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Staň se dobrovolným hasičem,
vyzývá ve své kampani Plzeň

„Dobrovolní hasiči jsou jednou ze
základních složek integrovaného zá−
chranného systému nezbytnou pro
potřebu města. Není to jen koníček,
naplňují poslání pomáhat a zachra−
ňovat ve volném čase, bez nároku
na odměnu. Toto si uvědomujeme,
a proto jim chceme poskytovat lepší
podmínky,“ řekl primátor Mar tin
Zrzavecký. Podle jeho slov se město
snaží vyjednat a zajistit pro dobro−
volné hasiče některé benefity. Jedná
se například o možnost zvýhodně −
ného volání, slevy na městskou hro−
madnou dopravu, podporu v podobě
levnějších vstupenek na kulturní 
programy a další. 

Podle Vlastimila Maliny, šéfa
dobro  volných hasičů v Plzni, trvá
výchova hasiče tři až pět let, proto je
nezbytné začít intenzivně oslovovat
nové členy, aby ještě byli v jednot−
kách ti, kteří jim mohou předat 

zkušenosti. „Jako dobrovolní hasiči
nechybíme u žádné větší mimořádné
události, neobešla se bez nás likvi−
dace žádného velkého požáru, za −
sahovali jsme u všech povodní, 
které postihly Plzeň a okolí, pomáha−
li jsme v Rumunsku, na Moravě,
Liberecku,“ přiblížil Vlastimil Malina.
Dobrovolní hasiči také organizují
soutěže v požárním sportu a zajišťují
činnost lezecké skupiny. 

Podle Petra Lišky, vedoucího
Odboru krizového řízení Magistrátu
města Plzně, už běží první fáze velké
billboardové kampaně, dále byl také
spuštěn web www.stansehasicem.cz
a facebookové stránky. Tváří projek−
tu se stalo šest dobrovolných hasičů
z Plzně, kteří vzešli z „vnitřního cas−
tingu“, každý z nich postupně odvy−
práví svůj příběh, podělí se s lidmi
i o pocity a zážitky ze zásahů. Město

Město Plzeň realizuje rozsáhlou kampaň, která má pomoci do−
plnit stavy jednotek sboru dobrovolných hasičů. Ti postupně
stárnou, přičemž nových členů nepřibývá tolik, kolik je třeba.
Minimálně dvouletý projekt nazvaný Staň se dobrovolným ha−
sičem proto primárně cílí na mladé lidi, různé akce ale nabídne
i školákům a široké veřejnosti. Radnice i městské obvody se
snaží zvyšovat atraktivitu členství u dobrovolných hasičů, po−
stupně jim vylepšují zázemí, techniku a vybavení. V Plzni půso−
bí 16 jednotek dobrovolných hasičů, mají kolem 250 členů,
šestice z nich se stala tváří celé kampaně. 

... pokračování na straně 4
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Myslím, že to začalo liščím tuláč−
kem, pokračovalo pruhovanými bra−
try, vydrýskem nebo medvíďaty.
A tak to šlo dál a dál. Není snad
v  naší republice nikdo, kdo by
v tomto případě nevyslovil jedno je−
diné jméno – Václav Chaloupek.
První naše setkání s  tímto rodilým
Plzeňanem  bylo v době, kdy začal
pracovat v plzeňské Zoo jako kultur−

ně výchovný pracovník. Až tady se
mohl plně oddat své veliké lásce –
přírodě a zvířatům, což také po další
léta skutečně dělal. 

Z  rodilého Plzeňana, vystudova−
ného učitele kreslení, se tento velký
milovník přírody a zvířat postupně
přetvářel v  režiséra a scenáristu,
v jehož divácky nesmírně oblíbe−
ných filmech hrála vždy hlavní roli
především zvířecí mláďata. K největ−
ším oblíbencům, kteří dodnes zane−
chali výraznou stopu jak v povědomí
lidí, tak zřejmě i v srdci samotného
Vaška Chaloupka, byla tři medvíďata
– bratři Vojta, Kuba  a Matěj, kterým
se stal doslova náhradní  mámou.

Zvířecí táta máma
Václav Chaloupek

... pokračování na straně 2
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V  této době hodně pořádal před−
nášky o zvířatech a zanedlouho se
začal objevovat i v dětských televiz−
ních pořadech, kam vodil zvířata
a vyprávěl o nich. Pro Studio Kama −
rád například vytvořil seriál nazvaný
Neoblíbená zvířata, kde představoval
dětem hady, potkany a další pro lidi
tzv. „neoblíbená“ zvířata. Na jeho
zvířecí večerníčky čekali ti nejmenší
i se svými rodiči. A právě v  těchto
případech se ukázalo, jak trpělivý
a precizní dokáže Václav Chaloupek
být. To se mu nakonec hodilo i v le−
tech, kdy odešel ze zoologické za−
hrady a stal se krajským televizním
redaktorem pro Západočeský kraj
pro českou televizi. 

Ještě dnes ho, když ho na ulici lidi
potkávají a samozřejmě poznávají, se
ptají hlavně na to, co medvědi, vlci či
vydrýsek. A o jednom prý v této sou−
vislosti není třeba pochybovat – kdo
má rád zvířata a přírodu, má rád i lidi.
I když je to s nimi často velmi těžké.
To však Václav Chaloupek moc dobře
ví, přinejmenším jako zastupitel měs−
ta Plzně. To však Václav Chaloupek
moc dobře ví, přinejmenším jako za−
stupitel města Plzně. Proč tedy nevy−
užít těchto zkušeností jako senátor? 

Zvířecí táta máma
Václav Chaloupek

... dokončení ze strany 1�



O sociálních službách se
hodně často mluví ve spojení
s jejich financováním. Ale jak
je to s kvalitou sociálních
služeb v Plzeňském kraji?
Kvalitu sociálních služeb nejlépe

a nejčastěji měří jejich klienti, pří−
padně i rodinní příslušníci klientů.
Myslím, že není rozsáhlejší, čas −
tější a důkladnější kontroly, než je
spokojenost či nespokojenost kli−
entů. Klienti si vybírají zařízení po −
dle jeho pověsti, prostředí a přístu−
pu a v případě nespokojenosti sa−
mozřejmě neváhají se obrátit na
různé instituce a organizace, které
by podle jejich názoru měly zařídit 
nápravu. 

Samozřejmě existují i soustavně
nespokojení klienti či stěžovatelé, to
je běžná praxe.  V Plzeňském kraji je
jich naštěstí výrazná menšina. Pak
se s těmito podněty a stížnostmi
pracuje a prošetřují se.

Lze kvalitu sociálních služeb
nějak objektivně měřit?
Je to problematické. Existuje tzv.

inspekce sociálních služeb zřízená
Ministerstvem práce a sociálních

věcí, která má tuto oblast na sta −
rosti. Ale jedná se často o subjektiv−
ní hodnocení, které záleží na postoji
konkrétního inspektora. 

Kvalita poskytované
služby nejde vypočítat,
nelze ji určit ani délkou
poskytování služby v řá−
du let, nelze ji změřit
na stupnici ani zvážit.
Samo zřejmě, že základní
pravidla určuje příslušný
zákon a vyhláška, pří−
padně tzv. standardy so−
ciálních služeb, což je
sbírka ustanovení, která
musí poskytovatelé slu−
žeb dodržovat. Ale právě
posouzení, zda tak činí
dostatečně, či nikoliv, je
problematické. 

Jsou ale i další institu−
ce, které se posuzová−
ním kvality zabývají. Aso −
ciace poskytovatelů so−
ciálních služeb každoroč−
ně vyhlašuje tzv. Značku
kvality, což je první exter−
ní systém hodnocení kvality sociální
služby z pohledu uživatele. 

Jsou v Plzeňském kraji služ−
by, které obdržely toto ohod−
nocení? 

Samozřejmě. S potěšením mohu
říct, že jedna z organizací, které pro−
vozuje Plzeňský kraj, Domov senio−
rů Kdyně, je opakovaným držitelem

nejvyššího ocenění v rámci projektu
Značka kvality. Toto nejvyšší oceně−
ní získal jako první domov v Plzeň −
ském kraji. Pět hvězdiček bylo Do −
movu uděleno za ubytování, stra −
vování, kulturu a volný čas, partner−
ství a péči. Čtyřmi hvězdičkami kva−
lity se v Pl zeňském kraji může chlu−
bit i Měst ský ústav sociálních služeb

v Plzni za služby domovů pro se −
niory Kopretina, Sedmikráska a do −
mova se zvláštním režimem Čtyř −
lístek a pečovatelské služby.

V loňském roce jsem se tak zúčast −
nil předávání prestižního ocenění
Národní ceny kvality v Praze. Ocenění
v programu START Plus – Per −
spektivní organizace bylo v této sou −
těži uděleno Centru pečovatelských
a ošet řovatelských služeb Město
Touškov, příspěvková organizace. 

A oceňuje i Plzeňský kraj ně−
jak kvalitní organizace a fir−
my či pracovníky sociálních
služeb?
Hejtmanství ve spolupráci s Re gio −

nální hospodářskou komorou Plzeň −
ského kraje a Radou kvality ČR již po−
třetí vyhlásilo Cenu hejtmana Plzeň −
ského kraje za společenskou odpo−
vědnost. V letošním roce hejtman Pl −
zeň ského kraje mimo jiné opětovně
ocenil Centrum pečovatelských a oše −
t řovatelských služeb Město Touškov.

A v neposlední řadě již druhým ro−
kem proběhlo na Plzeňském kraji
ocenění pracovníků krajských přís−
pěvkových organizací v sociálních
službách. Ocenění pracovníci převza−
li děkovný list a pamětní medaili za
kvalitní práci v sociálních službách.
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Cenu hejtmana za společenskou zodpovědnost získalo v kategorii veřejného
sektoru Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov.
Ocenění převzala ředitelka Lenka Šeflová (druhá zprava) a za zřizovatele 

starostka Města Touškov Iveta Zajíčková.

Představitelé Plzeňského kraje letos ocenili za kvalitní práci  nejlepší 
pracovníky krajských zařízení v oblasti sociálních služeb.

Vážím si práce sociálních pracovníků

Radní Zdeněk Honz.

Rozhovor se členem Rady Plzeňského kraje pro oblast
sociálních věcí Zdeňkem Honzem
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tím chce posílit image dobrovolných
hasičů, prezentovat je jako vzor
a zvýšit jejich prestiž, zlepšit infor−
movanost Plzeňanů. „Myslíme si, že
mezi dětmi, mládeží i dospělými je
významná skupina, pro kterou by 
zapojení mezi dobrovolné hasiče
mohlo být zajímavé,“ doplnil Petr
Liška. Podle něj může členství u do −
bro volných hasičů pomoci mladým
lidem úspěšně naplnit i jejich někdy
obtížné období puberty a může vést
třeba i k tomu, že se z dotyčného
stane hasič profesionální. 

Získat nové členy do jednotek
a přiblížit práci dobrovolných hasičů
by měly i veřejné akce. První z nich

se pod názvem Den s dobrovolnými
hasiči uskutečnila 27. května v areá−
lu Škoda sport parku v Doudlevcích.

Celkem 174 studentů středních škol
soutěžilo, další desítky studentů jim
fandily. Mladí lidé si vyzkoušeli, jaké

je to zdolávat překážky v hasičském
obleku s přístrojem na zádech, pro−
hlédli si hasičskou techniku včetně
ukázky zásahu, mimo jiné při zá−
chraně osoby z věže. Na akci se po−
dílela většina plzeňských jednotek
sboru dobrovolných hasičů. 

Hlavní tváří kampaně je dobrovol−
ný hasič Rudolf Klečanský. „U dobro −
volných hasičů jsem od svých osmi
let, kdy jsem v Liticích začal chodit
do hasičského kroužku. Vydrželo mi
to dodnes, kdy dělám v Liticích veli−
tele jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Aby toho nebylo málo, u ha−
sičů je i moje žena, která se stará
o mladé i o obě naše děti,“ přiblížil
Rudolf Klečanský.  

Jednotky dobrovolných hasičů
jsou jednou ze základních složek 
inte grovaného záchranného systému,
jejich existence je zakotvena v záko−
ně, obec má povinnost je zřídit. 

����������������

S tváří Rudolfa Klečanského se Plzeňané potkávají od začátku
kampaně na webových stránkách dobrovolných hasičů, billbo−
ardech a dalších venkovních nosičích. „Už jsem si zvykl, že mi
blízcí začali říkat ‚kluk z plakátu‘,“ říká s úsměvem velitel
Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Liticích. Podle něj to byl
zpočátku „trochu divný pocit“, když se viděl na „těch velkých
plachtách“. „Občas se mě zeptá i někdo méně známý, jestli mě
náhodou neviděl na nějaké reklamě. Ale myslím, že i díky tomu
kampaň plní to, co jsme chtěli,“ uvedl. 

Za uplynulé tři měsíce se na základě informací v médiích
přihlásilo dobrovolným hasičům kolem 40 zájemců. Vedení

městského sdružení jim doporučilo podle adresy bydliště místní jednotky sboru dobrovolných
hasičů. Začlenění nováčků nějakou dobu potrvá. „Samozřejmě počítáme s tím, že ne všichni
vydrží. Ale pokud vím, některé z těch kluků hasičina chytla a určitě budou přínosem,“ řekl
Rudolf Klečanský. Sám je typickým příkladem toho, jak může dobrovolná činnost zasáhnout 
celou rodinu. Kromě něho jsou u hasičů i jeho žena, která vede hasičský dorost, a obě děti. Při
zásazích působí jako velitel družstva nebo jako řidič strojník. To znamená, že obsluhuje cisternu
s vodou a je zodpovědný za její provoz. 

Kampaň města nazvaná Staň se dobrovolným hasičem bude pokračovat minimálně do konce
roku 2016. Momentální novinkou je spuštění nových internetových stránek www.sdh.plzen.eu.
Zájemci se dál mohou hlásit na www.stansehasicem.cz.

... dokončení ze strany 1�

Město Plzeň se zaměřilo na zásadní
obnovu zastaralého automobilového
a dalšího technického vybavení hasič−
ských dobrovolných jednotek po niči−
vých povodních v roce 2002 a 2003.
Postupně cestou magistrátního odbo −

ru krizového řízení vysoutěžilo a na koupilo pět nových
cisternových stříkaček Tatra a pět velkých dopravních
automobilů Renault Middlum celkem za téměř 40 mi −
lionů korun. V současném období vrcholí obměna aut
nákupem vozů Iveco Daily v ceně 2,4 milionu korun,
které nahrazují staré Avie i u těch menších jednotek. 

Zajištění hasičům chceme poskytovat nejen mate −
riální, ale rádi bychom jim pomohli i personálně. Právě
proto nyní probíhá propagačně nábo rová kampaň.
Průběžné hodnocení napovídá tomu, že bude úspěš−
ná. Dosud projevilo zájem o zapojení do jednotek ně−
kolik desítek osob. Půjde−li to tak i nadále, nemusí mít
občané města obavy, že by se v budoucnu o ně neměl
kdo postarat. A bude−li město disponovat kvalitní
záchranářskou technikou s kvalitní obsluhou, je to pro
Plzeňany dobrá zpráva.

Staň se dobrovolným hasičem, 
vyzývá ve své kampani Plzeň

Kluk z plakátu nadchl pro 
„hasičinu“ celou rodinu

Slovo primátora města Plzně
Martina Zrzaveckého
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O dotačních možnostech v oblasti
ITI, čerpání finančních prostředků do
regionu, konceptu smart city a další
spolupráci diskutovali na plzeňské
radnici zástupci Rady města Plzně
a Okresní hospodářské komory
Plzeňsko. Představitele podnikatel−
ské sféry přivítal primátor města
Martin Zrzavecký a jeho náměstci
Martin Baxa a Petr Náhlík. Nechyběl
ani ředitel Útvaru koordinace evrop−
ských projektů Erich Beneš.

Setkání se členy  hospodářské ko−
mory se koná tradičně dvakrát ročně,
podnikatelé při něm vedení města in−
formují o aktuálních problémech, se
kterými se potýkají. Výsledkem spo−

lečné diskuse je následná pomoc při
jejich řešení. Aktivitu v tomto směru
vyvíjí zejména předseda představen−
stva Okresní hospodářské komory
Plzeňsko Miloslav Zeman. 

Okresní hospodářská komora
Plzeňsko sdružuje podnikatele a fir−
my od roku 2005. Jde o samostatnou
organizaci, která působí nezávisle na
politických stranách a orgánech ve−
řejné správy. Je organizační jednot−
kou Hospodářské komory České re−
publiky, její nejdůležitější činností je
podpora podnikatelských aktivit. 

Další setkání radních města a čle nů
okresní hospodářské komory je plá−
nováno na prosinec letošního roku.

Děti jsou naše budoucnost. Spor t
pomáhá, aby děti byly zdravé, aby
se učily dosahovat cílů, učí je prožít
úspěchy i prohry. Poznávají spolu−
práci v  týmu, učí se férovému cho−
vání. Děti, které nesportují, často trpí
obezitou. Častěji také inklinují k hle−
dání jiné zábavy, tou bohužel mohou
být leckdy i drogy či věci na hraně
zákona. I toto jsou slova lídra hnutí
ANO v  podzimních volbách do Pl −
zeň ského kraje Miloslava Zemana. 

Zeman se chce krom jiného věno−
vat právě problematice spor tu
a pod porovat nejrůznější formou
jednotlivé sportovní disciplíny v kra−
ji.  „Podpora sportu především u dětí
je pro mne jednou z důležitých věcí,
kterou chci prosazovat v případě, že
dostanu důvěru voličů v podzimních
volbách do Plzeňského kraje,“ říká
Miloslav Zeman a dodává: „Struktu −
rovaná podpora kraje je důležitá
zvláště dnes, kdy správně nefunguje

státní systém podpory sportu, který
se od pádu SAZKY nepodařilo dobře
nastavit. Vidím na vlastní oči, jak má
řada malých oddílů v kraji existenční
problémy a musí přenášet náklady
na rodiče sportujících dětí. Smutné
pak je, když si rodiče talentovaných
dětí nemohou dovolit plnou finanční
podporu a tyto děti aktivní sport
opouští. Ty se pak mohou vyhýbat
i snaze dosahovat cílů, aby opět 

neprožívaly zklamání, které nemohly
ovlivnit.  To je pak jen krůček k tomu,
že si tyto děti najdou jinou zábavu,
často bohužel i na hraně zákona.
Pokud se nenaučí dosahovat cílů,

v  dospělosti snadno spoléhají
na druhé, na společnost. Je
pro ně snadné ze svého ne −
úspěchu vinit druhé.“ 

Lídr hnutí ANO Miloslav Zeman vidí
sport jako nejlepší prevenci kriminali−
ty. Současně ale ukazuje na nutnost
nastavení dobrého systému financo−
vání z  krajského rozpočtu. „Znám
osobně lidi, nadšence, kteří věnují
stovky hodin svého času trénování
dětí bez jakékoliv odměny. K tomu ře−
ší, že nemají za co dětem koupit třeba
míče nebo jiné pomůcky. Leckdy sta−
čí maličkosti, ale některé oddíly pení−

ze prostě nemají ani na ty maličkos−
ti,“ říká Miloslav Zeman. Podle něj je
třeba se na sport   dívat komplexně.
„Jsou to spojené nádoby. Důležitá je
pomoc nejen masovým základnám,
ale i těm nejlepším. Úspěch špičko−
vých klubů vytváří nové vzory a mlá−

dež své sportovní vzory potřebuje.
Právě oni přitahují ke sportu nové na−
děje, které chtějí pokračovat a překo−
nat je. A o tom sport je, to je na něm
to krásné,“ vysvětluje Zeman. 

Nejenom ve sportu bychom měli
vynakládat více prostředků na pod−
poru pozitivních aktivit, než potom
daleko více dávat na řešení negativ−
ních následků.

On sám z  finančních prostředků
své firmy podporuje spor t v  Plzni
už dlouhé roky. Například na dnes
úspěš ného triatlonistu Honzu Řehulu
přispíval ještě v době, kdy se nikomu
o jeho slávě ani nesnilo. „Mám z to−
ho opravdu dobrý pocit. Když jsem
před léty Honzu Řehulu podpořil, ne−
tušil jsem, že se stane mistrem svě−
ta. A Honza, který se stal ze závodní−
ka manažerem, nám letos v červnu
do Plzně přivezl závody Českého po−
háru a s ním českou triatlonovou

špičku. Rád jsem tyto závody opět
finančně podpořil. Je super vidět, že
si triatlon mohly děti v  rámci této
úspěš né akce samy vyzkoušet.
S  velkým potěšením jsem pak pře−
dával ceny těm nejlepším závodní−
kům,“ dodal Miloslav Zeman. 

Primátor Plzně diskutoval s podnikateli

Miloslav Zeman předává ceny 
nejlepším závodníkům

Děti jsou naše
budoucnost

Sportující mládež je důležitá
pro celou společnost
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Okružní křižovatka u Letkova získala Cenu Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V polovině června bylo v Muzeu
a ga lerii severního Plzeňska v Ma −
rián ské Týnici slavnostně otevřeno
Centrum baroka. Vzniklo z iniciativy
Plzeň ského kraje v rámci jeho 
projektu Západočeské baroko. Sou −
částí Cent ra baroka je expozice
Baroko a jeho svět. Kromě ní se ve−
řejnost může těšit na přednáškové
cykly, konfe rence a workshopy vě−
nované nej různějším oblastem ži−
vota barokní doby. Veškeré infor−
mace budou zveřejňovány na por−
tálu www.zapadoceskebaroko.cz. 

„Západočeské baroko, přede−
vším malířství, architektura a so−
chařství, patří k nejvýznamnějším
památkovým a kulturně historickým
hodnotám Plzeňska. Jeho kvality
a kulturní odkaz připomněl i minulý
rok, ve kterém byla Plzeň hlavním
městem evropské kultury,“ řekl při
otevření nového Centra baroka
Jaroslav Šobr, radní pro oblast kul−
tury, památkové péče a nezisko−
vých organizací. 

Expozice Baroko a jeho svět před−
stavuje především architekturu Jana
Blažeje Santiniho a její odkaz na
Plzeňsku. Díky moderním médiím je
expozice oživena barokní hudbou
a filmy o architektuře baroka na
Plzeňsku.  

Centrum baroka je určeno nejen
odborné veřejnosti, ale především
všem těm, kteří chtějí poznat dobu
baroka takovou, jaká skutečně byla.
Mnozí žijí v představě o „době tem−
na“, jak ji popsal v některých svých
dílech Alois Jirásek. Právě pro ně
bude možná překvapující, když díky
Centru baroka objeví bohatý spole−
čenský a kulturní život nejen ve šle−
chtických sídlech, ale i u prostého 
lidu v „podzámčí“.  

Plzeňský kraj otevřel Centrum
baroka v Mariánské Týnici

Činnost Centra baroka zahájil krajský radní pro kulturu Jaroslav Šobr.

Hejtmanství získalo v červnu Cenu
Svazu průmyslu a dopravy ČR v sou −
těži Česká dopravní stavba roku
2015. V kategorii Česká dopravní
stavba, dopravní technologie a vý−
razná inovace v dopravě byla oceně−
na okružní křižovatka Letkov II/180.

Cena byla udělena za stavbu řeší−
cí úpravu průsečné křižovatky silnic
II/180 (spojnice Starého Plzence
a Kyšic) a III/18019 (propojení Plzně
a Letkova) na okružní křižovatku, je−
jíž vybudování přispívá ke zvýšení
bezpečnosti provozu v tomto úseku. 

Celková přestavba křižovatky
z průsečné na okružní proběhla
v průběhu listopadu loňského roku.
Investorem byla Správa a údržba sil−
nic Plzeňského kraje, projektantem
Boula IPK s.r.o. a zhotovitelem stra−
konická firma Znakon a.s.

Okružní křižovatka u Letkova získala 
Cenu Svazu průmyslu a dopravy ČR
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Chata 2+1/G (27 m2) Slabce, okr.
Rakovník
Dřevěná chata s balkonem, garáží se nachází
v malebné lokalitě Křivoklátských lesů, cca 
100 m od řeky Berounky. Nemovitost stojí na po−
zemku lesů ČR s ročným náj. 550,− Kč. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

1 049 000 Kč 
Chalupa 3+1 (160 m2) Malé
Chrášťany, okr. České Budějovice
Stylová jihočeská chalupa po rekonstrukci. Na
pozemku dále stojí prostorná garáž s dílnou
a přístřeškem ke klidnému posezení. Chalupa se
prodává kompletně vybavena. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 301 

2 400 000 Kč

Chata 3+1/G (80 m2), Líšťany,
okr. Plzeň – sever
Zděná chata nedaleko přehrady Hracholusky.
Chata je podsklepena. IS: užitková voda, el.
220/380 V, septik, topení: lokální TP. Nemovitost
stojí na pozemku lesů ČR s ročným nájemným
760,− Kč.

� 734 319 302

799 000 Kč  
RD (1 224 m2), Hořehledy, 
okr. Plzeň – jih
Rozestavěný RD s plánovaným obytným podkro−
vím a dispozicí 3+1. IS: plyn. přípojka, odbočka
vodovodního řadu, kanalizace – plánované připo−
jení k obecní ČOV, el. u pozemku. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

999 000 Kč

RD (200 m2), 
Plzeň – Skvrňany
RD se dvěma garážemi a zahradou v Křimické
ulici po kompletní rekonstrukci. V 1. NP obytný
prostor se zázemím a podlahové ploše 65 m2.
V 2. NP byt 3+kk o velikosti 90 m2. 
Nutno vidět!

� 734 319 301

4 999 000 Kč 
RD (2 720 m2) Vochov, 
okr. Plzeň – sever
RD o zastavěné ploše 189 m2 s garáží a samo−
statnou dílnou na pozemku. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení ÚP + TP. 
Ideální bydlení pro velkou rodinu či jako dvou −
generační RD

� 734 319 302

3 600 000 Kč

Chata (339 m2), Kaznějov, 
okr. Plzeň – sever
Zděná chata o zast. ploše 22 m2. V 1. NP se na−
chází kuchyňský kout, obývací pokoj s krbovými
kamny, koupelna. Ve 2. NP ložnice. IS: el.
230/400 V, vrt u pozemku. Chata podsklepena.
Doporučujeme!

� 734 319 301 

399 000 Kč  

GG G

G GG

G

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

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  730 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka 940 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 960 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 250 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 400 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 400 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy 1 600 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 1 750 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 900 000 Kč
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč

Chata (399 m2) Kamínek, 
Plzeň – jih
Dřevěná zahradní chatka s terasou o zastavěné
ploše 18 m2; 10 km od Plzně, 2 km od Dobřan.
Chata stojí na mírně svažitém pozemku kde se
dále nachází dva zahradní domky a skleník.  
Nutno vidět!

� 734 319 302

470 000 Kč  G
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V prostorách České spořitelny ve
Františkánské ulici v Plzni zahájila svoji
„pouť“ tradiční výstava všech přihlá −
šených staveb do veřejné soutěže 
13. ročníku Stavba roku Plzeň ského
kraje za rok 2015. Jejím cílem je před−
stavit držitele titulu, no−
minované i všechny při−
hlášené stavby široké
veřejnosti. V letošním
roce to je na devíti růz−
ných místech.

Soutěže se zúčastni−
lo celkem 28 přihláše−
ných staveb. Na titul 
bylo nominováno 19
z nich. Ocenění Stavba roku Plzeň −
ského kraje za rok 2015 si odnesly
čtyři stavby ze šesti soutěžních kate−
gorií. Uděleny byly i nestatutární ceny
– např. Cena primátora města Plzně
a hejtmana Plzeňského kraje a další.
Stavby, které se nacházejí přímo
v Plzni, byly v letošním ročníku vel−
mi úspěšné. Cenu odborné poroty, 

v jejíchž řadách zasedl i mezinárodně
uznávaný architekt působící převážně
v Belgii Jiří Klokočka, získal soukro−
mý depozitář automobilů.

„V roce 2009 jsem přihlašoval stav−
bu z veřejného sektoru a skončila

v soutěži nominací.
Rok 2015 přinesl re−
alizaci komornější
stavby ze soukromé−
ho sektoru v souzně−
jící spolupráci tria 
investor, projektant,
dodavatel. A když se
k nám přidal ještě
špičkový fotograf, by−

lo rozhodnuto...,“ s úsměvem obdrže−
né ocenění okomentoval architekt
Miloš Vachuda ze spol. MV−Archikon,
která stavbu přihlásila.

Všechny stavby přihlášené do letoš−
ního ročníku soutěže jsou ke zhlédnutí
v budově České spořitelny  do 14. čer−
vence.  Poté dalším místem budou na−
příklad Bezdružice nebo Plasy. 

„Ocenění vnímám jako poděková−
ní za kontinuální práci všech, kteří se
na chodu úřadu podíleli a podílejí.
Město se snaží být vstřícné a usnad−
ňovat lidem vyřizování jejich záleži−
tostí i komunikaci s úřadem. Tento
proces nekončí, máme připraveny
další projekty na zefektivnění fungo−
vání magistrátu nejen směrem k ob−
čanům, ale i uvnitř organizace,“ uve−
dl primátor Martin Zrzavecký. 

Podle ředitele Úřadu správních
agend Magistrátu města Plzně Petra
Trinera aktuálně žádá město o dotaci
z Operačního programu Zaměstna −
nost vyhlášeného Ministerstvem
práce a sociálních věcí České re−
publiky, a to na projekt Kvalita pro
budoucnost. „Jeho výsledkem by
měl být ještě další posun veřejné
správy směrem k občanovi. Chtěli
bychom třeba navázat užší spolu−
práci s vybranými skupinami klientů
námi poskytovaných služeb, kteří
poskytnou úřadu zpětnou vazbu

v tom, co je třeba zlepšit, zefektiv−
nit,“ vysvětlil Petr Triner.   

Prvního ročníku soutěže Přívětivý
úřad se zúčastnilo 190 obcí s rozšíře−
nou působností, přívětivost a otevře−
nost se testovaly pomocí dotazníko−
vého šetření. Dotazník například hod−
notil aktualizaci webových stránek,
komunikaci s občany přes sociální sí−
tě, zjišťování zpětné vazby nebo vyu−
žívání on−line technologií. Dotaz ník
byl sestaven na základě čtyř desítek
kritérií rozdělených do tří oblastí –
otevřenost, transparentnost a komu−
nikace. Studie například prokázala, že
v oblasti využívání již dostupných 
on−line služeb značná část úřadů stá−
le zaostává. Pouze okolo 55 % obcí
používá elektronický objednávkový
systém pro agendy občanských prů−
kazů a cestovních dokladů. Dalším
hodnotícím kritériem byla dostupnost,
dotazník prokázal, že 78 % obcí s roz−
šířenou působností prodlužuje mini−
málně jednou týdně úřední hodiny.    

Plzeň – přívětivý úřad 2016 
Statutární město Plzeň získalo ocenění Přívětivý úřad 2016 za první mís−
to v rámci Plzeňského kraje. Soutěž vyhlásilo Ministerstvo vnitra České 
republiky, jejím cílem bylo najít nejpřívětivější úřady obcí s rozšířenou
působností v zemi. Město Plzeň bylo kladně hodnoceno za mobilní apli−
kaci „Plzeň – občan“, jež obyvatelům nabízí rezervační systém k návště−
vě úřadu, praktické návody na řešení životních situací, aktuální dopravní
infor mace včetně mapy parkovacích zón nebo adresář důležitých míst
včetně kontaktů. Komise ocenila i vnořenou aplikaci Plzni.to, jež slouží
k hlášení závad na městském majetku. Za rok 2015 bylo jejím prostřed−
nictvím podáno tisíc oznámení.

Stavba roku putuje krajem 
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Prorážkou do portálu těsně před pl−
zeňskou čtvrtí Doubravka končí po
500 dnech ražby více než čtyřkilo−
metrové jižní trouby tunelu Ejpovice.
Po téměř rok a půl trvající práci pod
zemí se tunelovací stroj Viktorie po−
díval na denní světlo.  

„Tunel Ejpovice je stěžejním dílem
úseku Rokycany – Plzeň, který tvoří
součást páteřní transevropské do−
pravní sítě a vnitrostátního třetího
tranzitního železničního koridoru,
jenž vede z Prahy přes Plzeň a Cheb
až na státní hranici s Německem.
Délka trati se v tomto úseku zkrátí
o více než 6 kilometrů,“ uvedl gene−
rální ředitel Správy železniční do−
pravní cesty Pavel Surý.

Po dokončení modernizace celé
tratě mezi hlavním městem a Plzní
by cesta vlakem měla trvat méně
než jednu hodinu. Dnes je to 1 hodi−
na 35 minut. Razicí štít Viktorie je
mladší sestrou strojů Tonda a Adéla,

které razily pokračování trasy
A praž ského metra. Má průměr řez−
né hlavy téměř 10 metrů, délku
115 m a váží přibližně 1800 tun.
Použitá technologie TBM – Tunnel
Boring Machi nes – je jedním z nej −
modernějších tunelářských způsobů
práce. Její předností je především
rychlost a bezpečnost. Ve světě se
používá na přibližně 80 % nově bu−
dovaných tunelů.

„Jsme rádi, že přes některé obtí−
že, které nám přinesla neočekáva−
ná geologie pod vrchy Homolka
a Chlum, kde jsme se potýkali s ab−
normálními přítoky vo−
dy či tvrdými spility,
jsme konečně dorazili
do cíle. Nyní Viktorku
čeká částečná demon−
táž, repase a návrat
zpět do Kyšic. Odtud by
již na podzim měly za−
čít ražby druhé tunelo−

vé trouby,“ řekl výrobně−technický
ředitel Me tro stavu Ivan Hrdina.

Viktorie je tzv. konvertibilní stroj,
protože může razit jak v módu zemi−
nového štítu, tak po úpravě i ve skal−
ních podmínkách. Nejvyšší dosa žený
denní výkon ražeb byl 32 metrů. Za
strojem vzniká hotový tunel, jehož
ostění tvoří prstence ze 7 + 1 seg−
mentu. Betonový prstenec je dva
metry široký a má tloušťku 0,40 m.
Prstence se vyráběly v Dýšině, vzdá−
lené zhruba 2 kilometry od stave −
niště, a na jednu troubu jich jsou po−
třeba více než dva tisíce.

Po 500 dnech Viktorie opět na světle

Pět akčních plánů 
v sociální oblasti

Pět koncepčních dokumentů mají
pomoci rozvíjet sociální služby na
území města Plzně v letech 2017 až
2018. Cílí na seniory, zdravotně po−
stižené, cizince, osoby bez domova,
so ciálně vyloučené rodiny a ohro −
ženou mládež. Například v případě
akčního plánu řešení bezdomovec−
tví z pohledu sociálně zdravotní pé−
če jsou pro následující dva roky na−
vrhována opatření, jako je zajištění
gynekologické a dermatovenerolo−
gické péče pro osoby bez domova
formou sanitky, kterou pro vozuje or−
ganizace Rozkoš bez rizika.

„Cílem tohoto opatření je umož −
nit ženám bez domova gyneko −
logické vyšetření v bezpečném 
nestigmatizujícím prostředí. Toto
opatření se bude realizovat formou
objednání mobilní sanity. Pokud bu−
de o služby z řad žen zájem, budou
se vyšetření nabízet v pravidelných
intervalech,“ přiblížila Alena Hyn −
ková, vedoucí magistrátního odbo−
ru sociálních služeb. 

Dokument také navrhuje zřídit
v Plzni domov se zvláštním re ži −
mem pro osoby bez přístřeší, jež
mají sníženou soběstačnost a zhor −
 šený zdravotní stav a vyžadují pra−
videlnou pomoc druhé osoby. Dále
počítá s udržením provozu ordinace
praktického lékaře v Domově sv.
Františka a jejím posílením o další
specialisty, zejména z oboru vene−
rologie, psychiatrie. V rámci pre−
vence bezdomovectví se uskuteční
workshopy na téma Mladí a bezdo−
movectví pro žáky základních škol. 

Nové autorské 
lavičky 

Nadační fond Zelený poklad při−
spěje částkou 35 tisíc korun na
pořízení autorských laviček v Luf −
tově zahradě v Plzni. Finanční pro−
středky byly získány ve veřejné
sbírce na podporu zakládání
a údržby veřejných prostranství
nebo zahrad, které jsou částečně
přístupné veřejnosti, jako jsou na−
příklad Luftova zahrada v Plzni,
Arboretum Sofronka, klášterní za−
hrada na Jiráskově náměstí a ob−
dobné lokality v Plzeňském kraji.
Celkové náklady na realizaci pro−
jektu jsou 60 tisíc korun, 25 tisíc
korun uhradí ze svého rozpočtu
Správa veřejného statku města
Plzně. Výroba laviček byla zadána
v září 2015 a v současné době již
jsou v zahradě osazeny. 
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Společnost  spolupracuje s jedním
z největších světových výrobců do−
pravních letadel pátým rokem a stala
se exkluzivním dodavatelem ku−
chyňských modulů pro řadu letadel
A320.  Během následujících pěti let
Zodiac pro Airbus vyrobí dalších ví−
ce než 3000 kuchyňských setů.

Kvůli rozšiřování výroby postaví
v Plzni na Borských polích novou
výrobní halu. S výstavbou se plánuje

začít už tento měsíc a hotova má být
ještě letos. Druhá fáze rozšíření vý−
roby bude následovat v příštím roce.
Kuchyňské moduly, které byly až do−
sud vyrobené společností Zodiac
Galleys Europe v Plzni pro Airbus
A320, létají s 90 aerolin kami na
všech kontinentech světa a celkem
už nalétaly přes 20 miliard kilometrů.

Kuchyňský modul může být navr−
žen tak, aby maximalizoval využití

prostoru pro přepravu cestujících
a do letadla mohla být přidána další
sedadla. Průměrně tak může jedno
letadlo přepravit ročně až o 10 000
lidí více. Pro jeho ekonomické vý −
hody si aerolinky tento typ palubní
kuchyňky pořizují nejen do nových
letadel, ale také jako retrofit výbavu
pro svá stávající letadla.

Zodiac Galleys Europe v sou −
časné době zaměstnává ve svém 

plzeňském závodě téměř 1000 za−
městnanců. Vzhledem k množství
objednávek plánuje od roku 2017
rozšířit své aktivity do nové výrobní
haly. Ta by měla zaměstnat dalších
více než 200 osob a poskytnout
prostory pro stále se rozšiřující od−
dělení konstrukce, které se věnuje
nejen zlepšování stávajících pro−
duktů, ale také inovacím pro násle−
dující generaci letadel. 

Kuchyně z Plzně létají
po celém světě

Z výrobních hal společnosti Zodiac Galleys Europe s.r.o. v Plzni
na Borských polích míří do světa tisící kuchyňský set vyrobený
pro le tadlo Airbus A320. Sdělil to Philippe Michel, ředitel
Zodiac Galleys Europe s.r.o.
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Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje pro své členy opět
připravila pracovní snídani, tentokrát
na téma Zákon o registru smluv.  Ve
Vědeckotechnickém parku na Bor −
ských polích v Plzni o novinkách

v tomto směru přednášel advokát
Csaba Csorba z renomované advo−
kátní kanceláře Řanda Havel legal. 

Že jde o významné a velice aktuální
téma, o tom svědčila i aktivita účast−
níků, kteří měli celou řadu zajímavých

dotazů. Ty se samozřejmě týkaly ze−
jména jejich praxe v podnicích a insti−
tucích, ale také vlastního podnikání.
Zákon o registru smluv totiž začíná
platit v nové podobě už od 1. červen−
ce letošního roku, a tak  otázky smě−
řovaly na zvláštní podmínky účinnosti
některých smluv, na jejich uveřejňo−
vání, ale i na vlastní registr.

Novinky v registru smluv

Město Plzeň má nové logo. Základem
nového vizuálního stylu města je šip−
ka s nápisem Plzeň, která ukazuje ne−
jenom orientaci metropole směrem
k západu, ale komunikuje s myšlen−
kou, že město šlo vždy svou vlastní
cestou. Šipka nikdy nevystupuje sa−
ma, ale vždy je doplněna výstižnými
přívlastky pro různé oblasti činnosti
města. Základními barvami jsou zele−
ná a žlutá, navazují na historický znak
Plzně a odlišují vizuálně nové plzeň−
ské logo od logotypů dalších význam−
ných českých měst.  

„V jednoduchosti je síla. Jsem pře−
svědčen, že kouzlo nového loga se
ukáže v momentě, kdy bude používá−
no při různých příležitostech. Porota
vybrala logo, jež má tradiční plzeňské
barvy. Vím, že mladí rádi pracují
s moderními barvami, ale v tomto pří−
padě jsem konzervativní,“ uvedl pri−
mátor města Martin Zrzavecký. 

Podle prvního náměstka primátora
Martina Baxy je vítězný návrh moder−
ní a nadčasový. „Mám radost z toho
výběru, Plzeň tím udělá velký krok do−
předu k moderní a funkční komuni −
kaci, která odpovídá 21. století. Nová
značka dá prostor pro prezentaci 
aktivit města v celé jejich šíři,“ řekl
Martin Baxa. 

Plzeň v posledních letech spojila
svou vizuální komunikaci s logem

projektu Evropské hlavní město kultu−
ry, jehož logo dál zůstává i logem
orga nizace Plzeň 2015. V souvislosti
s tvorbou nového Strategického plánu
města Plzně ale bylo nutné přistoupit
k tvorbě nového loga, které vyjádří
směr a cíle města do budoucna. Cí −
lem zakázky bylo vybrat kvalitní a ori−
ginální logo i sjednotit vizuální komu−
nikaci města a jeho organizací tak,
aby veřejnost na první pohled poznala

příslušnost konkrétní organizace
k městu Plzni. Cena za zpracování
vítěz ného návrhu, mutací loga pro
Magistrát města Plzně a vybraných
příspěvkových organizací, včetně
komplet ních grafických manuálů jed−
notného vizuálního stylu stanovujících
užití loga na různých materiálech měs−
ta, ve webové prezentaci, na reklam−
ních nosičích a podobně, představuje
částku 1,165 milionu korun bez DPH. 

Západočeská metropole má nové logoStřípky 
z Plzně

Murrelektronik otevřel
novou výrobní halu

Německá společnost Murrelektro −
nik rozšířila své kapacity ve svém
českém závodě ve Stodě. Výstav −
ba šesté haly s užitnou plochou
4200 m2 za 100 milionů korun zahr −
nuje moderní zázemí pro české ob−
chodní zastoupení, školicí centrum
a reprezentativní výstavní prostory. 

Murrelektronik vyrábí ve Stodě
již 17 let. Český závod Murr CZ,
s.r.o. je největším výrobním závo−
dem skupiny Murrelektronik, která
své výrobky prodává po celém
světě. Zaměstnanci, jejichž počet
v současné době dosahuje skoro
700, vyrábějí téměř všechny vý−
robky z rozsáhlého sortimentu, od
malých jednoduchých konektorů
přes inteligentní jističe, až po těžké
transformátory. Závod pracuje
s nejmodernějšími výrobními tech−
nologiemi a na základě důsledně
organizovaných procesů. Skupina
Murrelektronik kromě toho ročně
investuje cca. 70 mil. korun do no−
vých zařízení a strojů. Ve středně−
dobém období vznikne ve Stodě
v nové hale přibližně 250 až 300
dalších pracovních míst.

Na sociální služby 
33 milionů korun

Plzeňská radnice schválila vyhláše−
ní dotačního programu Kofinan co −
vání sociálních služeb pro rok 2017.
Dotace poskytne město na zajištění
provozu sociálních služeb na svém
území včetně souvisejících fakulta−
tivních služeb, jako je například do−
prava uživatelů do organizací. Sna −
hou radnice je zachovat stávající
komplexní síť sociálních služeb
a umožnit tak lidem v nepříznivé so−
ciální situaci z důvodů věku, zdra−
votního či sociálního znevýhodnění
zůstat či stát se rovnocenným čle−
nem společnosti. Předpoklá daný
objem peněz pro tento program na
rok 2017 je 33,75 milionu korun. 

„Město Plzeň má v regionu nej−
větší a nejkomplexnější síť poskyto−
vatelů sociálních služeb. Jsou zde
zastoupeny téměř všechny sociální
služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Základní vizí
je udržet potenciál této sítě a finanč−
ními prostředky podpořit její rozvoj,
dostupnost služeb, jejich kvalitu
a efektivitu,“ uvedla náměstkyně pro
oblast školství a sociálních věcí Eva
Herinková.  

Žádost musí být zpracována
pro střednictvím aplikace, jež je na
http://aplikace.plzen.eu/socmon/. 
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Západočeská univerzita v Plzni ote −
vřela ve svém areálu na Borských po−
lích Regionální inovační centrum elek−
trotechniky (RICE). Výzkumné cen −
trum RICE vybudovala Západo česká
univerzita v Plzni s finanční podporou
operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (OP VaVpI), prioritní osa 2
– Regionální VaV centra. Od vzniku
myšlenky projektu RICE až do dokon−
čení výstavby výzkumného centra
uběhlo přesně deset let. Jedním
z těch, který je s projektem spojen od
jeho úplného začátku, je vědecký ředi−
tel centra Zdeněk Peroutka. Podle
něj stavba výzkumného centra RICE
úspěš ně skloubila náročné technolo−
gie s moderní architekturou.

„Naše laboratoře jsou vybaveny
špičkovými přístroji a unikátními
technologiemi. Například v největší
laboratoři, což je halová zkušebna
vysokonapěťové výkonové elektroni−
ky a dopravní techniky, je možné
testovat dopravní prostředky a zaří−
zení až do 31 kV a 4 MW. V této ha−
lové laboratoři měly světovou pre −
miéru například rozváděče ABB UNI−
GEAR Digital či vysokonapěťové mě−
niče General Electric MV6000 v plně
rekuperativním provedení. Naše tý−

my mají k dispozici i další náročné
a nákladné vybavení, například labo−
ratoře výkonové elektroniky a inteli−
gentních pohonů, speciální mikro−
skopické laboratoře, čisté prostory,
laboratoře pro rentgenovou diagnos−
tiku či mikroelektronické laboratoře,
které nám umožní pracovat i na ná−
ročných projektech pro kosmický
výzkum,“ popisuje Zdeněk Peroutka. 

V průběhu projektu se podařilo vy−
budovat výjimečný výzkumný tým.
RICE na konci roku 2015 zaměstná−
valo téměř 200 pracovníků a za do−
bu své existence se zapojilo do řeše−

ní výzkumných a průmyslových pro−
jektů s celkovým rozpočtem přes
dvě miliardy korun. Centru RICE se
již podařilo dosáhnout řady vynikají−
cích výsledků. Patří mezi ně získání
několika patentů včetně evropských,
ocenění z mezinárodních konferencí
a výstav či uveřejnění článků v nej−
prestižnějších odborných časopi−
sech. Ve spolupráci s průmyslovými
partnery vyvinulo úspěšné produkty,
jako například modulární řídicí
systém REMCS, pixelové detektory
nebo dopravní prostředky či zásaho−
vé obleky a rukavice pro hasiče. 

Univerzita  má výzkumné centrum RICE

Letní turistická sezona 2016 se
v Plzeňském Prazdroji rozbíhá na pl−
né obrátky. Tradiční návštěvnické
trasy obohatila řada novinek a chy−
stají se zajímavé doprovodné akce
pro návštěvníky i pro místní.  

Již loni Plzeňský Prazdroj inovoval
prohlídkovou trasu a další změny
chystá i pro letošek. Novinkou je
upravená smyslová expozice, která
lidem přibližuje výrobu sladu, nebo
upravená část expozice Lidé Pilsner
Urquell, která vypráví o pivovarských
lidech a řemeslech. „Velké oblibě se
těší také doprovodné zážitkové 
programy, jako je Škola čepování
Pilsner Urquell nebo Cesta pivovar−
ského tovaryše,“ říká Rudolf Šle −
hofer, manažer návštěvnictví a tradi−
ce Plzeň ského Prazdroje.

Historické sklepy Plzeňského
Praz droje patří k Sedmeru divů čes−
kého pivovarnického světa. Toto
vzácné ocenění získaly 6. dubna
2016 v rámci udílení Výročních cen
České a Moravské pivovarnické
akade mie. Zároveň turistické trasy
Plzeňského Prazdroje letos potřetí
obhájily prestižní čínskou certifikaci,
kterou uděluje čínská organizace na
podporu zahraničního cestovního

ruchu China Outbound Tourism
Quality Service Program (QSC Pro −
gram). Organizace uděluje certifikát
subjektům, které poskytují služby
v cestovním ruchu, prověřuje jejich
unikátnost, atraktivitu, kvalitu, vyba−
venost, a také dobré podmínky pro
příjezd čínských turistů.  

Nádvoří plzeňského pivovaru bu−
de v letních i podzimních měsících
žít naplno. Hudební šňůra 9 koncer−
tů potrvá do začátku školního roku.
Léto v Prazdroji doplní řada dalších
zajímavých akcí. Na nádvoří Plzeň −
ského Prazdroje zatančí svůj tradiční

maorský tanec HAKA ragbisté Nové −
ho Zélandu, zahrají zde kapely i stov−
ky hráčů na ukulele v rámci Czech
Ukulele Festival a chybět nebudou
ani historická vozidla. Pivovarské
muzeum v Plzni přináší již druhou
letoš ní výstavu, která nese název
Kabinet kuriozit a pochází z dílny
českého umělce Dalibora Nesnídala.
Za druhou výstavou mohou návštěv−
níci sestoupit do Plzeňského histo−
rického podzemí, kde jsou   vystave−
ny práce studentů sochařského obo−
ru Střední uměleckoprůmyslové
školy Zámeček.

Léto v Prazdroji bude nabité akcemi
Projekty 

získají přes 
půl milionu

Město Plzeň podpoří pětici pro−
jektů ze svého fondu životního
prostředí, a to celkovou částkou
přesahující 520 tisíc korun.
Nej vyšší částka, 250 tisíc ko−
run, bude poskytnuta na úhradu
projektu dětského herního prv −
ku loď v Hradišti pro Městský 
obvod Plzeň 2 – Slovany. Sou −
částí projektu je odstranění stá−
vajícího nevyhovujícího herního
prvku včetně kotvicích bloků
a základů, prohloubení dopado−
vé plochy a instalace nové herní
sestavy.  

Částku 37 458 korun získá na
svůj projekt sadových úprav
u Domu služeb Městský obvod
Plzeň 10 – Lhota. „V roce 2015
byla započata další etapa projek−
tu týkající se zlepšení prostředí
okolo objektu. Byla zdemolová −
na nevyužívaná budova, místo
které vznikl nový prostor. Projekt
zahrnuje vysazení stromů, keřů,
květin a dále zakoupení dětského
herního prvku domečku do za−
hrady u Domu služeb,“ uvedl 
náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí
Petr Náhlík.

Podpořen je i projekt nazvaný
Buková alej – Plzeň – Litice
Měst ského obvodu Plzeň 6 –
Litice. Zahrnuje výsadbu zeleně
v prostoru Budilova náměstí,
která doplní stávající vzrostlé 50
až 70 let staré stromy. „Některé
z nich bude nutné odstranit z dů−
vodu jejich usychání. Další část
projektu se týká výsadby stromů
v ulici Veveří, kde bude doplně−
na stávající alej,“ vysvětlil Petr
Náhlík. Alej v ulici Veveří doplní
buky, Budilovo náměstí bude
osázeno lípami a sakurou.

Zastupitelstvo podpořilo i dva
projekty mateřských škol, 24.
mateřská škola využije částku
104 tisíc korun z fondu život −
ního prostředí na záměr nazvaný
Oáza informací o přírodě, aneb
učíme se v přírodě, 38. mateř−
ská škola získala 50 tisíc korun
na projekt nazvaný Oáza upro−
střed sídliště – část II. Lesní
vesnička
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Střípky 
z Plzně

Chcete prožít příjemný den nebo
školní výlet s dětmi, přáteli a kamará−
dy? Pak máte jedinečnou možnost
navštívit zábavní park v Nepomuku.
Park nabízí skvělé vyžití pro děti i do−
spělé o rozloze 10 000 čtverečních
metrů, kde se naskýtá doslova po−
hádkové posezení. Zásluhou Františ −
ka Flachse a jeho rodiny tak vznikl
park, který nabízí zábavu i rekreační
sportovní vyžití.

Najdete zde různé dětské atrakce,
ale i pirátskou loď, paintballové hřiště

a brouzdaliště. Nejmenší jistě potěší
i malý Zoo koutek. Pro starší jsou
k dispozici hřiště na volejbal, nohej−
bal, házenou, kopanou, tenis, ping−
pong stoly, šipky, kuželky a další.
V uzavřeném oploceném areálu na−
jdete velké množství atrakcí pro malé
i velké, houpačky, klouzačky, pro −
lézačky, pískoviště, tram políny –

prostě spoustu lákadel,
kde se malí nezbedové
zabaví klidně na několik
hodin. Na své si ale 
přijdou i dospěláci –
trampolíny pro velké,
hřiště na volejbal nebo
nohejbal, tenisové kur−
ty, šipky, kuželky a jiné.

Zážitek slibuje také
zoo koutek, kde se děti mohou zblíz−
ka seznámit s pštrosem, papoušky,
opičkami či jinými domácími zvířaty.

Celou atmosféru pak
umocňuje zajímavá ex−
pozice zemědělských
strojů. Pokud   celé ro−
dince vyhládne a v kap−
se zrovna nebudete mít
řízek v ubrousku, neboj−

te se. Občerstvení tu mají – a také
cukrovou vatu, popcorn a výbornou
zmrzlinu. 

Zábavní park Nepomuk – zábava,
sport i malé zoo

ČERVENEC – SRPEN: 
Pondělí zavřeno, 

Úterý – neděle od 10 do 18 h.
ZÁŘÍ:

Sobota – neděle od 10 do 18 h.
www.zabavniparknepomuk.cz/

Klíčové dopravní
tepny  

Rada města Plzně souhlasila
s uza vřením smlouvy s Ředitel −
stvím silnic a dálnic České republi−
ky a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje o společné reali−
zaci akce nazvané I/20 a II/231
v Plzni, Plaská – Na Roudné –
Chrástecká, 2. etapa. Ta si ze stra−
ny města vyžádá v letech 2017 –
2021 investici ve výši 148 milionů
korun, celkově pak kolem 450 mi−
lionů korun. Plánovaná přeložka
silnice I/20 má odvést tranzitní do−
pravu mimo centrum a snížit
tak emisní zátěž ve středu Plzně.
Silnice I/20 v současnosti prochá−
zí středem města (např. Slovanská
ulice, Karlo varská ulice) a způso−
buje dopravní komplikace. Schvá −
lit smlouvu ještě musí zastupitelé. 

„Ředitelství silnic a dálnic, re−
spektive správa Plzeň, připravuje
projektovou dokumentaci na no−
vostavbu silnice I/20 v úseku
Plaská – ulice Na Roudné, která je
jednou ze tří částí plánovaného
průtahu silnice I/20 městem Plzeň.
V současné době je na akci vydá−
no platné územní rozhodnutí a je
odevzdána dokumentace pro sta−
vební povolení. Byly také zahájeny
výkupy potřebných pozemků tak,
aby bylo v roce 2017 možné požá−
dat o vydání stavebního povolení,“
přiblížil technický náměstek pri−
mátora Pavel Šindelář.

Dopravní tepna I/20 bude přelo−
žena do nové trasy, tedy vznikne
novostavba této silnice v úseku
Plaská – Na Roudné, silnice je na−
vržena jako čtyřpruhová. Její začá−
tek bude v křižovatce ulic Plaská
a Studentská. Komunikace se ná−
sledně přimyká k jihozápadní stra−
ně železniční trati ČD Plzeň – Žatec,
po obou jejích stranách povedou
chodníky a cyklostezky. Ke konci
úseku bude komunikace stažena
do dvou pruhů, touto dvoupruho−
vou komunikací bude dočasně sve−
den provoz ze silnice I/20 z novo−
stavby na komunikaci II/231, a to
do nově navržené okružní křižovat−
ky. Ta napojí novou komunikaci do
ulice Na Roudné – Jateční zhruba
v místech dnešních železničních vi−
aduktů. Okružní křižovatka o prů−
měru 36 metrů bude umístěna
v prostoru nově vybudovaného že−
lezničního mostu na trati Plzeň –
Žatec. Odtud bude provoz veden po
nově zrekonstruované Jateční ulici.
Druhá etapa silnice  v úseku Plaská
– Na Roudné – Chrástecká je veřej−
ně prospěšnou stavbou.
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Plzeň se stala ve dnech 
9. a 10. června 2016 hostitel−
ským městem pro zasedání
ministrů kultury zemí V4.
Stalo se tak v roce, kdy si tato
středoevropská iniciativa pro
posílení spolupráce v regionu
letos, a to za předsednictví
České republiky, připomíná
25. výročí svého vzniku.  Prů −
běh setkání opět potvrdil, že
kultura hraje důležitou roli ve
společnosti a zároveň v eko−
nomice každé země a že je
třeba zdůrazňovat tento fakt
i na úrovni jednotlivých vlád. 

Letošního 26. zasedání mi−
nistrů Visegrádské skupiny
zodpovědných za kulturu se
zúčastnili vysocí představitelé
těchto úřadů: vicepremiér
Polské republiky a ministr kultury a
národního dědictví Piotr Gliński,
státní tajemník Ministerstva kultury
Slovenské republiky Ivan Sečík
a Bence Rétvári, státní tajemník pro
parlamentní záležitosti Ministerstva

lidských zdrojů Maďarské republiky.
Pořadatelskou zemi reprezentoval
ministr kultury Daniel Herman. 

Visegrádská spolupráce spočívá
zejména na výměně odborných zku−
šeností, tvorbě platforem pro spo −

lečná témata a koordinaci spoluprá−
ce vůči dalším zahraničním partne−
rům. Pilíři spolupráce pak zůstávají
oblasti knihovnictví, péče o kulturní
dědictví, audiovize, hudba a živé
umění. Vý znamná a nezastupitelná

je role Vise grádského fondu při pod−
poře realizace konkrétních kulturních
projektů ve výše uvedených oblas−
tech. 

„Vzniká celá řada dlouhodobých
i krátkodobých projektů, které si kla−
dou za cíl zviditelnit střední Evropu
a její kulturní bohatství,“ řekl ministr
kultury České republiky Da niel
Herman. Tyto kulturní projekty obdr−
žely plnou podporu zúčastněných
ministrů k dalšímu pokračování. 

Město Plzeň, zvolené pro zasedá−
ní, úzce souviselo s diskuzí vedenou
na mi nisterské úrovni. Zkušenost s
titulem Evropské hlavní město kultu−
ry má za sebou každá ze zúčastně−
ných zemí. Město Plzeň neslo titul 
v roce 2015 a dosáhlo rozvoje své−
ho kulturního potenciálu. V diskusi
bylo kvitováno, že Ministerstvo kul−
tury ČR podpořilo projekt Plzeň
2015 finančně a zároveň jako zpro−
středkovatel v navazování vztahů
mezi jednotlivými aktéry. 

„Gratuluji k tomu, co jste tu vyko−
nali. Co jsme v Plzni viděli, ukazuje,
že je nutné dělat věci směle, stateč−
ně,“ reagoval Piotr Gliński z Polska,
jehož město Vratislav je letošním dr−
žitelem titulu Evropské hlavní město
kultury spolu se španělským San
Sebastianem.

Kultura hraje důležitou roli 
ve společnosti i v ekonomice

Primátor Plzně Martin Zrzavecký přijal na starobylé radnici  účastníky 26. zasedání
ministrů Visegrádské skupiny zodpovědných za kulturu. 
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Osmdesátiny 
škodováckých 

trolejbusů
Plzeňská Škodovka v letošním
roce oslaví kulaté jubileum výro−
by trolejbusů – vozy s okřídle−
ným šípem ve znaku firma na trh
dodává už osmdesát let. Od roku
1936, kdy byl v továrně v plzeň−
ské čtvrti Doudlevce zkonstruo−
ván první trolejbus Škoda 1 Tr, již
společnost vyrobila více než čtr−
náct tisíc trolejbusů.   

„Škodovce se podařilo v oboru
trolejbusů vydobýt velmi vý−
znamnou pozici, naše vozidla
jezdí ve zhruba třiceti zemích
světa – v Evropě, Asii a Severní
Americe,“ říká generální ředitel
Škody Electric Jaromír Šilhánek. 

Škoda Electric je v současnosti
největším evropským výrobcem
trolejbusů. Se svými vozy je firma
velmi úspěšná na poli exportu –
dodává například pro lotyšskou
Rigu, maďarskou Budapešť, ame−
rický Boston nebo slovenskou
Bratislavu, podílí se na dodávkách

do Itálie, nebo Mexika. Kromě tra−
dičního vývoje a výroby trolejbusů
Škoda Electric vyrábí také dva ty−
py nových bateriových elektrobu−
sů a v posledních několika letech
představila také hybridbus a vodí−
kový autobus.

Prvním vyrobeným škodovác−
kým trolejbusem byl typ Škoda 
1 Tr z roku 1936. Nový dopravní
prostředek si získal oblibu díky
výkonnosti a komfortu, a proto
není divu, že již o dva roky 
později bylo objednáno pět dal−
ších trolejbusů typu Škoda 2 Tr.
Dalším škodováckým typem
byl Škoda 3 Tr, který stál u zrodu
druhého založeného a dnes nej−
staršího fungujícího provozu na
našem území – a bylo to v roce
1941 právě v Plzni. Trolejbusy
značky Škoda pronikly během
své dlouhé a úspěšné historie do
stovek měst na třech kontinen−
tech v počtu více než 14 000 vy−
robených kusů.

Plzeňská Škoda Transportation zalo−
žila ve Spojených státech americ−
kých novou dceřinou společnost
Škoda Transpor tation USA, LLC.
Potvrdila tak svůj dlouhodobý zájem
cílit nejen na tradiční středoevropské
a východní trhy, ale také na trhy
v západních zemích. 

„Založení společnosti v USA je lo−
gickým vyústěním naší strategie
směřování na západní trhy. V sou−
časnosti mapujeme naše možnosti
a vybíráme vhodné projekty na roz−
sáhlém a rozvíjejícím se severo ame −
rickém trhu. Věřím, že máme velkou
šanci uspět nejen v USA, ale také

v Kanadě,“ říká Tomáš Igna čák,
předseda představenstva Škoda
Transportation.      

Plzeňská značka není na americ−
kém trhu nováček. V minulosti již
Škoda Trans por tation dodala deset
tříčlánkových tramvají do ame rických
měst Portland a Taco ma. Dceřiná
společnost Škoda Electric navíc do
USA dodala několik set trolejbusů.
Konkrétně se jednalo o dodávku 57
trolejbusů do Daytonu v a 273 trolej−
busů do San Francisca.  V součas−
nosti Škoda Electric úspěšně pracu−
je na modernizaci 32 kloubových
trolejbusů v Bostonu. 

Škoda Transportation v USA
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Plzeň vyhlásí druhé kolo dotačního
programu pro rok 2016 nazvaného
Bezbariérovost, na první výzvu žádný
zájemce nereagoval. Částkou půl mi−
lionu korun chce radnice podpořit
zdravotně postižené osoby, seniory
a rodiny s malými dětmi. Podpora
má jít na projekty, které zpřístupní
handicapovaným osobám stavby,
odstraní pro ně bariéry při vstupech
do domu, do výtahu, podpoří výstav−
bu výtahu, zpracování projektové do−
kumentace a podobně. Žádosti mo−
hou být investiční i neinvestiční.

„Prostřednictvím tohoto progra−
mu, který je staronovým dotačním ti−
tulem v gesci magistrátního odboru
sociálních služeb, se snažíme pod −
pořit odstraňování bariér ve veřejném
prostoru a bytových domech. Žádat 

o dotaci mohou fyzické osoby a práv −
nické osoby nepodnikající, které 
budou projekt realizovat na území
města Plzně,“ uvedla náměstkyně
pro oblast školství a sociálních věcí
Eva Herinková. Projekt musí být
zahá jen v kalendářním roce 2016
a dokončen nejpozději k 30. červnu
2017, pokud není ve smlouvě sjed−
náno jinak.

Žádosti bude možné odevzdat v se−
kretariátu zmíněného odboru pouze
v termínech od 25. do 27. července
2016. V případě zaslání žádosti poš−
tou je pro dodržení termínu rozhodující
datum 27. července 2016, v ostatních
případech datum doručení. Výsledky
dotačního programu budou zveřejně−
ny nejpozději do 31. října 2016 na
http://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/.

Program na odstranění bariér

Zlato opět zažívá růst cen. Vystoupení
Velké Británie z Evropské unie zvedá
cenu zlata na maximum. Vyjádříme−li
růst ceny v číslech, od BREXITU
vzrostla o 10 %. Znamená to, že se
v současné době prodej zlata velmi
vyplatí. Než se však rozhodnete pro
prodej, dobře zvažte, kde své zlato
prodáte. Je známo, že se poslední
dobou vyskytlo mnoho nepoctivců
v oblasti výkupu zlata. Máme pro Vás
tip, kde se zaručeně nemusíte žád−

ných nekalých praktik obávat a na−
víc získáte garanci nejvýhodnější
ceny za výkup. Ve Zlaté Bance se
můžete nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný a profesio−
nálně proškolený personál, který po−
skytuje bezplatné odborné poraden−
ství a individuální přístup k zákazníko−
vi. Prodávat můžete používané, ne−
používané či dokonce poškozené zla−
té, ale i stříbrné šperky. Dále je možné
zpeněžit i jiné předměty, např. stříbr−
né příbory, zlaté korunky, brože,
inves tiční zlato v podobě slitků, cihel
i mincí. Pokud si nejste jisti, přijďte se
bezplatně informovat. Manažer nám

sdělil, že: „V současné době se cena
zlata pohybuje kolem 32 200 za unci.
Zákazníkům garantujeme nejlepší vý−
kupní ceny a profesionální a poctivé
jednání.“ Neváhali jsme a zeptali se
při návštěvě Zlaté Banky v Plzni jedné
ze zákaznic na to, jak byla s prode−
jem svého zlata či stříbra spokojena.
Dozvěděli jsme se, že se jmenuje
paní Tichá a do Zlaté Banky přišla
prodat dva zlaté prsteny a zlaté zubní
korunky, za něž nakonec získala 

12 786,− Kč. „Spokojena jsem
velmi, vůbec by mě nenapadlo,
že dostanu tolik peněz. Ceny
mají opravdu výborné, mohu
jen doporučit,“ říká s nadšením
paní Tichá.

Prodej zlata je při současných
cenách opět poměrně snadný

způsob znovuzhodnocení peněz, tak
neváhejte ani Vy. Neváhejte zhodnotit
své zlato u opravdových odborníků.

náměstí Republiky 3 / 4,
Plzeň  – u staré radnice

Telefon: +420 373 034 500

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 18:00

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Banku.

CENA ZLATA OPĚT MÍŘÍ 
K VRCHOLU

Plzeňský kraj snížil letošním náku−
pem na Českomoravské komoditní
burze Kladno náklady na elektřinu
a plyn o 30 procent. Zatímco podle
současných cen by za dodávky ener−
gií zaplatil 111 milionů korun, podle
cen vysoutěžených na burze to bude
jen 77 milionů korun.

Prostřednictvím své příspěvkové
organizace Centrální nákup nakupuje
Plzeňský kraj energie na burze už od
roku 2011. „Je to nejefektivnější for−
ma realizace veřejné zakázky. Cena
energií je tu dlouhodobě nižší, než
bychom dosáhli například elektronic−
kou aukcí. Navíc nás to zbavuje ad−
ministrativy spojené s přípravou ve−
řejné soutěže a s uzavíráním smluv−
ních vztahů s dodavateli,“ uvedl ředi−
tel této organizace Jiří Heran. Úspora
34 milionů korun je podle něj jasným
potvrzením efektivity.

Na následující dva roky Pl zeňský
kraj nakoupil přes 98 tisíc megawatt−

hodin (MWh) zemního plynu a 46 ti−
síc MWh elektřiny pro své objekty
a stovku krajských organizací a spo−
lečností. Levnější energie tak budou
mít všechny krajem zřizované školy
a školská zařízení, pět krajských ne−
mocnic, Zdravotnická záchranná
služba Plzeňského kraje, zařízení so−
ciální péče, muzea, divadlo i galerie.

„Zachytili jsme ještě trend poklesu
cen z počátku roku. Cena silové elekt−
řiny se nám snížila ve vysokém napětí
meziročně o 16 procent a ve vysokém
napětí o 18 procent. Příjem ným pře−
kvapením byl pokles cen zemního ply−
nu, který zlevnil ve své komoditní slož−
ce u maloodběru o 38 procent a u vel−
koodběru o 39 procent. Považu jeme
to za úspěch a mimořádný bonus pro
krajský rozpočet,“ doplnil Jiří Heran. 

Na elektřině tak kraj a jeho orga  ni −
zace v příštích dvou letech ušetří
7 milionů korun, za zemní plyn zapla−
tí méně o 27 milionů korun. 

Milionové úspory za energie


