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Město Plzeň se v roce 2016 umí s −
ti lo v celorepublikovém žebříčku
kvality života na prvním místě,
ukazují to data získaná ze Systé −
mu hodnocení kvality života ve
městě. Výsledné údaje zohled −
ňují řadu faktorů, porovnání se
týkalo krajských měst. 

„V tomto srovnání je zahrnuto 13
krajských měst, kvalita života se po−
rovnává na základě sedmi hlavních
kategorií – územní rozvoj, zdravot−
nictví, finance, životní prostředí,
obyvatelstvo, podnikatelské a so −
ciální prostředí. Dohromady se jedná
o 50 srovnávacích indexů. Celkové
umístění je průměrem hodnot ze
všech zmíněných oblastí,“ vysvětlil
Luděk Šantora, ředitel Správy infor−

mačních technologií města Plzně,
která systém technicky zajišťuje.

Mezi jednotlivými indexy nechybí
například dlouhodobá nezaměstna−
nost, procento zastavěné plochy, ze−
mědělské půdy, lesů a vod, průměrný
důchod, trestné činy na 1000 obyva−
tel, počet lékařů a lůžek na 1000 oby−
vatel, emise oxidu siřičitého nebo po−
létavého prachu, výdaje na ochranu
životního prostředí na obyvatele
a další. Nejlepší průměrné hodnoty
vykazuje město Plzeň v oblasti financí
a podnikatelského prostředí, velmi
dobře je na tom také z  hlediska oby−
vatelstva nebo územního rozvoje.

„Samozřejmě je skvělé sledovat,
že se vývoj západočeské metropole
ubírá tím správným směrem. Na −
shro mážděné údaje ale poukazují

i na témata, kterým musíme více vě−
novat pozornost,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký. Plzeň
si například uvědomuje, že ve srov −
ná ní s  ostatními krajskými městy na
tom nebyla nejlépe, co se týká vý −
dajů na vzdělávání. „Proto se v  tom−
to snažíme výrazně posunout. Na
podporu vzdělávání se nyní aktivně
zaměřujeme, máme Centrum roboti−
ky, spustili jsme jedinečný koncept
Smart Edu Plzeň, zavádíme výuku
robotiky na základní školy, vybavuje−
me školy interaktivní výukovou tech−
nikou a podobně,“ doplnil primátor.   

Město se snaží soustředit také na
oblast životního prostředí. Týká se to
například emisí polétavého prachu
i emisí oxidu siřičitého. Získaná data
jsou velmi cenná pro další rozvoj

města. Aktivně je využívá třeba Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně,
a to při tvorbě strategického plánu
města Plzně. 

Data, se kterými systém pracuje,
jsou ověřitelná a průkazná. „Čerpá −
me je z Českého statistického úřadu,
Ministerstva financí České republiky
a z Českého hydrometeorologického
ústavu, přičemž je průběžně aktuali−
zujeme. Systém hodnocení kvality
života ve městě je umístěn na strán−
kách https://opendata.plzen.eu, mo−
mentálně jsou dostupné hodnoty
z let 2010 až 2016. Jednotlivá měs−
ta jsou v  grafu vyznačena křivkami,
čím nižší hodnotu daná křivka má,
tím lépe,“ vysvětlil Tomáš Benedikt,
vedoucí Úseku rozvoje Správy infor−
mačních technologií města Plzně. 

Plzeň je dobrým místem pro život,
ukazuje celorepublikové srovnání  
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V úterý 15. 8. 2017 přivítala plzeňská
Zoo a Botanická zahrada svého
300 000. návštěvníka. Stala se jím
rodina Hlaváčkova z Hracholusek na
Křivoklátsku. Rodiče Petra a Jaros lav
jsou učitelé, kteří do Plzně při vezli
děti Tondu (9) a Terezku (6). Jmé −
nem města Plzně je s ředitelem Zoo
Ing. Jiřím Trávníčkem přivítal ná −
městek primátora  Ing. Petr Náhlík
a předali jim upomínkové předměty
a publikace o Zoo. Jubilanti měli
možnost nakrmit šimpanze nebo
navštívit své oblíbené žirafy. Zdejší

Zoo, spolu s pražskou a libereckou,
navštěvují jedenkrát za rok. „Plzeň −
ská Zoo prožívá v roce 2017
návštěv nicky podařenou sezónu
a mohla by dosáhnout zajímavého
konečného čísla. Dosud nejlepší
rok 2011 přinesl  460 969 návštěvní−
ků, dosud nejnavštívenější měsíc –
srpen 2010 – uvítal 106 859 osob.
Od roku 2007 překonává trvale roční
návštěvnost laťku 400 000 osob.
Letos láká nosorožec Růženka 
(*5. 2.), lvíče Amira (*12. 9. 2016)
a desítky mláďat, expozic, akcí a no−

Jubilejní návštěvník v Zoo
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V loňském roce proběhla
rozsáhlá rekonstrukce
školy ve Vejprnicích včet −
ně nástavby dvou pavilo−
nů. Následná kolaudace
nové nástavby základní
školy, která proběhla dne
23. 8. 2016, byla tak již
poslední tečkou za touto
největší investiční akcí
posledních let v obci, která byla 
realizována za pouhých 55 týdnů.
Po roce je další důvod
k radosti.

Na začátku letošních
prázdnin byla totiž zaháje−
na první etapa dokončení
modernizace areálu školy,
která zahrnovala rekons −
trukci školní kuchyně
a roz šíření jídelny. Ve škol−
ní kuchyni došlo ke kom−
pletní výměně podlah 
včetně odpadů, novému
obložení stěn, úpravě
elektro instalace, výměně
vzduchotechniky a k vybu−
dování nové, od vlastní ku −
chyně oddělené, výdejní
místnosti obědů. Kuchyně

byla rovněž dovybavena
novým gastro zaříze−
ním, které nahradilo již
nevyhovující stávající.
Jídelna byla rozšířena
o prostory třídy mateř−
ské školky, která je situ−
ovaná hned za jídelnou.

Díky tomuto rozšíření narostla kapa−
cita počtu míst z původních 66 na 96.

„Toto rozšíření bylo nutné přede−
vším z důvodu nárůstu počtu žáků
naší základní školy, která momentál−
ně čítá 420 žáků,“ upřesňuje staro−
sta Ing. Mgr. Pavel Karpíšek. 

Jídelna byla také vy−
bavena novým nábyt−
kem. Zároveň bylo vy−
budováno nové sociální
zázemí, které odpovídá
požadavkům provozu
školského jídelního zaří−

zení, jež bylo přestavěno ze stávají−
cího, které bylo uzpůsobené pro pro−
voz třídy mateřské školky. Mateřská
třída, která zabezpečovala pouze do−
polední výuku, byla přesunuta do

prvního patra
nového pavilonu
mateřské škol −
ky, kde byly sta−
vebně upraveny
volné prostory pro
potřeby dopoledního provozu. 

„Příští rok chceme realizovat ještě
výstavbu nové sportovní haly, 
a tím bude modernizace školy prak−
ticky dokončena,“ uzavírá starosta
Karpíšek. 

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

Základní škola ve Vejprnicích

Vejprnická škola je zase modernější, ale to není vše
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Business snídani o připravovaných
dopravních stavbách v kraji připra−
vila Regionální hospodářská komo−
ra Plzeňského kraje a Okresní hos−
podářská komora Plzeňsko ve
Vědecko−technickém parku na
Borských polích. Hosty byli ředitel
plzeňské správy Ředitelství silnic a
dálnic (ŘSD) Ing. Zdeněk Kuťák a
jeho náměstci, kteří přítomné pod−
nikatele seznámili se stavem a při−
praveností vybraných staveb na
silnicích I. třídy Plzeňského kraje.

Ve správě ŘSD je téměř 417 km
komunikací I. třídy, na kterých je cel−
kem 174 mostů. Z tohoto počtu pou−
ze 11 z nich je ve špatném stavu a 36
ve stavu uspokojivém. V kraji tak není
žádný most ve velmi špatném nebo v
havarijním stavu. Podle Ing. Kuťáka
se nyní zvýšil objem finančních pro−
středků, které je možné využít na
opravy a údržbu silnic. Jestliže vloni
činily náklady na opravu silnic v ma−
jetku ŘSD 181 milionů korun, letos se
počítá s 250 miliony korun. 

Jak uvedl náměstek pro výstavbu
plzeňské správy ŘSD Bc. Miroslav
Blabol, DIS, krajské město Plzeň trá−
pí hned několik dopravních problé−
mů. Jedním z nich je silnice I/27,

která je, vzhledem k neexistenci úse−
ku Sukova – Karlovarská,  zcela ne−
vhodně vedena centrem Plzně po
Klatovské. 

„Cílem správce komunikace je
v co nejkratší době  postavit novou
páteřní silnici centrem města. Z hle−
diska významu pro Plzeň je klíčový
především úsek staveb od dálnice

D5 směrem na sever,“ upozorňuje
Miroslav Blabol. 

Staveb, které jsou v Plzeňském
kraji rozestavěné anebo se teprve

plánují, je celá řada. Jak zdůraznila
krajská radní pro životní prostředí
Radka Trylčová, prakticky všechny
dopravní stavby jsou důležité jak
pro lepší životní podmínky pro

lidi, kteří žijí v jejich
bezpro střed ní blízkos−
ti, tak pro okolní floru
a faunu.  

Řidiči se tak mohou
setkat na vozovce s ce −
dulí, která oznamuje:
Musíme to udělat −:).
Týká se to nebo bude
týkat například při vý−
stavbě obchvatu Ba by −
lo nu, Kaznějova, Do −
 mažlic nebo Přeštic,
přeložek silnic v Kla −
tovech, Chválenicích či
Plané, ale také několi−
ka plánovaných staveb

přímo v Plzni – Jateční – Na Roudné,
Plaská – Na Roudné, Borská –
Přemyslova, Třemošenský rybník –
Orlík nebo Jasmínová – Jateční. 

ŘSD seznámila podnikatele
s vybranými stavbami v kraji
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V uplynulých měsících se do pro−
vozu v ruském Petrohradu vydalo
osm nových šestivozových souprav
metra NěVa. Pro tamní dopravní
podnik je dodala společnost OOO
VAGONMAŠ, člen skupiny Škoda
Transpor tation. Poslední začala
vo zit cestující na začátku srpna.
Smlouva na zakázku o celkové
hodnotě 3,8 miliardy rublů byla po−
depsána v dubnu roku 2015. 

„Aktuální dodávka navazuje na
předešlou dodávku devíti vozidel
NěVa, z nichž některé už za sebou
mají v systému petrohradské pod−
zemní dráhy více než půl milionu
kilometrů provozu. Vozidla jezdí ke
spokojenosti provozovatele i cestují−

cích, vykazují vysokou mírou dispo−
nibility,“ říká projektový manažer Petr
Soubusta ze Škody Transportation.

Nové soupravy mají řadu novinek
proti předchozí devítikusové sérii –
například handicapovaní cestující
mají k dispozici speciální místa
v čelních vozech souprav pro nástup
a výstup. Podařilo se také ještě více
snížit míru hlučnosti v interiéru vozů
díky využití nových izolačních ma −

teriálů, oken a dveří.
Jednou z hlavních vý−
hod nových souprav
je podstatně nižší
hmotnost oproti stá−
vajícím vozům ruské
koncepce. Vozy vy−
užívají rekuperaci
energie při brzdění,
tudíž jsou schopny,

oproti dnes provozovaným soupra−
vám, ušetřit až 25 procent elektrické
energie. Bezpečnost cestujících i ři−
diče zajišťují vnější a vnitřní kame −
rové systémy se záznamem dat.
Pasažérům pomáhá i přehledný au−
diovizuální informační systém.

Škoda dodala vozy
do metra Petrohrad
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Dobrý den, chtěla
bych se zeptat, jestli
musí majitel bytu do −
kládat nájemci všech−
ny faktury a účty, na
které použil peníze
z vratné kauce? Při
předávání bytu jsme
se s majitelkou ústně
domluvili, na co pe −
níze použije, ale za−
tím jsme se dočkali
vyúčtování v podobě
smsky a originální do −
klady jsme zatím ne−
dostali a vypadá to,
že ani nedostaneme.
Předem děkuji za od −
pověď, s po  zdra vem, 
Martina Masaryková.

Dobrý den, k čemu je
ur če ná kauce / jistota
upra vuje jednak § 2254
zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a
v dru hé řadě pak u jed −
nání smluvních stran.
Jistota primárně slouží
pro případ pohledávek,
které by mohly za ná−
jemcem ze smluvního
vztahu vzniknout. Pro −
na jímatel má právo od
jistoty odečíst náklady
na věci v předmětu náj−
mu poškozené nájem−
cem nesprávným uží −
váním a k úhradě pří−
padných nedoplatků na
nájemném či zálohách
a platbách spojených
s užíváním předmětu
nájmu. Každopádně
mu  sí být jistota po
skončení nájmu řádně
vyúčtována, tedy před−
loženy doklady, na co
byla jistota použita.. 

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Obvod Slovany nechal
průleh vybudovat v roce
2015 za přispění Ope −
 račního programu život−
ního prostředí, v rámci
projektu „Re vita li zace
toku v průlehu Božkov −
ského ostrova“. Průleh
na Bož kov ském ostrově
je uzpůsobený zejména
dětem, které se zde 
mohou během letních
měsíců ochlazovat a využít přitom
instalované herní prvky.

Po zhruba dvou letech došlo vli−
vem proudu vodního toku k vymílání
zeminy mezi lomovými kameny
v místě rekreační části, což mělo
za následek poškození koryta 
a ostrůvku. Obnažené kameny se

pak staly lákadlem
pro vandaly, kteří ka−
meny vyjímali z lo že
a nechali poházené
po okolí. V letošním
roce vandalové ro −
ze brali průleh nato−
lik, že byl z velké
části zničen. 

„Kromě materiál−
ní škody se obvod
potýkal také s pro−

blémem, že prostor již nebyl vhodný
pro využití dětmi a kvůli pohozeným
kamenům na dně průlehu se místo
stalo nebezpečným. Obvod proto
neprodleně objednal opravu ka −
menného ostrůvku u firmy, která bě−
hem července uvedla stav opět do
po řádku,“ uvedl sta ros ta MO Plzeň 2

– Slovany Lumír Aschenbrenner.
Veškeré kameny na ostrůvku byly
uloženy do betonového lože a za−
spárovány. Záro veň  byl nově ukot −
ven vodní herní prvek Archi médův
šroub. Dále  radnice objednala výro−
bu nášlapů, které umož ňují přejít su−
chou nohou až ke šroubu. Děti si tak
za chladnějšího počasí nemusí na−
máčet nohy. Průleh je v současné
době opět v bezvadném stavu a děti
si zde mohou už bez obav hrát.

Cena za opravy vyšla obvod na
306.685 Kč vč. DPH. Opravu provedla
firma, která před dvěma lety celý prů−
leh realizovala a stále je u ní platná zá−
ruka na dílo. Poškození průlehu obvod
zároveň nahlásil jako po jistnou udá−
lost, kterou pojišťovna uznala a vyplati−
la kompenzaci ve výši 90.000 Kč.

Lumír Aschenbrenner

Vandalismus přišel na 300 tisíc
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2+1 (56 m2), ul. Francouzská třída, Plzeň
Prodej bytu v OV ve 4. patře cihlového domu bez výtahu.
Byt je po dobové rekonstrukci z roku 2003 (kuchyně, dve−
ře, podlahy, koupelny). V okolí veškerá občanská vy −
bavenost. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému bydlení
v žádané lokalitě. K bytu náleží sklepní koje, fond oprav
1.420,− Kč. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301

2 100 000 Kč949 000 Kč  

6+kk/B/G  (673 m2), ul. K Draganci, Vejprnice
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 pokoje. V 1.PP se nachází velké skl.prostory
a jedna volnočasová místnost.  IS: el. 230/400 V, měst−
ský vodovod, kanalizace, topení – ústřední plynové +
možnost osazení krbovými kamny. 
Doporučujeme! Nutno vidět! � 734 319 301

5 900 000 Kč

3+1 (120 m2), Plzeň−Klatovská třída
Prodej bytu v družstevním vlastnictví ve 3. patře cihlo−
vého domu bez výtahu. Byt je po částečné rekonstruk−
ci−rozvody elektřiny v mědi, plastové stoupací vedení,
protihluková okna, koupelna + WC. Vytápění o TUV 
zajištěn plynovým kotlem. K bytu náleží prostorný
sklep. Anuita splacena. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

2 650 000 Kč 
3+1/L (75 m2), ul. Žlutická, Plzeň−Bolevec
Prodej prostorného bytu 3+1 s lodžií po kompletní rekons −
trukci z roku 2012 ve čtvrtém patře panelového domu. 
V bytě je předsíň, kuchyně, 3 pokoje, koupelna se sprcho−
vým koutem a WC.  Na podlahách je dlažba+plovoucí po−
dlahy. K dispozici je sklep.Nízké náklady na provoz bytu.
Koupě bytu je možno financovat hypotéčním úvěrem.
Doporučujeme. � 734 319 301  

2 499 000 Kč
4+1/L (84 m2), Rabštejnská ul., Plzeň
Prodej bytu 4+1 s lodžií v OV ve 3. patře panelového do−
mu. Byt je v původním udržovaném stavu s využitím spo−
lečných prostor (sušárna, prádelna, mandlovna, kočár−
kovna, 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

2 499 000 Kč

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 800 000 Kč
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně 1 000 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J 1 000 000 Kč
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany 900 000 Kč
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky 1 500 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci, Šumava 1 500 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 2 000 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 700 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Zruč, Třemošná, Druztová 3 000 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Manětín, Dolní Bělá, Pernarec 1 500 000 Kč
RD v lepším stavu, Mirošov, Rokycansko, Strašice 2 500 000 Kč
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku 1 000 000 Kč
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín 2 500 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

Chata 2+1/B (268 m2), Horní Hradiště
Prodej pěkné chaty na vlastním pozemku u obce Horní
Hradiště, okr. Plzeň−sever o zastavěné ploše 49 m2. Chata
je dispozičně řešena jako 2+kk s balkonem a krytou veran−
dou. IS: dodávka el. proudu je zajištěna elektrocentrálou,
možnost připojení do sítě−vedení cca 20m od chaty, topení:
lokální TP, WC, studna cca 50m od chaty. Železniční stanice
300 m od chaty. Krásná, klidná lokalita v těsné blízkosti ře−
ky Střely. Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

550 000 Kč  

G

G

2+1/L (63 m2), Plzeň, ul. Terezie Brzkové
Prodej pěkného, slunného bytu v OV ve zvýšeném přízemí
panelového domu, který prošel kompletní revitalizací. Byt
má lodžii se zasklením a je v původním stavu (zděné jádro).
K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav 1.419,− Kč. Prodej
přímo od majitele−neplatíte provizi. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! �� 734 319 302

1 980 000 Kč C

1+1 (39 m2), Horní Bříza, Komenského ul.
Pěkný, světlý byt v družstevním vlastnictví ve 3. patře pa−
nelového domu je v původním, udržovaném stavu. Velmi
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané lokalitě či
jako investice. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.013,− Kč. Anuita 20.000,−. Převod do osobního vlast −
nictví je možný. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Neplatíte daň z nabytí nemovité věci. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G
C

C

C
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Svůj vlastní městský pivovar nově
otevřeli na konci srpna také v  Přeš −
ticích. Vznikl přestavbou objek tu na
místním náměstí, v  němž byly dříve
hotel a restaurace a radnice
za něj kvůli rekonstrukci utra−
tila přibližně 18 milionů ko−
run. Tento minipivovar by měl
ročně vyprodukovat kolem
1400 hektolitrů zlatavého
moku. V  nabídce bude  pět
druhů vlastních piv s  ochran−
nou známkou. Vý ro ba piva ve
městě tak bude obnovena po
112 letech.

Přestavba trvala ¾ roku, při−
čemž  na téměř  13 milionů
korun přišly samotné  stavební
práce. Hostinec a varny jsou
umístěny v přízemí, větší část
technologie, která umožní vařit také
speciální piva typu ALE a IPA, je pak
ve sklepě. Z ležáckých tanků teče
uzrálý mok potrubím přímo do píp.
Město  podepsalo smlouvu na deseti−
letý pronájem s firmou PCP Brewery,
která má zkušenosti z oboru a vyhrála
ve veřejné soutěži.   Platit bude mě −
síční nájem 31 tisíc korun a složí více
než tři miliony korun zálohu, z níž se

bude upisovat městu každý měsíc
jedna stodvacetina.

„A proč se naše nová restaurace
jmenuje U Přeška? Název je odvo−

zen od Přecha, zdrobněle Přeška,
dávného zakladatele Přeštic. V  opuš −
těném objektu jsme chtěli vybu −
dovat něco výjimečného, proměnit
budovu v  dů stojné a reprezentativní
prostory. A minipivovar je skvělá
volba,“ vysvětluje starosta Přeštic
Karel Naxera.

Město investovalo do technologie
pivovaru 3,5 milionu korun. Další
1,5 milionu korun pak stálo vybavení
restaurace.  Ta nabízí přes sto dvacet

míst k  sezení, k  dispozici jsou dva
salonky (bývalý ‚Klub‘) a připravuje
se i zahrádka přilehlá k zadní části 
budovy. Provozovateli jsou Zdeněk
Papáček a Kamil Černý s bohatými
zkušenostmi v oboru gastronomie.
Pivo vaří zkušený sládek Petr Hampl,
vyučený v  Plzeňském Prazdroji.

Základem pivní nabídky je světlý
ležák Kilián, pojmenovaný po pa −
tronu města, jehož socha stojí
na náměs tí. Silnější pivo je pše −

ničný svrchně kvašený 
ležák Schönborn, který ne−
se jméno posledního ma −
jitele velkostatku a pivo −
varu Přeš tice hraběte
Schön borna. Tmavý spe −
ciál Mau rus se jmenuje po
bene diktinském mnichovi
z Klad rub, který zahájil vý−
stavbu kostela Nanebevzetí
Panny Marie, největšího
mimopražského barokního
kostela v  Česku.

Lahůdkou je svrchně
kva šený speciál (IPA) ze
čtyř druhů amerického

chmele nazvaný Marlene. Ten upo−
míná slavné květnové dny pěta −
čtyřicátého, kdy v Přešticích zpívala
americkým vojákům herečka Mar −
lene Dietrich. 

Názvy vybírala se svými kolegy
vedoucí Domu historie Přešticka
Drahomíra Valentová. „Chceme tím
nenásilně návštěvníkům pivovaru
připomenout naší historii.“ 

Na snímku provozovatelé restaurace U Přeška Kamil Černý, uprostřed sládek
Petr Hampl a Zdeněk Papáček. foto Milan Janoch

Přeštice mají svůj PIVOVAR a restauraci U PŘEŠKA  
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Patnáct nových trolejbusů vyrobí
v příštích měsících pro Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirko −
va plzeňská společnost Škoda
Electric. První nové vozy se v Jir −
kově a Chomutově objeví počátkem
příštího roku.

„Severočeský dopravce tak díky
dodávce za zhruba 170 milionů ko−
run v podstatě zcela obnoví vozový
park trolejbusů,“ uvedl člen předsta−
venstva Škody Electric Karel Majer.
Do Chomutova a Jirkova Škodovka
dodá deset osmnáctimetrových
kloubových trolejbusů typu Škoda
27 Tr a pět dvanáctimetrových trolej−
busů typu Škoda 26 Tr. 

Nové vozy ze Škodovky v systé−
mu MHD nahradí zastaralé vozy,

z nichž deset má za sebou více než
dvacet let provozu, dopravnímu pod−
niku se tak výrazně sníží velké ná −
klady na údržbu, navíc nové budou
významně úspornější v provozu.
„Zá sad ně vzroste i komfort pro ces−
tující a řidiče. Nízkopodlažní vozidla

s moderním asynchronním
pohonem například nabíd−
nou plošinu pro vozíčkáře
nebo nový zvukový orien−
tační a informační systém,“
říká obchodní manažer
Škody Electric Radek Kapr.
Trolej busy slouží v systému
měst Chomutov a Jirkov

na šesti linkách a najedou zhruba
700 tisíc kilometrů ročně.  

Škodovácké trolejbusy jezdí
i v dal ších dvanácti městech České
republiky, například Hradci Králové,
Teplicích, Plzni nebo v Ostravě. Cel −
kem na tuzemský i zahraniční trh do−
dala Škodovka za dobu existence
trolejbusové výroby více než 14 tisíc
vozů a díky tomu jezdí české trolej−
busy ve zhruba třiceti zemích světa
– v Evropě, Asii a v severní Americe. 

15 trolejbusů ze Škody
Electric na sever
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Střípky 
z Plzně

Soutěž Pilsner Urquell Master
Bartender 2017 zná svého vítěze.
Je jím výčepní Miroslav Štych
z restaurace U Mansfeldů v Plz −
ni. Během dvoudenního klání
v Pl zeňském pivovaru, které
všestranně prověřilo dovednosti
28 finalistů, ukázal odborné po −
rotě, že právě on je tím nejlep −
ším výčepním plzeňského ležáku
v celé České republice.

„Vítěz letošního ročníku soutěže
Pilsner Urquell Master Bartender
přesvědčil porotce o své všestran−
nosti. Ve všech hodnocených dis−
ciplínách se totiž umístil na nej −
lepších pozicích: skvěle načepoval
pivo a prokázal hluboké znalosti o je−
ho výrobě a historii plzeňského ležá−
ku. Osobně mne jako plzeňského
sládka výsledek velmi potěšil – od
začátku soutěže je to totiž vůbec
první reprezentant domovského
města, kde se plzeňské pivo před
175 lety narodilo,“ komentuje výsle−
dek soutěže starší obchodní sládek
Plzeňského Prazdroje a předseda
poroty Václav Berka

Na aspiranty titulu Master Bar  −
tender čekala řada úkolů, přičemž
samotné umění načepovat dokona−
lou „hladinku“ se sněhobílou kré −
movou pěnou letos na vítězství roz−
hodně nestačilo. Vítěz musel proká−
zat celou řadu dalších dovedností

a znalostí. Na soutěžící čekala slepá
degustace různých pivních značek,
vědomostní test z oblasti výroby
a historie piva a správné péče o něj.
Odborná porota prověřovala i umění
komunikace s  hosty. 

Finalisté se letos museli vypořádat
i s  netradiční disciplínou – veřejným
čepováním piva během středečního
koncertu Marka Ztraceného a kapely
X−Cover na nádvoří Plzeňského
Prazdroje. Do hlasování se mohli za−
pojit i samotní návštěvníci koncertu,
kteří si vybrali svého vlastního favo−

rita. Shodli se přitom s porotou, když
v předvečer finále dali svůj laický
hlas právě Miroslavu Štychovi. 

Vítěz dvanáctého ročníku Pilsner
Urquell Master Bar tender získal
tradič ní památeční trofej, a přede−

vším možnost absolvovat cestu po
evropských hospodách a restau −
racích čepujících tankové pivo
Pilsner Urquell v  doprovodu starší−
ho obchodního slád ka Václava
Berky. Přímo v  Plzeň ském Prazdroji
si také bude moci uvařit svou vlastní
pivní várku.  

Trofej Pilsner Urquell Master
Bartender zůstává v Plzni

Vítěz hlasování veřejnosti Miroslav Štych

Prodej bytů na
Sylvánu začne 
v roce 2019

Radní Plzně souhlasili s návrhem
prodat 137 bytových a nebyto−
vých jednotek v lokalitě Sylván
v blocích G, J a I. Jde o druhou
etapu prodeje městských bytů,
která má odstartovat v roce 2019.
K odkupu se budou nabízet byty
na adresách Sedlecká 7 a 9,
Brněnská 61 a 63, Vrbovecká 6, 8
a 10, Bzenecká 14. Návrh budou
schvalovat ještě zastupitelé. 

Druhá etapa naváže na první
etapu, která má být zahájena v ro−
ce 2018 a v níž má být prodáno
174 bytů. Následovat bude třetí,
kdy bude od roku 2019 nabízeno
obyvatelům ke koupi dalších 172
bytových jednotek. Celkem jde te−
dy o 483 bytů.         

Byty na Sylvánu byly postaveny
v letech 2002 až 2005 v rámci
programu Podpora výstavby bytů
s využitím dotace Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky.
Podle původních podmínek dotač−
ního programu mělo město s pro−
dejem čekat 20 let, ale rozhodnu−
tím ministra pro místní rozvoj ze
dne 31. října 2013 a nařízením vlá−
dy ze dne 3. července 2013 bylo
umožněno zkrácení této doby na
10 let. Teprve v roce 2016 byly no−
velizovány příslušné zákony, a tím
bylo definitivně potvrzeno, že mů−
že město zahájit odprodej těchto
bytových jednotek v celém území
obytné zóny Sylván.

Pokud lidé ze Sylvánu nebudou
mít o koupi bytů zájem, město si je
ponechá a obyvatelé tam budou
dál v nájmu. Byty na Sylvánu zís−
kali lidé do nájmu losem, pro tože
zájemců bylo víc než bytů. Poři −
zovací cena bytu 2+1 se pohybo−
vala mezi 1,5 až 2 miliony Kč. 
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Dále nabízíme poslední volná místa

Veškeré informace o studiu u ředitelky školy Ing. Marie Bastlové tel.: 773 971 313

Předškolní a mimoškolní pedagogika
(kód oboru 75−31−M/01)

ZŠ, SOŠ a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Mimořádná nabídka vzdělávacích oborů pro školní rok 2017/18 :
Od školního roku 2017/18 otevíráme nový obor v naší škole

� pro maturanty ve  2−letém dálkovém zkráceném studiu
� 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
� mít maturitu (státní část maturitní zkoušky se uznává)
� 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

OBCHODNÍ AKADEMIE:
– čtyřleté denní a dálkové studium

PODNIKÁNÍ – denní a dálkové studium

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

GYMNÁZIUM – čtyřleté denní studium 

Finále Mistrovství ČR družstev mužů
a žen v atletice se uskuteční 10. září
na atletickém stadionu města Plzně.
Kromě Barbo ry Špotákové a Zuzany
Hejnové by se u nás měli představit
všichni účastníci MS v Londýně.
Velká jména české atletiky, ale i vyni−
kající zahraniční závodníci, účastníci
olympijských her a mistrovství svě−
ta. Dvacet různých atletických dis−
ciplín ve strhující podívané. 

Mezi největší taháky bude patři
medailové duo z MS v Londýně
Jakub Vadlejch a Petr Frydrych.
Chybět však nebude ani Pavel Mas −
lák, Jakub Holuša, Jan Kud lič ka,
Radek Juška, Petr Svo boda, Tomáš
Staněk, Vítězslav Veselý, Adam Se −
bastian Helcelet, Denisa Roso lová,
Michaela Hru bá a další. Na startu uvi−

díme i celou řadu zahraničních zá −
vodníků, kteří star tovali jak na OH
v Riu, tak nyní na MS v Londýně.  

„Plzeňští příznivci mohou přijít
podpořit i naše domácí družstvo žen,
které bude usilovat o nejvyšší příčky
v celkovém umístění! Také ženský
tým AK Škoda totiž skýtá někte rá zají−
mavá jména, která si s úspěchem razí
cestu na atletické výslunní. Buďte
s námi a přijďte zafandit 10. 9. 2017
na atletický stadion města Plzně 
a nebo se pokochat královnou všech
sportů. Vstu pen ky již v pro deji
na www.ticket−art.cz,“ sdělil Michal
Černý z AK Škoda. 

Začátek závodů je v 9:30 hod.
Slavnostní zahájení se uskuteční
v 13:30 hodin a slavnostní vy hlášení
výsledků je v plánu na 18 hodin.

Velká atletika už 10. září!



12 Plzeňský rozhled  9/2017Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Podpoří 
tělovýchovu a sport  
Krajští radní schválili poskytnutí
neinvestiční dotace a neinvestič −
ního příspěvku z programu „Pod −
po ra tělovýchovy a sportu v roce
2017 – 2. kolo“ v celkové výši
5 190 000 Kč pro 104 příjemců.
Dotaci obdrží například SK Senco
Doubravka na činnost mládeže;
HC Meteor Třemošná na celoroční
činnost dětí a mládeže, AC Do −
maž lice na atletické kroužky; 
GO−GO Horšovský Týn na florbal
pro děti, dále GALA FIGHT na
Mezinárodní turnaj Muay Thai
a bojových sportů a další.

Mikrogranty 
na kulturu  

Peníze v celkové výši 113 500 Kč
obdrží sedm žadatelů v rámci pro−
gramu Mikrogranty Plzeň ského
kraje na podporu a oživení kul −
turních a uměleckých aktivit pro
rok 2017. Dále rada souhlasí
s poskytnutím účelových ne in −
vestičních dotací v celkové výši
107 000 Kč celkem 8 žadatelům
(bude ještě postoupeno ke schvá −
lení zastupitelstvu).

Finančně tak budou podpořeny
například projekty a akce: IX. Cho −
tě šovské zahradní slavnosti, Vol −
šov ský jazzýček, Revival fest Plzeň,
Festival Na konci léta, Slyšíme se
na ranči?, Malo městské slavnosti
ve Stříbře nebo Výstava k výročí
100 let plzeňského skautingu.

Nová lávka propojuje Přední Skvrňany a Radčice
Plzeň má novou komunikaci pro
cyklisty, pěší a in−line bruslaře,
která propojuje oblast Předních
Skvrňan a  Radčic. Přišla na nece−
lých sedm milionů korun. Součástí
400 metrů dlouhého úseku spor−
tovně−rekreační trasy je i  lávka
přes řeku Mži, jež umožní cyklis−
tům vyhnout se dnes již dost frek−
ventované komunikaci vedoucí od
Kalikovského mlýna do Radčic.
V budoucnosti by po lávce měla
vést i mezinárodní cyklotrasa.  

„Město Plzeň cyklistickou dopra−
vu aktivně podporuje už přes 15 let,
v  tomto trendu chceme pokračovat.
Systém tras podél řek i nových lávek
podle mého názoru pomůže k tomu,
že nám bude počet cyklistů růst,“
uvedl primátor Martin Zrzavecký. 

Nová komunikace spojuje Radčic −
kou ulici v  prostoru křižovatky u  zo−
ologické zahrady s místní komuni −
kací neboli polní cestou vedoucí

z Předních Skvrňan do Radčic. Nový
úsek cyklostezky je 401 metrů dlou−
hý, lávka měří 29,9 metru. Podle
Petra Náhlíka, náměstka pro dopravu

a životní prostředí, umožní lávka
přes Mži bezpečnou cestu pro obča−
ny a  děti ze sídliště Skvrňany přímo
do zoo. Poslouží i  cykloturistům,
kteří přijíždí do Plzně po mezinárodní
trase od Hracholuské přehrady. 

„Konkrétně by po ní měla v bu−
doucnu vést mezinárodní cyklotrasa
číslo 37, která by vedla k zoo podél
ulice Pod Vinicemi a poté přes louky,
napříč přes alej Kilometrovka, kolem
bývalého Výstaviště, po lávce přes
Mži, až k východišti cyklotras před
Sokolovnou ve Štruncových sadech
v centru Plzně,“ uvedl Petr Náhlík.
Cyklotrasa  č. 37 je součástí meziná−
rodní Panevropské cyklotrasy Paříž –
Norimberk – Plzeň – Praha a je jed−
nou z nejvýznamnějších cykloturistic−
kých tepen Plzeňského kraje.

Na podzim otevře nezisková orga−
nizace Post Bellum svou pobočku
v Plzni. Nyní hledá lidi, kteří by se
chtěli podílet na jejím rozvoji.
Organizace stojí spolu se svými
partnery (Českým rozhlasem
a Ústavem pro studium totalitních
režimů) za veřejnou sbírkou 
vzpomínek Paměť národa. V té se
uchovávají vzpomínky veteránů,
odbojářů, přeživších holokaustu,
disidentů, ale i lidí, kteří stáli
ve službách totalitních režimů
20. století. 

Organizace mapuje historické mo−
menty města a jeho rodáky už řadu
let. Natočila asi stovku pamětníků –
mezi nimi laureátku Cen Paměti ná−
roda Lýdii Kovářovou, která se za−
chovala statečně při skrývání party−
zánů, nebo letce RAF Jaroslava
Hofrichtera. Zprostředkovala také
desítku setkání dětí s pamětníky
a pořádala v Plzni výstavu. Nyní
chce Post Bellum mít v západních
Če chách trvalé zastoupení. Od vzni−
ku nové pobočky si vedení organiza−
ce slibuje příležitost objevit v  Plzeň −

ském kraji osobnosti se zapomenu−
tými osudy, kteří svůj příběh dosud
nikomu nevyprávěli. 

„Doufáme, že se podaří natočit
další vzpomínky lidí, kteří stojí mimo
oficiální seznamy, například Konfe −
derace politických vězňů či Česko −
slovenské obce legionářské,” vy−
světluje Martin Kroupa, koordinátor
regionálních poboček z Post Bellum.
Kromě toho chce organizace více
reflek tovat kulturní i historické zvláš−
tnosti kraje, a to jak v publikacích,
tak i na výstavách. 

V Plzni vznikne pobočka Paměti národa 



13Plzeňský rozhled  9/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Cena zlata i stříbra se v současné
době pohybuje na dlouholetém ma−
ximu, kdy se zlato na jednotlivých
burzách prodává skutečně za velmi

vysoké částky. Je proto ideální čas
jej zhodnotit! Ne každý má doma 
zlaté cihličky v trezoru a některým
schází i ten trezor. Přesto i Vy máte

doma určitě zlato, které vám může
vynést nemalé peníze, a možná
o něm ani nevíte! Teď stačí pouze
navštívit Zlatou Investiční Banku
a šperky, které by doma ležely bez
užitku, Vám mohou vynést nemalé
jmění.

Zlatá Investiční Banka je ideální
místo pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalezne té−
měř každý, i když o nich možná ani

neví. Ne všichni takové šperky nosí,
a proto je výhodnější je prodat, v sou −
časnosti za opravdu jedinečné ceny,
které Vám nabízíme. Trh je po zlatu

lačný, a proto  má te je−
dinečnou příležitost, jak
své staré šperky skvěle
zhodnotit, což Vám na−
bízí právě Zlatá Inves −
tiční Banka.

Vedle opravdu sluš−
né ceny, za kterou mů−
žete své zlaté šperky
prodat, nabízíme také
naprosto férové jedná−
ní s osobním přístu−
pem ke každému zá−
kazníkovi, který k nám
zavítá. Řídíme se dle

pravidla „náš zákazník, náš pán“
a je to vidět na našich službách, kte−
ré zákazníkům poskytujeme. Když
nevíte, co to vlastně za šperky tom
šuplíku doma máte, nebojte se na
nás obrátit a my Vám poradíme
a určíme jejich hodnotu.

Uvítáme každého zákazníka, který
se k nám rozhodne přijít. Příjemné
a diskrétní prostředí k prodeji zlata
patří a u nás jej jistě najdete. Nevá −
hejte proto s prodejem, dokud se ce−
na drží takto vysoko a využijte skvě−
lých podmínek, které právě nabízíme.

Najdete nás 
na náměstí Republiky č. 4/3, 
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

Rada PK souhlasí s poskytnutím fi−
nančních dotací na odstraňování ha−
varijních stavů a naléhavé potřeby
obcí Plzeňského kraje 2017 pro cel−
kem 70 žadatelů  v souhrnné výši
17 570 000 Kč. Návrh na rozdělení
dotací bude schvalovat ještě Zastu −
pitelstvo PK.

Obce kraje celkem požadují dotace
ve výši 55 078 000 Kč (při uve de −
ných celkových nákladech na reali −
zaci akcí 100 093 543,89 Kč). Cel ko −
vý alokovaný objem finančních pro−

středků je však jenom 17 570 000 Kč
(pozn.: celková částka 18 milionů Kč
z rozpočtu PK na rok 2017 ponížena
o 250 tisíc Kč z důvodu zajištění
finanč ního krytí individuální dotace
pro město Stříbro na nákup sestavy
vyprošťovacího zařízení pro JSDH
Stříbro a ponížena dále o 180 tisíc
Kč z důvodu zajištění finančního krytí
individuální dotace pro obec Ejpo −
vice na opravu topení sportovní haly
– tyto dotace budou řešeny samo−
statnými usneseními).

Peníze na naléhavé potřeby obcí  

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

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

Pro výše uvedenou pozici platí:
• činnost je velmi dobře vhodná pro ženy
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě

osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti
• pro tuto pozici není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových 

kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezi -
národní společnosti s více než stoletou historií

• atraktivní ohodnocení
• docházkové prémie
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávkovou místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle 

zájmu a kvalifikace

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

2. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
3. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti 

při výrobě osvětlených zrcadel
4. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
5. Truhlář, příprava palet
6. Pracovník expedice.

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Hynkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)



Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz Plzeňský rozhled  9/201720

Vítězem krajského kola 23. ročníku
soutěže Vesnice roku se stala obec
Břasy z okresu Rokycany. Zlatou
stuhu za vítězství v krajském kole
a příspěvek od Plzeňského kraje ve
výši 100 tisíc korun předal zástup−
ci vítězné obce, hejtman Plzeň −
ského kraje Josef Bernard,  

„Podpora menších obcí a venkova
vůbec je povinností vedení kraje
a my se snažíme mimo jiné takto
symbolicky podpořit v rozvoji men −
ší obce, které Plzeňský kraj dělají
tím, čím je. Jsme krajem venkov−
ským, a proto si naši pozornost prá−
vě tyto obce zaslouží,“ uvedl hejt−
man Josef Bernard.

V letošním roce se v Plzeňském
kraji přihlásilo do soutěže Vesnice
roku 2017 celkem 24 obcí, což
v rámci ČR byl druhý nejvyšší po−
čet přihlášených. O tři přihlášené
obce více měl Pardubický kraj.

Soutěže se mohly
zúčastnit všechny
obce, města a měs−
tyse vesnického cha −
rakteru do 7 500
obyvatel, které mají
zpracovaný vlastní
plán obnovy ves −
nice. Hodno titelská
komise pak během
června všechny při−
hlášené obce nav−
štívila a zástupci
obcí měli možnost
prezentovat bě−
hem dvou hodin to
nejlepší, co v obci
mají.

Bílou stuhu za zapojení dětí
a mládeže do života obce získaly
ne daleké Němčovice, Modrou stu−
hu oceňující společenský život
v obci obdržely Kozolupy ze sever−
ního Plzeňska, za péči o zeleň
a život ní prostředí získala Zelenou
stuhu obec Myslív z okresu Klatovy
a Oranžová stuha za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu 
pu to  vala rovněž na Klatov sko, 
a sice do Kolince. Všechny čtyři 
tyto oceněné obce získaly od Pl −
zeňského kraje formou symbo lic −
kého šeku příspěvek ve výši 30 tisíc
korun.

Dále byla udělena Cena hejtma−
na Plzeňského kraje a Cena Rady
Plzeň ského kraje. Cenu hejtmana
Plzeňského kraje letos získala obec
Buková z jižního Plzeňska, Cenu
Rady Plzeňského kraje si odvezli 
zástupci obce Chrást, okres Plzeň−
město. I obě tato ocenění jsou 
spo jena s finanční odměnou –
Buková získala šek na 60 tisíc Kč
a Chrást šek na 45 tisíc korun. 

Starosta obce Břasy
na Rokycansku Mi −
roslav Kroc převzal
zlatou stuhu vítěze. 

Vesnicí roku 2017 jsou Břasy

Politické strany již představily své
lídry pro letošní parlamentní volby.
Nachází se mezi nimi řada zajíma−
vých osobností. Jednou z nich je
Lenka Brčková, kandidující za Stranu
svobodných občanů. Lenka Brčková
pracuje jako ekonomka na biofarmě
na Tachovsku a současně působí jako
místopředsedkyně Asociace živnost −
níků. Lenky Brčkové
jsme se zeptali na
několik otázek
v souvislosti s aktu−
álním děním.
l Velmi diskutova−
ným tématem po−
sledních dnů je bez−
pečnost, především
v souvislosti s mig−
rační krizí. Co je po−
třeba udělat pro to,
abychom se u nás
cítili bezpečněji?
Česká republika má jednu z nejlepších
azylových politik v Evropě. Německo si
v nedávné době do své země doslova
pozvalo statisíce uprchlíků. U tak velké−
ho množství lidí není možné řádně pro−
věřit, zda nepředstavují bezpečnostní
riziko. Nyní se Německo prostřednict−
vím Evropské unie snaží své hosty
"přerozdělit" do ostatních států. Já ale
odmítám povinné migrační kvóty a ne−
líbí se mi, když se nám je Evropská
unie snaží vnutit. Dokonce vyhrožuje,

že pokud kvóty nepřijmeme, zastaví
nám tok financí z EU.
l Vypadá to, jako by existoval rozdíl
v uvažování vrcholných představitelů
západních zemí a běžných občanů.

To ano. Rozdíl může být
například v tom, že paní
Merkelová v Německu,
pan Macron ve Francii a
řada dalších nemají děti.
Já a tisíce dalších rodičů u
nás bychom o spoustě vě−
cí přemýšleli jinak. Jako
matku mě logicky zajímá,

v jak bezpečné zemi bude moje dítě vy−
růstat. Osobně budu raději žít v zemi
bez evropských financí, ale v zemi, kde
jsou mé dítě a moji blízcí v bezpečí.
l Někteří naši politici by se chtěli
stát součástí tzv. tvrdého jádra
Evropské unie. To by navíc zahrnovalo
třeba i přijetí eura. Souhlasíte s nimi?
Mít vlastní měnu je pro nás velká výho−
da, zejména v době hospodářských
krizí. Ve většině zemí došlo po zavedení
eura ke zdražování, což by pro nás,
zvláště při současné ceně potravin, ne−
bylo výhodné. Je třeba si přiznat, že

projekt společné evropské měny se
prostě nepovedl. Řada zemí eurozóny
se dostává do nemalých finančních
potíží a ostatní státy jsou nucené na je−
jich dluhy přispívat. Jsem proti přijetí
eura, stejně jako tři čtvrtiny Čechů.

Jsme pro národní měnu
l V České republice je ale třeba ře−
šit řadu dalších problémů. Lidé napří−
klad stále necítí, že by zde byla do−
statečná podpora venkova a malých
obcí. Jak byste to řešila?
Už v krajských volbách jsem zastávala
názor, že peníze se mají rozdělovat co
nejblíže lidem. Obdivuji starosty přede−
vším malých obcí, že zvládají tak velké
množství administrativy. Neustále vypl−
ňují nějaké žádosti o finance, tu pro
místní školu, jindy zase kvůli opravě
chodníků nebo památek. Aby mohli ve
své obci něco udělat, musí vyplňovat
nekonečné stohy papírů. A přitom by
stačilo, aby stát posílal více peněz pří−
mo do obcí a tam se rozhodovalo, za
co budou utraceny. Lidé v obci ví nejlé−
pe, co potřebují a co má pro ně smysl.
Není třeba, aby za lidi na vesnici rozho−
dovali ministerští nebo krajští úředníci
z velkých měst. Člověk z velkého měs−
ta, který na venkově nikdy nežil, nemů−
že znát jeho potřeby. Život a potřeby lidí
jsou zde úplně jiné.                         

Zadavatel: Svobodní 
Zpracovatel: Svobodní

Lenka Brčková

Chceme zůstat svobodnou zemí
s vlastní měnou a bez migračních kvót


