“ uvedl hejtman Josef
Bernard.

Plavci vylovili z bazénu rekordních 58 medailí

Letní mistrovství České republiky
2017 v plavání v kategorii dospě−
lých a dorostu je již minulostí. Pro
plavecký klub PK Slávia VŠ Plzeň
dopadlo toto mistrovství na výbor−
nou. Celkem plavci vylovili z podol−
ského bazénu rekordních 58 me−
dailí (20 v kategorii dospělých a 38
v kategorii dorostu)!!!
V kategorii dospělých medaile zís−
kali Jan Šefl (3+1+0), Jan Kutil
(0+2+1), Roman Buschová
(1+0+0), Nikol Žůrková (0+1+1),
Dominik Polcar (0+1+0), Kristýna
Štemberová (0+0+1), Tereza Pol−
carová (0+0+1) a Izabela Zeku−
ciová (0+0+1), a ješte 6 medailí ze
štafetových závodů.
V kategorii dorostu se o cenné kovy
postarali Izabela Zekuciová (3+3+0),

Zleva: Ondra Gemov, trenér Lukáš
Luhový a Krystýna Štemberová

Tereza Polcarová (3+2+0), Nikol
Žůrková (1+3+1), Lucie Šebestová

(1+1+1), Kristýna Štemberová
(0+4+0), Ondřej Gemov (1+1+0),
Robert Borovanský (0+0+3), Mi−
chael Šperl (0+1+1), Lucie Pecušová
(0+1+0), Darek Kastelic (0+0+1)
a Eva Huclová (0+0+1). Dorostenci
přidali ještě 5 medailí ze štafet.
Toto mistrovství republiky bylo zá−
roveň poslední akcí letní plavecké
sezóny na našem území. Na meziná−
rodní scéně Plavecký klub Slávia VŠ
Plzeň v průběhu letních prázdnin bu−
dou reprezentovat Honza Šefl na
Mistrovství světa v plavání (Buda−
pešť) a Světové univerziádě (Taipei).
V juniorské kategorii se představí
Kristýna Štemberová na Mistrovství
světa juniorů (Indianapolis) a David
Šebesta na Mistrovství Evropy junio−
rů v dálkovém plavání (Marseille).

Martin Straka: Korejský hokej míří vzhůru

HC Škoda Plzeň sehraje dne 9. srp−
na 2017 od 17:30 na domácím ledě
v Home Monitoring Aréně v rámci
letní přípravy utkání s hokejovou
reprezentací Jižní Koreje. Zeptali
jsme se proto Martina Straky, jak
prestižní utkání to bude a co si od
něj osobně slibuje.

w Co říkáte na nápad sehrát v rám−
ci přípravy utkání s korejskou re−
prezentací?
Nápad se mi velice líbí a bude to
určitě zajímavé zpestření přípravy
nejen pro hráče, ale i pro fanoušky.
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Jižní Korea vše směřuje k zimní
olympiádě 2018 v Pchjongjangu
a v poslední době investovala do
hokeje hodně úsilí a peněz. V týmu
najdeme spoustu naturalizovaných
Ameri čanů a Kanaďanů a proti
těm se nikdy nehraje jednoduše.
Ostatně, jejich postup do A katego−
rie mistrovství světa pro příští rok
naznačuje, že se nejedná o žádný
druhořadý tým. Sám jsem zvědavý,
s jak kvalitním týmem se naši kluci
na ledě potkají.
w Pro vás je zápas zajímavý ještě
z jiného důvodu. Jim Paek, součas−

ný trenér Jihokorejců, je vaším bý−
valým spoluhráčem z Pittsburghu.
Jste v nějakém bližším kontaktu?
Jima znám samozřejmě velmi do−
bře. Hráli jsme spolu v Pittsburghu
i v Ottawě. Je to fajn chlap, ale v bliž−
ším kontaktu nejsme. Nicméně, moc
rád ho zase uvidím. Určitě si před
nebo po zápase popovídáme.
w Pro Plzeň se bude jednat o jedno
z prvních utkání letní přípravy. Co
si od zápasu slibujete?
Pro nás to bude jedno z prvních
utkání po vstupu na led. Kluci si zvy−
kají na novou výstroj a vstřebávají
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náročné tréninkové dávky. Bude to
tedy hlavně o hledání vhodných
kombinací hráčů a o ladění souhry,
ale to nic nemění na tom, že budeme
chtít toto netradiční utkání vyhrát.
w Bude na tento zápas nějaké
vstupné?
Zápas se odehraje v rámci přípra−
vy za standardní jednotné vstupné
50 Kč. Pro majitele permanentek bu−
de jako vždy zdarma. Věřím, že si fa−
noušci najdou cestu na stadion
a podpoří nás i v průběhu léta. Tímto
bych je rád všechny pozval. Přijďte,
určitě se budete bavit!
Plzeňský rozhled 8/2017

Chybějí klasičtí pěstouni, osvojitelů je dostatek
Nedostatek klasických pěstounů za−
znamenává Dětské centrum Plzeň.
Městská příspěvková organizace,
která poskytuje komplexní péči dě−
tem do tří let věku v sociální a zdra−
votně sociální tísni, se stará o zhru−
ba 70 dětí ročně, a to včetně těch,
které mají vrozené vady a jsou těles−
ně a mentálně postižené. Naopak
osvojitelů, tedy zájemců o adopci,
je převis, přičemž více než 20 dětem
se již podařilo najít nový domov
v zahraničí. Plzeňské zařízení si
v doprovodu primátora města Plzně
Martina Zrzaveckého a jeho náměst−
kyně Evy Herinkové prohlédla mi−
nistryně práce a sociálních věcí
Michaela Marksová.
„Aktuálně tu máme například zá−
jemce o osvojení z Rakouska, je to
první rodina z této země,“ uvedla
ředitelka zařízení Jana Tytlová.
K osvojení do zahraničí dochází teh−
dy, pokud se nepodaří pro dítě najít
vhodnou rodinu v rámci České re−
publiky. Od roku 2000 se podařilo
zajistit zahraniční osvojitele pro 23
dětí z plzeňského centra, téměř vý−
hradně šlo o romské děti. „Právě od−
lišné etnikum je problémem toho, že
Plzeňský rozhled 8/2017

Na snímku zleva: náměstek hejtmana Ivo Grüner, ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová a primátor Martin Zrzavecký.

tyto děti nejsou přijaty českou rodi−
nou. Naopak zahraniční žadatelé
jsou velmi tolerantní a toto pro ně
není problém,“ doplnila Jana Tytlo−
vá. Osvojitelé přijíždějí ze Švédska,
Finska, Itálie, Dánska, Německa,
Slovenska i dalších zemí.
Naopak centrum trápí nedostatek
klasických pěstounů. To je podle mi−
nistryně Michaely Marksové celore−
publikový problém. Situace by se

mohla změnit od příštího roku, kdy
by měly začít platit lepší podmínky
právě pro dlouhodobé pěstouny.
„Důvodem jejich nedostatku bývá
například to, že nejsou schopni
přijmout, že musí spolupracovat
s biologickou rodinou. Současná
právní úprava totiž pěstounům sta−
novuje povinnost udržovat, rozvíjet
a prohlubovat sounáležitost dítěte
s osobami dítěti blízkými, zejména
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s rodiči, a umožnit styk rodičů s dí−
tětem v pěstounské péči,“ vysvětila
Jana Tytlová.
Dětské centrum Plzeň také zajiš−
ťuje a poskytuje celou škálu dalších
služeb, například dětského psycho−
loga, poradenskou péči, dětskou re−
habilitaci a další. „Jsme svědky to−
ho, že roste počet dětí se specific−
kými zdravotními problémy a patří
k nim i to, že mají závažný výchovný
problém a potřebují i psychiatrickou
léčbu,“ uvedla Jana Tytlová. V cen−
tru často končí děti žen, které vedou
rizikový způsob života, tedy alkoholi−
ček, narkomanek, prostitutek. „Přij−
mout dítě drogově závislé maminky
s pozitivní hepatitidou B, C a dalšími
riziky, dnes není vůbec žádná vý−
jimka. Proto si říkáme, že tyto děti
v raném období potřebují odbornou
péči, řádnou diagnostiku, poté
teprve hledat náhradní rodinu,“ dopl−
nila Jana Tytlová. Diagnostiku pro−
vádí Dětské centrum Plzeň řadu let,
cílem je, aby se pěstouni nebo osvo−
jitelé dozvěděli maximum o zdra−
votním stavu dítěte, jeho vývoji,
neboť to je předpoklad toho, že
adopce vyjde.
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Vodní záchranka v kempu
na Hracholuskách

Od prvního prázdninového dne za−
čala nepřetržitá služba také pro čle−
ny Vodní záchranné služby Českého
červeného kříže v kempu Keramika
na Hracholuské přehradě. Právě ta−
dy se totiž vodní záchranáři dočkali
na konci června nové stanice první
pomoci za 3,1 milionu korun. Plzeň−
ský kraj přispěl částkou 80 tisíc ko−
run na její zařízení.
Budova je postavena jako modu−
lový systém tří buněk s krytou tera−
sou. Pro začlenění do prostředí kem−
pu byl zvolen dřevěný ráz budovy,
který tvoří převážně modřínové dře−

vo. Tato stanice slouží jako zázemí
pro záchranáře a zároveň je zde
k dispozici ošetřovna pro poskytnutí
první pomoci. Soustavná služba sta−
nice první pomoci Vodní záchranné
služby Českého červeného kříže je
zajištěna až do 31. srpna. O bez−
pečnost na Hracholuské přehradě se
bude starat tým složený vždy z pěti
záchranářů, kteří budou mít k dispo−
zici plavidlo zakoupené v loňském
roce z dotace Plzeňského kraje.
Budovu při slavnostním otevření
požehnal emeritní biskup František
Radkovský.

Kraj dá miliony na opravu katedrály a kostelů

Katedrálu sv. Bartoloměje v Plzni,
Jezuitský kostel v Klatovech a kos−
tel Nanebevzetí Panny Marie v Pla−
sích se Plzeňský kraj rozhodl pod−
pořit částkou 3 milionů korun na je−
jich opravu. Projekty na obnovu
těchto tří památek byly úspěšné
v 13. výzvě IROPu – REVITALIZACE
VYBRANÝCH PAMÁTEK – SC 3.1.
Celkové náklady na všechny tři pro−
jekty představují částku 275 milionů
korun, přičemž velkou část by měly
pokrýt evropské peníze, přesto ale
financování oprav bude pro vlastní−
ka – Římskokatolickou církev, zna−
Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub a náměstek hejtmana Plzeňského kraje
menat velkou finanční zátěž.
Martin Baxa při podpisu darovací smlouvy.
Darovací smlouvu na
Katedrála sv. Bar− kové opravě interiéru katedrály
částku 3 miliony korun
toloměje se nachází (např. restaurování maleb, omítek
podepsal za Plzeňský
v centru Plzně a je cí− a mobiliáře, oprava varhan, nové
kraj náměstek hejtmana
lem většiny návštěvní− osvětlení, oprava kostelních lavic).
Martin Baxa a za Bis−
Kostel Neposkvrněného početí
ků krajského města.
kupství plzeňské Mons.
Její revitalizace bude Panny Marie a sv. Ignáce v Klato−
Tomáš Holub, biskup
realizována do konce vech, obvykle označován jako Je−
plzeňský. Finanční po−
roku 2019, přičemž zuitský kostel, se nachází na klatov−
moc poskytla také
celkové náklady jsou ském náměstí. Společně s Černou
města, na jejichž území
vyčísleny na 103 mi− věží vytváří nejvýraznější dominantu
se památky nacházejí,
liony korun. Dojde Klatov. Důvodem stavebních úprav
a to Klatovy a Plzeň,
v Plasích se o podpoře Katedrála sv. Bartoloměje k vytvoření nové expo− a restaurátorských prací je přede−
zice v podkroví a cel− vším nevyhovující, až havarijní stav
v Plzni
jedná.
14
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vnějšího pláště i interiéru kostela.
Projekt by měl být realizován do kon−
ce roku 2019, celkové náklady před−
stavují částku 102 milionů korun.
Největší náklady budou vynaloženy
na kompletní opravu venkovní fasády.
V rámci projektu dojde dále např.
K restaurování vzácných nástěnných
maleb, kostelních lavic, opravě var−
han a k rozšíření prohlídkové trasy.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Plasích je součástí komplexu ná−
rodní kulturní památky kláštera
v Plasích, ve kterém bylo v minu−
lých letech vybudováno Centrum
stavitelského dědictví. Kostel patří
mezi nejstarší budovy celého kom−
plexu a nachází se v téměř havarij−
ním stavu. Románský portál, který je
v současnosti zakrytý barokní ná−
stavbou, představuje architektonický
unikát celoevropského měřítka.
Obnova kostela by měla být ukonče−
na v roce 2020, celkové náklady
představují částku 70 milionů korun.
V rámci projektu dojde především
k obnově vnějšího pláště, restauro−
vání vstupního románského portálu
a interiéru kostela, v sakristii vznikne
nová expozice pro návštěvníky.
Plzeňský rozhled 8/2017

CENA ZLATA NA VRCHOLU

Férovou cenu za nepoužívané zlato vám
vyplatí ve Zlaté Investiční Bance.
V poslední době cena zlata stoupá
kvůli krizím ve světě a pro co největ−
ší zisk je nutné odhadnout správné

období. „Měnová politika Spojených
států způsobila, že v loňském roce
stoupla cena zlata o 9 % a jde tak
o největší zisk od roku 2011. Navíc
letos by omezování měnové politiky

mělo pokračovat a tak se cena zlata
bude držet na stále vysoké úrovni“
informoval manažer Zlaté Investiční
Banky, kde vývoj ceny zlata pravidel−
ně sledují pro své zákazníky. Na−
příklad v prvním týdnu roku 2017 si
zlato připsalo víc než 2% nárůst.
Na rostoucí ceně zlata se snaží
vydělat spousta nepoctivců, kteří
vykupují šperky od lidí pod ce−
nou a ještě za poplatek. Ve Zlaté

Investiční Bance Vaše zlato, ale
i stříbro ohodnotí příjemní profesio−
nálové zcela zdarma. Výkupní cena
tu odpovídá aktuální−
mu stavu podle světo−
vé burzy.
Zlato se rozhodla
prodat i paní Peliká−
nová. Při vyklízení do−
mu po mamince našla
zubní zlato, řetízky
a zlaté prsteny, které
měly setřený punc ry−
zosti. „Šperky byly
částečně poškozené a
zubní korunky ani ne−
vím jak staré, proto
jsem nepočítala s velkým ziskem.
Ale i tak jsem to nechtěla prodat la−
cino,“ upozornila paní Pelikánová.
Vydala se do pobočky Zlaté Inves−
tiční Banky, kde zlato zvážili a určili
ryzost. Cena se vyšplhala na skoro
14 tisíc. „Část použiji na koupi dárků
pro své první vnoučátko a zbytek
bude příjemná finanční rezerva,“ do−
dala paní Pelikánová.
U nás vás čeká příjemné prostředí s
milým personálem, který vám díky
osobnímu přístupu poradí nejlepší
možnost zhodnocení vašich cenností.
Pobočka je pro Vás otevřena:

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz

Dotaz čtenáře F. D.
z Plzně Bolevce:
Hodlám zapůjčit svým
příbuzným větší finanční
částku a mám zájem,
aby případná promlčecí
doba pro případ, že by
nezaplatili podle smlou−
vy, byla delší než 3 roky.
Je možno promlčecí lhů−
tu ve smlouvě o půjčku
prodloužit?

Odpověï advokáta:
Již úvodem musím pozname−
nat, že nový občanský zákoník
nehovoří o „půjčce“ ale o „zá−
půjčce“ a účastníci smlouvy o zá−
půjčce se již nenazývají, jak to
bylo u občanského zákona č. 40
z roku 1964 Sb., „dlužník a věři−
tel“, ale nově se nazývají „zapůj−
čitel a vydlužitel“. Zákon říká
v ustanovení § 2390, že přene−
chá−li zapůjčitel vydlužiteli zastu−
pitelnou věc, tak aby jí užil podle
libosti a po čase vrátil věc stejné−
ho druhu, vznikne smlouva o zá−
půjčce. Budete−li tedy peníze pře−
nechávat za jakýmkoliv účelem
svým příbuzným, bude se jednat
o smlouvu o zápůjčce a zapůjči−
telem jste Vy. Jinak kromě této
terminologické změny má smlou−
va o zápůjčce veškeré náležitosti
jako měla dříve smlouva o půjč−

ce, tj. je třeba sjednat dobu splat−
nosti a součástí smlouvy by mělo
být i ustanovení o tom, zda se pe−
něžitá částka poskytuje bezúroč−
ně a nebo s dohodnutým úrokem
a v jaké výši. Rovněž by součástí
smlouvy mělo být ustanovení,
zda se zápůjčka hradí v termínu
splatnosti najednou a nebo ve
splátkách, a pokud ano, tak
i frekvence těchto splátek.
Pokud jde o promlčení, tak zá−
kon zásadně stanoví promlčecí
lhůtu na 3 roky. Podle ustanovení
§ 630 si však strany mohou ujed−
nat promlčecí lhůtu kratší nebo
delší, počítanou ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno popr−
vé, tedy jinou promlčecí lhůtu než
stanoví zákon. Tato dohodnutá
promlčecí lhůta však nesmí být
kratší než 1 rok a delší než 15 let.
V každém případě musí být ve
smlouvě konkretizována.
Zákon má pak zvláštní ustano−
vení o tom, že je−li kratší nebo de−
lší lhůta ujednána v neprospěch
slabší strany, nepřihlíží se k to−
muto ujednání. Neznamená to
však bez dalšího, že slabší stra−
nou je vydlužitel vůči zapůjčiteli.
Kdo je slabší stranou v právním
vztahu, to musí být posuzováno
podle konkrétních okolností pří−
padu, typicky je to např. spotře−
bitel vůči podnikateli nebo ve
smlouvě o úvěru úvěrovaný vůči
peněžnímu ústavu.
Ve Vašem případě, tedy v pří−
padě běžné zápůjčky, by to snad
přicházelo v úvahu jedině tehdy,
pokud by Vaši příbuzní finanční
částku velmi naléhavě potřebo−
vali a neměli možnost získat zá−
půjčku jinak.
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky

Nové vrty přinesou více kvalitní vody pro Dobřany a okolí

Velmi netradiční cestou se starosta
Dobřan Martin Sobotka dozvěděl
o tom, že město uspělo s dalším do−
tačním projektem. Ministr Brabec totiž
přijel osobně předat rozhodnutí o při−
dělení dotace na dva důležité vrty.
Jsou opravdu zapotřebí, současné
zdroje horkotěžko pokrývají zdejší
spotřebu. Důvodů je několik, město
se rychle rozvíjí, dosloužil jeden z nej−
lepších vrtů, radnice se musí postarat
o lidi z Vodního Újezda, navíc vrt HV 7
dodává do sítě vodu s vysokým obsa−
hem minerálů, která způsobuje pro−
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blémy v topných soustavách. „Dotaci
vítáme. V oblasti, kde vrty plánujeme,
očekáváme výrazně měkčí vodu.
Každá dotace nám pomáhá udržet ve−
lice příznivé ceny vody,“ uvedl staro−
sta Martin Sobotka. Město chystá
další žádost o dotaci v gesci ministra
Brabce. Týká se pastvy poníků na
Šlovickém vrchu, jenž bude po radnici
druhým místem, které netradiční po−
sel dobrých zpráv ve městě navštíví.
Město Dobřany zásobuje pitnou
vodou z vodovodu pro veřejnou po−
třebu 100 % obyvatel, město je zá−

sobeno ze čtyř jímacích vrtů, z če−
hož jeden je trvale odpojen. Vydat−
nost vrtů je v současné době dosta−
tečná, ale v případě výpadku vrtu
HV−07 nebude možné spotřebu
města pokrýt. Z tohoto důvodu si
město Dobřany ve spolupráci s fir−
mou Čevak podalo žádost o příspě−
vek ze Státního fondu životního pro−
středí České republiky na dva prů−
zkumné hydrogeologické vrty. Rea−
lizací těchto vrtů bude odstraněno ri−
ziko nedostatku vody při případném
výpadku stávajícího vrtu HV−07, bu−
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de umožněno napojení osad pod
správou města Dobřany a dále bude
umožněn rozvoj města.
Celkové způsobilé výdaje projektu
jsou 3 481 608 Kč, v rámci dotace je
požádáno o 70 % z celkových nákladů,
tedy o částku 2 437 125,60 Kč. Ostatní
náklady ve výši 1 044 482,40 Kč bu−
dou hrazeny z rozpočtu města Dobřa−
ny. Při úspěšnosti plánovaných vrtů
a jejich doporučení na zapojení do
systému zásobování města pitnou vo−
dou je předpokládaný termín realizace
připojení odhadován na rok 2020.
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Sportovní centrum
Vysoká Plzeň
Krajští radní schválili záměr
zahájení přípravy vybudování
Spor tovního centra Vysoká
Plzeň, jehož hlavní náplní bude
systém jednosměrných stezek
pro terénní cyklistiku – singl −
trek. Součástí bude zázemí, kte−
ré zajistí kapacity pro parko −
vání, občerstvení a ubytování
návštěvníků centra i technic−
kou správu celého centra včet−
ně údržby stezek.
V současné době narůstá
obliba areálů v režimu singlt−
rek. Jedná se o specifické te−
rénní cyklistické stezky, široké
na jedno kolo, jednosměrné,
s různou obtížností. V PK žád−
ný singltrekový areál projekto−
vaný podle speciální metodiky
neexistuje.
V PK se jako optimální ke zří−
zení areálu singltreku jeví pro−
stor Vysoká u Dobřan. V sou−
časnosti prostor slouží pro
spor tovní potřeby zejména
automobilových soutěží. Cyklo−
klub Plzeň, z.s., založil spolek
Vysoká Plzeň, z.s., a to za úče−
lem přípravy, budování a správy
infrastruktury pro cyklistickou
dopravu, zejména vybudová −
ní centra terénní cyklistiky
v oblasti polesí Vysoká u Plzně.
Spolek též inicioval jednání me−
zi dotčenými subjekty s cílem
realizovat stavbu Spor tovního
centra Vysoká Plzeň. V rámci
dotačního programu Podpora
rozvoje cykloturistiky a cyklis−
tické dopravy v PK v roce 2017
(schváleno ZPK 10. 4. 2017)
byla již poskytnuta spolku
investiční dotace ve výši 500 ti−
síc korun na zpracování po −
věřovací studie systému les−
ních cest pro cyklisty (singl −
trek) a zázemí bikecentra v po−
lesí Vysoká u Plzně.
Realizací této stavby by se
zvýšil turistický ruch v regionu
a sportovní nabídky v kraji jak
pro jeho obyvatele, tak pro
návštěv níky. Osloveni byli
i před stavitelé obcí Dobřany,
Útušice, Čižice, Štěnovice,
Chlumčany a statutární město
Plzeň. Cílem bylo tento záměr
společně posoudit a probrat
oblasti možné spolupráce při
realizaci projektu.
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Spolupráce na výstavbě cyklostezky
Koterov − Starý Plzenec
Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci za účelem realizace pro−
jektu „Cyklostezka Koterov – Starý
Plzenec“ podepsal městský obvod

spolupráci za účelem realizace pro−
jektu podepsal starosta MO Plzeň 2 –
Slovany Lumír Aschenbrenner a sta−
rostka města Starý Plzenec Vlasta

Podpis smlouvy Lumírem Aschenbrennerem a Vlastou Dolákovou

Plzeň 2 – Slovany a město Starý
Plzenec. Několikaleté přípravy stavby
cyklostezky se tak posunuly do další
fáze, kterou se má stát podání žádosti
o dotaci. Tuto žádost podá město
Plzeň do konce srpna roku 2017.
Smlouvu o partnerství a vzájemné

Doláková dne 29. 6. 2017. Obě strany
o vybudování cyklostezky usilují již tři
roky. Pokud se podaří dotaci z 50. vý−
zvy Integrovaného regionálního ope−
račního programu – Integrované pro−
jekty ITI získat, mohla by být stavba
dokončena během srpna roku 2018.

„Plánovaná cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec bude mít rozpětí
3,14 kilometrů a díky nenáročnému
terénu okolí řeky Úslavy bude vhodná
zejména pro využití rodinami s dětmi.
Realizace celého projektu je vyčíslena
na 24,3 miliónů korun,“ uvedl staro−
sta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
IROP poskytuje podporu ve výši
max. 90 % z celkových způsobilých
nákladů. Na stavbu cyklostezky by se
mohlo podařit získat dotaci ve výši až
20,9 milionu korun. Na uhrazení zbý−
vající částky se bude podílet druhý
plzeňský obvod spolu s partnerem
projektu městem Starý Plzenec.

Děti z Ptenína se dočkaly vlastního hřiště

Malá obec Ptenín na jižním Plzeň−
sku darovala spolu s Nadací ČEZ
místním dětem Oranžové hřiště se
sedmi herními prvky a zázemím
pro návštěvníky. Projekt hřiště pro
Ptenín podpořila sportující veřej−
nost prostřednictvím aplikace EPP
– Pomáhej pohybem.
První den letních prázdnin oslavily
děti se svými rodiči a zástupci obce
Ptenín na nově otevřeném Oranžo−
vém hřišti. Je umístěno v Újezdci,
v místě zvaném Hory, kde žije hodně
rodin s malými dětmi, a hřiště pro trá−

vení jejich volného času zde dosud
chybělo. „Snahou obce je zajistit ta−
kové životní podmínky, které povedou
ke spokojenému životu občanů a do−
káží do Ptenína přilákat i nové spolu−
občany. V obci je prodejna potravin,
pohostinství, knihovna, fotbalové
hřiště, Naučná stezka hraběte Hanu−
še, regionální zámecká expozice
a mnoho další kulturních i společen−
ských zajímavostí“, uvedl starosta
obce Martin Kastner.
Vysportovaná částka z aplikace
EPP 119 185 korun pomohla pokrýt
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náklady na sedm herních prvků, lavi−
ce, stůl a odpadkový koš. Na instala−
ci prvků a úpravy herní plochy se
podíleli i rodiče s dětmi. Z nového
hřiště budou mít radost nejen místní
děti, ale i děti chalupářů. „Za Nadaci
ČEZ jsem ráda, že jsme mohli dětem
z Ptenína dát právě hřiště jako dárek
k vysvědčení a současně udělat ra−
dost i těm nejmenším“, řekla ředitel−
ka Nadace ČEZ Michala Ziková.
Nadace ČEZ dosud podpořila více
jak 450 Oranžových hřišť za celkovou
částku přibližně 342 milionů korun.

Plzeňský rozhled 8/2017
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Střípky
z Plzně
Nová auta pro
dobrovolné hasiče
Jednotky sborů dobrovolných ha−
sičů v Radobyčicích a Červeném
Hrádku získají nové vozy. Na jejich
pořízení se podařilo získat dotaci
ze státního rozpočtu v rámci pro−
gramu Ministerstva vnitra, gene−
rálního hasičského záchranného
sboru České republiky, stejně tak
i dotaci od Plzeňského kraje. Výše
dotace na jeden vůz od státu činí
450 tisíc korun, od Plzeňského
kraje 300 tisíc korun. Celkové ná−
klady na pořízení jednoho vozu
jsou 2,345 milionu korun.
„Na základě uzavřené rámcové
kupní smlouvy mezi městem
a THT Polička, s.r.o. město pořídí
v letech 2015 – 2018 celkem až
osm kusů dopravních automobilů
pro jednotky Sboru dobrovolných
hasičů města Plzně. Letos jde
o nákup automobilů pro jednotky
v Radobyčicích a Červeném Hrád−
ku,“ uvedl ekonomický náměstek
Pavel Kotas.
Město Plzeň žádalo o dotaci
v rámci programu Dotace pro
jednotky SDH obcí pro rok 2017,
podprogramu Pořízení nového do−
pravního automobilu, žádost o do−
taci byla podána na jaře letošního
roku. Pro získání krajské dotace
bylo podmínkou právě udělení do−
tace od státu.

Dopravní podniky
získají byty
Rada města Plzně schválila po−
skytnutí čtyř bytů do nájmu
Plzeňským městským dopravním
podnikům. Ty je využijí pro své za−
městnance. Podobně již získává
do nájmu byty například Fakultní
nemocnice Plzeň či Městská poli−
cie Plzeň. Cílem je podpořit měst−
ské firmy, příspěvkové organizace
i další při náboru či stabilizaci za−
městnanců. Možnost poskytnutí
bytu může být jedním z bonusů.
„Konkrétně v případě Plzeňských
městských dopravních podniků se
jedná o nájem dvou bytů v Plze−
necké ulici 65, jednoho na Ame−
rické 38A a bytu v Majerově ulici
číslo 4. Byty vytipoval Bytový od−
bor Magistrátu města Plzně spolu
s dopravními podniky. Plzeňské
městské dopravní podniky, a.s. bu−
dou tyto byty využívat výhradně pro
své zaměstnance,“ uvedl radní pro
oblast správy městských nemovi−
tostí David Šlouf. Ve všech přípa−
dech se jedná o menší byty o veli−
kosti 1+0 či 1+1.
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UWB RACING – VŮZ NA SEZÓNU 2017

Studentský tým složený ze zástup−
ců čtyř fakult Západočeské uni−
verzity v Plzni přichází po roční
přípravě s novým modelem závo−
dního vozu UWB04, který by měl
navázat na dosavadní úspěchy
v prestižní mezinárodní soutěži
studentských týmů.
„Hlavním cílem pro tento rok bylo
navrhnout spolehlivý vůz a vylepšit
jeho jízdní dynamiku. I z tohoto důvo−
du jsme na voze UWB04 kompletně
přepracovali systém řízení včetně
ergonomického volantu z uhlíkových
vláken, pohonné jednotky a několika
dalších systémů,“ vysvětluje člen
studentského týmu Michal Skovajsa.
Vůz UWB04 je poháněn motorem
Yamaha R6, který prodělal mnoho vý−
razných změn. Studenti vyvinuli čtyř−
stupňovou převodovku, která umož−
ňuje lepší využití výkonových charak−
teristik motoru. Dále přepracovali sá−
ní a výfukový systém motoru. Tyto

změny přinesly zvýšení točivého mo−
mentu a současně snížení spotřeby.
Modernizací prošla i elektronika
vozu. Díky lepšímu uspořádání ka−
beláže a použití CAN sběrnice se po−
dařilo zredukovat hmotnost kabelo−
vých svazků o více než 30 procent.

Stodská porodnice má

Vysvětlení, že se v jeden den na−
rodilo tolik dětí, je nutné v obou pří−
padech hledat u rodičů. Někdy sice
může počet porodů v jednom dni
ovlivnit počasí, když se třeba mění

v těchto dnech obnovena akreditace
pro vzdělávání. „Akreditace se udě−
luje takovému pracovišti, které svým
spektrem práce i personálním obsa−
zením nabízí optimální prostředí pro
další vzdělávání mladých lékařů. To
splňujeme a můžeme je tak vzdělá−
vat, respektive práce v našem zaří−
zení se jim započítává jako praxe po−
třebná k udělení atestace,“ vysvětlu−
je primář oddělení Jakub Mach.

tlak – například před bouřkou, ale
v těchto případech tomu tak nebylo.
V loňském kalendářním roce se
ve Stodu narodilo 579 dětí. Nejvíce
od roku 1989. Od března 2016 do
února 2017 už to bylo přes šest set
dětí. A díky opakovanému dosažení
této hranice (vždy ve 12 po sobě
jdoucích měsících) byla porodnici

Stodská porodnice organizuje
pravidelně zhruba jednou za šest
týdnů neformální setkání těhotných
žen s primářem oddělení. Začínají
vždy v 16 hodin. Jedná se o otevře−
nou debatu, kde primář umožňuje tě−
hotným ženám i jejich partnerům vy−
jádřit svůj názor a přání ohledně prů−
běhu porodu.

přes tři sta novorozenců
V porodnici Stodské nemocnice se
v prvním pololetí roku narodilo 302
dětí. To je o téměř 50 více než ve
stejném období roku 2016, který
byl v počtu novorozenců za posled−
ních téměř 30 let rekordní. Lze tak
očekávat, že počet miminek na−
rozených ve Stodu se letos opět
posune výše a za kalendářní rok
překročí hranici šesti stovek. I díky
rostoucímu počtu porodů získalo
gynekologicko−porodnické odděle−
ní zpět vzdělávací akreditaci.
Vůbec nejvíce miminek se narodi−
lo v květnu, konkrétně 62. Měsíc lá−
sky tak byl ve stodské porodnici spí−
še „měsícem výsledků lásky“, a platí
to hlavně o 25. květnu. V tento jedi−
ný den přišlo ve Stodu na svět osm
dětí. A stejný počet dětí se zde naro−
dil také 5. ledna. Ani taková frekven−
ce neznamená pro porodnici kompli−
kaci. „V jeden moment u nás mohou
rodit až čtyři ženy. To je ale velmi
malá pravděpodobnost. Porody se
zpravidla během těch 24 hodin samy
rozprostřou tak, že se na porodních
sálech sejdou nejvýše dvě ženy,“
popisuje vrchní sestra gynekolo−
gicko−porodnického oddělení Hana
Duffková.

Aby bylo možné monitorovat vůz bě−
hem testování a závodů, byl navržen
systém online telemetrie s monitoro−
vacím softwarem. Díky tomuto sys−
tému je možné sledovat informace
v reálném čase a získávat data z ví−
ce než 30 senzorů.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi

200 000 našich čtenářů.
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Nejlepší stavby
Zrekonstruovaná jízdárna v Tachově−
Světcích hostí putovní výstavu k sou−
těži Stavba roku Plzeňského kraje
2016. Prezentaci všech 27 soutěž−
ních stavebních děl si návštěvníci
mohou v unikátních prostorách pro−
hlédnout do 11. září 2017.
Právě největší jízdárna v České re−
publice v Tachově−Světcích je jednou
ze staveb, která se pyšní prestižním
titulem Stavba roku Plzeňského kraje
2016. Zvítězila v kategorii Rekons−
trukce budov. Jedinečný historický
objekt v sobě skrývá řadu unikátních
architektonických prvků, jako je na−
příklad pozoruhodný krov s tzv. lucer−
nou – hranolovým světlíkem, kterým
do jízdárenské haly přichází nejvíce
osvětlení. Město Tachov jízdárnu za−
chránilo před demolicí a umožnilo její
mimořádně zdařilou proměnu v dů−
stojný kulturně−společenský stánek.
Jízdárnu ocenila nejen odborná po−
rota soutěže, ale také široká veřej−
nost. Stavba získala Cenu veřejnosti.
„Největší jízdárna v České republice
a druhá největší jízdárna ve střední
Evropě byla původně určená k demo−
lici. Na přelomu milénia ji začalo
město s podporou Ministerstva kultu−
ry České republiky a Plzeňského kraje
intenzivně opravovat. Doslova za vte−
řinu dvanáct se podařilo zachránit
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Instalace aktivních traumabodů Brdy
Členové Rady Plzeňského kraje
schválili uzavření smlouvy o dílo na
vytvoření „Studie proveditelnosti –
Projekt pilotní instalace aktivních
traumabodů Brdy“ v ceně 157 000
korun bez DPH.
Jedním z úkolů, které Plzeňskému
kraji vznikly v důsledku zrušení vojen−
ského újezdu Brdy a následného vy−
hlášení chráněné krajinné oblasti na
tomto území, je zajištění bezpečnosti
návštěvníků v rámci integrovaného zá−
chranného systému na tomto území.
22

Zásadní překážkou pro efektivní zása−
hy složek integrovaného záchranného
systému je nedostatečné pokrytí toho−
to území signálem pro mobilní telefo−
ny. Určitým řešením tohoto problému
by mohlo být využití záchranných in−
formačních bodů, tzv. traumabodů, ze
kterých by bylo možné přivolat po−
moc. Traumabod neboli bod záchrany
je místo v krajině označené tabulkou
s unikátním kódem usnadňujícím
lokalizaci složkami integrovaného
záchranného systému v případech,

které ohrožují život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí a vyžadují pro−
vedení záchranných prací.
Součástí studie budou zejména
informace o dostupnosti signálu na
vybraných traumabodech a potřebě
jeho posílení, pasportizace vybra−
ných traumabodů, grafický návrh
jednotného nosiče traumabodu, po−
pis procesů souvisejících s provo−
zem aktivního traumabodu a podkla−
dy pro případnou realizaci projektu
včetně finanční analýzy.
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jedinečný objekt, který je dnes kultur−
ní památkou. Nejen Tachovsko, ale
celý Plzeňský kraj získaly mimořádně
zajímavý turistický cíl. Každý, kdo do
jízdárny ve Světcích přijde, kouká
s otevřenými ústy. Že jde o opravdový
unikát, potvrzují obě ocenění, kte−
rých si velmi vážíme,“ říká starosta
Tachova Jiří Struček.
Druhou stavbou, která se pyšní
hlavním titulem v kategorii Stavby pro
bydlení, je nový bytový dům ve Vele−
slavínově ulici v Plzni. Ve zcela nové
kategorii Průmyslové stavby uspělo
plzeňské sídlo společnosti Workpress
Aviation, zabývající se především vý−
robou komponentů pro letecký inte−
riér. Do 14. ročníku soutěže majitelé,
investoři či projektanti přihlásili cel−
kem 27 staveb dokončených či zko−
laudovaných v roce 2016, z nichž po−
rota nominovala 16 na hlavní oceně−
ní. Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje 2016 pořádali Plzeňský kraj
a Statutární město Plzeň ve spoluprá−
ci s Okresní hospodářskou komorou
Plzeňsko, Českou komorou autorizo−
vaných inženýrů a techniků, Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR
a Obcí architektů.
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