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Cizince budeme řešit nejen v Plzni,
ale i ve Stříbře, v Plané a na Přimdě
Memorandum o spolupráci při
řešení problémů spojených se
zaměstnáváním cizinců v prů −
myslových zónách dnes v Plzni
podepsali ministr vnitra Milan
Chovanec a hejtman Plzeňského
kraje Josef Bernard. Jak memo−
randum přispěje k posílení spo−
lupráce a výměně informací me−
zi krajem a státem, na to jsme se
zeptali právě ministra vnitra
Chovance. 

Jde vlastně o reakci na problema−
tickou situaci v okolí průmyslových
zón, kde jsme začali realizovat celou
řadu opatření, a to třeba  od posílení
činnosti policie až po přípravu legis−
lativních změn. Podpis tohoto me−
moranda je tak dalším z kroků, který
přispěje k řešení daných problémů.
Díky němu například získáme od

kraje ucelenou zpětnou vazbu při
změnách legislativy. Podpisem se
totiž obě strany zavazují ke spolu−
práci a k výměně informací o aktuál−
ní bezpečnostní situaci, účasti na
pracovní skupině zřízené Minister −
stvem vnitra nebo například k před−
kládání vlastních návrhů opatření ze
strany kraje a jejich řádné vypořádá−
ní ze strany ministerstva. Mini −
sterstvo vnitra také kraji nabídne
využi tí stávajících preventivních
progra mů.  
� Bylo řečeno, že kromě podpisu
memoranda se zástupci Plzeň −
ského kraje také podílejí na čin−
nosti této pracovní skupiny, 
je to tak?

Jistě. Vznik takové skupiny jsem
osobně inicioval počátkem letošního

... pokračování na straně 2

�

Memorandum o spolupráci při řešení problémů spojených se zaměstnáváním
cizinců v průmyslových zónách  podepsali ministr vnitra Milan Chovanec 
a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.
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roku 2017 a   za úkol má nalézt kon−
cepční řešení rozvoje průmyslových
zón včetně odpovídající infrastruktu−
ry. Součástí materiálu, který by měl
být hotový do začátku měsíce květ−
na, bude i metodika pro obce, které
sousedí s areály průmyslových zón.
Tato metodika jasně definuje zá −
konné možnosti obce a státu k da−
ným problémům a také povinnosti
občanů a cizinců. Jde o materiál,
který na 30 stranách bude sloužit 
jako srozumitelný návod dotčeným
obcím, kterých se problematika za−
městnávání cizinců přímo dotýká.
Protože se jedná většinou o malé
obce, které si často nevědí rady
s rostoucími problémy, měla by jim
výrazně pomoci. 
��V Plzeňském kraji se to týká na−
příklad Stříbra, Plané, Ostrova ne−
bo Přimdy. Své zkušenosti v tomto
směru ale mají také v Plzni na
Borských polích…

To je pravda. Jestliže totiž chce−
me, aby se přicházející pracovníci
integrovali do společnosti, musíme
jim s vytvořením podmínek pro inte−
graci pomoci. Rád bych řekl, že roz−
hodně nebráníme rozvoji průmyslo−
vých zón, ale tento rozvoj nesmí být
na úkor bezpečnosti místních oby−
vatel. Problematika zaměstnávání
cizinců si zaslouží větší ko ordinaci.
Proto to jako člen vlády budu navr−
hovat a  podpořím vytvoření institutu
vládního zmocněnce pro tuto oblast

nebo případně pověřeného pracov−
níka ministerstva průmyslu a obcho−
du, protože je potřeba, aby tento
konkrétní úkol měl na starost jeden
člověk na plný úvazek, aby obce,
stát i kraj měly koordinační osobu,
která se tomu bude věnovat.
��Máte na mysli něco jako koordi−
nační centrum?

Něco takového. Koordinační
cent rum by mělo fungovat od červ−
na. Jeho pracovníci budou cizin−
cům pomáhat s řešením různých
životních situací, například s pro−
dloužením pobytu, řešením dokladů
a dalších. Pomáhat by mělo i za−
hraničním pracovníkům, co přijdou
o práci. Už i tady se začíná stávat,
že někteří cizinci ze zemí Evropské
unie se stávají bezdomovci a spa−
dají do sociálního záchytného sys −
tému a my to břímě chceme z obcí
sejmout.  
��Počítáte s tím, že města i obce
mají obavy ze zvýšené kriminality?

Víme o tom. Alarmující situaci
a zejména dopady zaměstnávání
cizin ců v průmyslových zónách 
řeší kraj i město Plzeň už nějakou
dobu v úzké spolupráci s policií.
Kon krétně v Plzni probíhá celá řada
bezpečnostních opatření, které se
zaměřují i na podniky v centru měs−
ta, kam se cizinci velmi často 
stahují. V poslední době také zesíli−
ly kontroly jak průmyslových zón,
tak jejich okolí a samozřejmě pře−
devším hlavně ubytoven. 

... dokončení ze strany 1�

Cizince budeme řešit nejen v Plzni, 
ale i ve Stříbře, v Plané a na Přimdě

Cirkus Jo−Joo se znovu po roce
usídlil v prostoru U Ježíška. Stejně
jako v posledních letech i tentokrát
se tak západočeská metropole 
dočkala nového přírůstku. O ten se
tentokrát postarala tygřice Blava,
která dostala jméno podle Bratisla −
vy, kde se narodila.

„Přijeli jsme do Plzně
a přišlo to. Je to malý zá−
zrak, jedná se už o 26. ty−
gra, který se u cirkusu Jo−
Joo narodil. Tygřice Blava
je prvorodička, proto jsem
byl tak nervózní. Bohu žel,
někdy se stane, že prvoro−
dička mládě zalehne, nebo
mu nedá napít. To se při−
tom musí do pěti nebo šes−
ti hodin napít, jinak zemře.
Jsem nadšený, protože pije
a všechno je v pořádku,“ říká prin −
cipál Jaromír Joo.

Zatím není jasné, jestli jde o sa−
mičku nebo samce. Novopečenou

maminku zatím nechává prin −
cipál v klidu.

„Nechci to narušovat, protože by
se jí to nemuselo líbit. U některých
tygřic se stává, že jsem přímo u poro−
du v kleci. Tady se ale snažím nechat
to na nich,“ vysvětluje Jaromír Joo

s tím, že Blava ještě minulou neděli
vystupovala na představení v Kla −
tovech. Porod tak byl skutečně hodně
rychlý a celkem nečekaný. (qap.cz)

Neporušili tradici, opět porodili!

Ještě dříve, než stihli v cirkuse všechno posta−
vit, došlo na porod. Tygřice Blava přitom ještě
před několika dny vystupovala...   
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Vojenské dobové kempy i techniku,
setkání s válečnými veterány, prů−
jezd kolony vojenských historic−
kých vozidel po Klatovské třídě,
vzpomínkové akty, hudební vystou−
pení s převahou jazzové a swingo−
vé hudby, soutěž na téma Operace
Anhropoid a mnoho dalších aktivit
souvisejících s osvobozením ame−
rickou armádou zahrnuje program
Slavností svobody, který na pátek
5. až pondělí 8. května 2017 při−
pravilo město Plzeň.

Největší dobový kemp 16. obrně−
né divize americké armády se rozloží
po celou dobu slavností v parku za
obchodním centrem Plaza. Vše bude
jako v roce 1945. K vidění tu budou
desítky vozidel těžké i lehké obrněné
techniky, dílenské a přepravní tech−

niky včetně obojživelného přepravní−
ku LVT−4 Buffalo nebo stíhače tanků
M36. „V premiéře představíme sa−
mohybnou houfnici Sexton, zreno−
vovaný pojízdný originál ze soukro−
mé sbírky na Slovensku, a z Polska
přivezeme střední tank M4A1
Sherman,“ uvádí Pavel Rogl ze spo−
lupořádajícího klubu vojenské histo−
rie 16th Armored Division. Součástí
ležení bude fungující polní kuchyně

s dobovým vybavením, dílny, v nichž
se bude provádět údržba či opravo−
vat vozidla, vojenské ubikace jak pro
mužstvo, tak důstojníky, stanoviště
vojenské policie a ostatní zázemí.
Program v kempu nabídne také

ukázky střeleb z pěchotních zbraní,
kulometů a děl z výzbroje vozidel.
Své místo v parku bude mít i histo−
rický stanový tábor Československé
samostatné obrněné brigády
a Královského letectva (RAF).

Křižíkovy sady se stanou dějištěm
vojensko−historického programu,
který ukáže živý obraz dobového 
života amerických vojáků v roce
1945. Konkrétně bude zaměřen na

příslušníky slavné 2. pěší divize 
armády USA. „Připomeneme přede−
vším týlové jednotky této divize pů−
sobící na území Plzně v květnu 1945
a téměř výlučně se budeme věnovat
prezentaci příslušníků vojenské poli−
cie a zdravotní služby. Podle toho
dozná změn i rozložení vojenského
tábora,“ přibližuje projekt Plzeň
1945 Petr Tolar Klubu z vojenské
historie Tommy & Yankee. Vojensko−
historický program doplní tzv. civilní
část s kulturním děním na venkov−
ním pódiu za účasti zajímavých
inter pretů dobové hudby, s módními

přehlídkami, divadelními představe−
ními a dalšími atraktivními akcemi.
Vojenský tábor doplní kulisy, k nimž
tradičně patří dřevěná hradba pole−
pená dobovými plakáty nebo trafika.
Návštěvníci se mohou těšit také na
krátké hrané scénky inspirované dě−
ním v květnu 1945. 

Prostor v Pobřežní ulici před Kul −
turním domem Peklo přiblíží atmosfé−
ru současné americké armády přede−
vším expozicí pěchoty a výcvikového
prostoru, zatímco Česká armáda se
bude prezentovat dynamickými i sta−
tickými ukázkami soudobé vojenské
techniky v areálu DEPO2015. 

Účast na oslavách potvrdili ame−
ričtí i belgičtí veteráni, mezi nimi 
například Earl Ingram, George
Thompson nebo Michel Gilain, José
Schindfessel a Hubert Rauw. Lidé
se s nimi budou moci setkat v pon−
dělí 8. května v Měšťanské besedě.
O dva dny dříve se zúčastní hlavního
vzpomínkového aktu u Pattonova
pomníku a nebudou chybět ani
na legendárních džípech při prů −
jezdu kolony historických vozidel
centrem města.
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První český Národní cirkus předsta−
ví v  letošním roce program, který
se vrací k  tradici cirkusového umě−
ní. A tak pod žlutým šapitó, měřícím
30m v  průměru, diváci zažijí dvě
a půl hodiny trvající program, ve
kterém uvidí akrobacii na visutých
šálách, žonglování s  míčky i kužely,
plastickou akrobacii, akrobacii
v kruhu, akrobacii na drátu, akro −
bacii se zdravotními míči – absolut−
ní novinku v  Česku, výcvik mini −
pony, papoušků Ara, pum americ−
kých, tygrů ussurijských a řadu 
dalších vystoupení. Budou tak svěd−
ky toho, jak se cirkus Jo−Joo za 
posledních 20 let pod vedením 
principála Jaromíra Joo posunul.

V  programu účinkuje tým artistů
z Česka, Nizozemí, Mongolska, Ně −
mec ka a dalších zemí.  Neuvě řitel ný
je hadí muž Ludvík Berousek, 21letý
artista, který se dokáže vsoukat do
akvária o rozměrech pouhých 50 cm.
Představení se navíc obsahuje o  bo −
hatou scénickou výpravu, nové led
osvětlení manéže a nový zvukový
systém. Cirkus Jo−Joo opět připravil
řadu benefičních představení. Již
třetím rokem spolupracuje s  Nadací

policicistů a hasičů, kterou provází
odměna v  podobě levnějšího vstup−
ného pro policisty a hasiče (i dobro−
volné), a z  každé vstupenky se od−
vádí část výtěžku na konto nadace. 

Po revoluci založil tento cirkus ja−
ko svůj vlastní podnik Jaromír Joo
a jeho jediným vlastníkem byl až do
roku 2016.

„Cirkus je můj život. Poprvé jsem
vystoupil, když mi bylo šest let a co
vím jistě, že bez cirkusu bych umřel.

Já prostě nemohu jít do důchodu!,“
vyznal se ze své celoživotní lásky
principál Jaromír, který se věnoval
především žonglování a provazocho−
dectví, v posledních letech ale hlavně
drezúře divokých zvířat.  Pomalu však
předává žezlo a odpovědnost svému
synovi Patrikovi. Od letošního roku se
totiž stal cirkus právnickou osobou
a jejím jediným jednatelem Patrik Joo,
nový principál.  

Cirkus Jo−Joo má dokonce i svou
knihu.  V  září  2015 vyšla s  názvem
„Zpověď principála, Jaromír Joo“, je−
jímž autorem je PhDr. Hanuš Jordan,
a v  kostce vypráví o Jaromírovi a je−
ho lásce k cirkusu, především ke
zvířatům. Obsahuje řadu fotografií
autorů Gejzy Bajerle a Františka
Poláčka. K  dostání bude i tady
v Plzni s  podpisem principála.

„I v  letošním roce 2017 převzal
nad naším hostováním v  Plzni zášti−
tu pan senátor a starosta druhého
městské obvodu Plzeň – Slovany
Ing. Lumír Aschenbrenner, za což
děkujeme a velice si této dlouho −
dobé spolupráce vážíme,“ sdělil pro−
dukční cirkusu Jiří Výška. 

Termín a místo:
26. 4. – 14.05.2017,  

U Ježíška, u mostu Milénia

Časy představení:
Všední dny od 17:30, 

o víkendech v 10:00 a v 15:00,
pondělky 1. a 8. 5. od 15:00,

úterky – volné dny

Principálův rok v cirkuse Jo−Joo je v Plzni!
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Již v minulém čísle našich novin
jsme psali o tom, že se Ing. Mi −
loslav Zeman vzdal vlastního pod−
nikání a momentálně působí jako
poradce ministryně Karly Šlech −
tové na Ministerstvu pro místní
rozvoj. Už tehdy se zmínil o tom,
že mezi lidmi, ale i politiky a pod−
nikateli se stále častěji hovoří na
téma SMART CITY. Pojďme si tedy
o tom popovídat i my.

Velice rád. V posledních letech se
stále více a více skloňuje pojem
SMART CITY aneb Chytré město. Je
to oblíbený slogan politiků, vědců,
manažerů. Začínáme hovořit o Chyt −
rých městech, Chytrých regionech,
Průmyslu 4.0, dokonce o Chytré
společnosti nebo Společnosti 4.0.
Proč 4.0? Protože první revoluce by−
la při nástupu páry, druhá při přícho−
du elektřiny, třetí při používání inter−
netu a nyní čtvrtá revoluce znamená
nástup robotů a „internet věcí“.
Plánujeme, že věci jako jsou lednič−
ky, auta, semafory, stroje budou
spolu samy komunikovat. 

Otevře to nové profese, některé
naopak nahradí, donutí nás to nově
myslet, jinak komunikovat. Také bu−
deme potřebovat pro tyto nové pro−
fese samozřejmě nové odborníky.
Protože je to moderní, asi nejdyna−
mičtější odvětví, které se však zatím
vyvíjí spíše živelně. Je to taková paní
Colombová :). Všichni o ní mluví, ale
nikdo ji neviděl.

Šťastnou náhodou bylo tématem
SMART pověřeno Ministerstvo pro
místní rozvoj koordinací SMART 
CITY v České republice. A důležitost
toho dobře chápe jak ministryně
Karla Šlechtová (ANO), tak i celý tým
náměstků. Vnímají důležitost tématu,
hlídají efektivnost. Protože se v dané

problematice dobře orientuji, přijal
jsem výzvu ke spolupráci a snažím
se pomoci spojit dnes dosud ještě
roztříštěné aktivity. Rád bych pomohl
vytvořit takovou strategii, aby všichni
spolupracovali, sdíleli výhody, neblo−
kovali se. Energii, která se do projek−
tů vkládá, je nutno využít. 
� Hovoříte o různých oblastech,
samostatných týmech. Kdo všech−
no je vlastně SMART?

Protože není jednotná koncepce,
různé skupiny se zaměřují na dílčí cí−
le. Dobíječky na telefony, vize dobí−
jení aut i autobusů, chytré popelnice,
osvětlení, které ví o parkovacích
místech. Někde považují za SMART
třeba i to, když lidé mohou získat do−
klady na jednom místě, což by mělo
být dnes už samozřejmé a nečekat
na budoucnost. Jinde plánují samo−
řiditelná auta, ale už nevnímají naše
rozbité silnice. 

I proto je základem vytvořit a stále
aktualizovat strategii tak, abychom
stanovili cíle a ty sledovali. Jinak 

budeme utrácet peníze
a běhat pořád dokola. To
je silná stránka hnutí ANO,
které o strategiích, pláno−
vání a potřebě cílů mluví
od počátku. Strategie ale
není samospasitelná. Je
to dlouhodobý běh, který
změní společnost. My
všichni musíme ohlídat,
aby to byla změna k lepší−
mu a bez zbytečného 
mrhání peněz.  
� Znám Vás jako odbor−
níka s koncepčním myš−
lením. Jak tedy chcete
postupovat ?

Víte, dané téma je již
v běhu, a proto nesmíme

zaspat ani vteřinu. V tomto okamžiku
se snažím připravit setkání všech
"SMART otců", kteří se již tématem
zabývají. Oslovuji primátory, hejtma−
ny, účastním se setkání mezi minis−
terstvy. Někde hledají právě takovou
spolupráci, někde jen přešlapují.

Sleduji i velké firmy a univerzity.
Věřím, že v létě se setkáme tak, aby−
chom dokázali jejich cíle zahrnout
do národní koncepce. Zde má MMR
výhodu, že právě toto ministerstvo
přímo řídí města či kraje, ale i v tom,
že zpracovává koncepce a získává
dotace z EU. 

Proto na základě národní koncep−
ce bychom měli všichni připravit
podporu právě Chytrých projektů
v plánovacím období po roce 2020.
Budu rád, když na konci roku bu −
deme mít ucelenou strategii Chytré
společnosti s rozvíjejícími kapi −
tolami. Nastar tujeme motivování
měst a obcí, aby pro ně bylo vý −
hodné se chovat „chytře“ a připra −
víme prioritní osy pro další období
tak, aby se tyto strategie mohly
úspěš ně realizovat. Věřím, že takto
budeme dobře připraveni a nebude−
me startovat s dvouletým posunem,
jako když to připravovaly minulé vlá−
dy. Ale Karla Šlechtová již dokázala,
že to jde.

Je na dosah, ale nesmíme jen mluvit

Ministryně Karla Šlechtová 

Poradce ministryně Miloslav Zeman

Chytrá budoucnost? 

Rezignaci na svou funkci uvolněného
člena Rady města Plzně pro oblast
podpory podnikání a sportu oznámil
na zasedání Zastupitel stva města Plz −
ně Michal Dvořák. Městským zastupi−
telem i nadále zůstává. V jeho funkci
jej nahradil zastupitel Petr Chvojka ze
stejného politického hnutí Občané
patrioti. Petr Chvojka, jenž je manaže−
rem FC Viktoria Plzeň, bude ve vedení
města působit jako neuvolněný radní. 

„Měl jsem to štěstí, že jsem
se stal členem této rady, členem to−
hoto týmu, který funguje jako 
dobře běžící stroj. Chtěl bych tímto
popřát Petru Chvojkovi, aby se mu
dařilo. Celý život se tělem i duší
věnu je sportu a já věřím, že tu ener−
gii bude předávat nám, Plzeňa −
nům,“ uvedl po volbě nového člena
Rady města Plzně primátor Mar tin
Zrzavecký. 

Primátor také poděkoval Michalu
Dvořákovi. „Je to férový člověk, féro−
vý hráč, mám s jeho jménem spoje−
no číslo 52, s nímž hrál v Plzni dlouhá
léta a budu na něj takto vzpomínat,“
řekl primátor. Za práci, kterou v ob−
lasti sportu pro Plzeň ze své funkce
odvedl, poděkovali Michalu Dvořá −
kovi i další zastupitelé. 

„Naváži na práci, kterou Michal
Dvořák započal a která nebyla vůbec
jednoduchá. Budu pokračovat ve snaze
udělat ze sportu rovnoprávný obor,“
reagoval po svém zvolení Petr Chvoj ka. 

Michala Dvořáka vystřídal Petr Chvojka 

Petr Chvojka
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Dobrý den. S majitelem
pozemku jsem se domlu−
vil, že od něj pozemek
od koupím za určitou
částku. Plácli jsme si. On
mi předal veškeré pí −
semnosti, potřebné k vy−
pracování kupní smlouvy.
Ty jsem následně předal
advokátní kanceláři, kte−
rá mi vypracovala kupní
smlouvu. Když došlo po
pár dnech na podpis
smlouvy, prodávající mi
sdělil, že za danou částku
to neprodá a požaduje
větší peníze. Toto já od−
mítám. Mám nějakou šan−
ci domoci se vynalože−
ných nákladů za služby
advokátní kanceláře? 

Děkuji za odpověď.

Dobrý den, fakt, že jste si
s někým „plácl“ nemá v na−
ší zemi asi stejnou váhu ja−
ko ve vyspělejších evrop−
ských kulturách. Pokud
byste místo „plácnutí“ zašel
do renomované realitní či
advokátní kanceláře, nemu−
sel byste dnes tuto nepří−
jemnost řešit. Jedna alter−
nativa však existuje. Od ro−
ku 2014 obsahuje nový ko−
dex občanského práva
insti tut tzv. předsmluvní od−
povědnosti. Tato rekodifika−
ce právní odpovědnosti sta−
noví, že smluvní strany ne−
sou odpovědnost za škody
způsobené druhé straně
smlouvy v případě, kdy bez
důvodu hodného zřetele
odstoupí od jednání o uza−
vření smlouvy. A to v situaci,
kdy již byly strany dohod−
nuty na podstatných náleži−
tostech smlouvy. Laicky ře−
čeno ten, kdo odstoupí od
jednání „za pět minut dva−
náct“ jedná nepoctivě a ne−
se ke své tíži škodu, kterou
druhé straně svým jedná−
ním způsobil. Vzhledem ke
skutečnosti, že k takovému
jednání chybí ustálená judi−
katura, je jisté, že soudní vy−
máhání této odpovědnosti
nebude jednoduché.
Dotaz zodpověděl:
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Zveme Vás na návště−
vu největšího nestátní−
ho vojenského muzea
v Č e s   ké republice, kde
uvidíte exponáty vo−
jenské techniky, které
znáte z mnoha čes−
kých i zahraničních fil−
mů, jako např. Kolja,
Obec ná škola, Lidice,
Tobruk atd.

Muzeum je zaměřeno
na vozidla a bojovou
techniku, výzbroj a výstroj
ČR armády do roku 1938,
protihitlerovské koalice
a německé branné moci 
v posledních dnech II.
světové války na demar−
kační linii, doplněné vý−
zbrojí a výstrojí ČSLA. 

Vnitřní expozice s řadou
multime diálních prvků
a trojrozměrných exponá−
tů mapují období let 1938
až 1945 v Českosloven −
sku. Najdete zde expo zice
výzbroje a výstroje česko−
slovenské prvorepubliko−
vé armá dy, pohraničního
opevnění, jednotlivých ar−
mád podílejících se na bo−
jích na demarkač ní linii,
holocaustu a II. odboje na
Ro kycansku. Expozice ob −
sahují řadu rozsáhlých 
diorám, která dokreslují troj −
rozměrné exponáty a do−
kumentární záběry jednot−
livých výstavních sálů.

Vnější expozici tvoří více než 190 ks vojenské techniky (vět−
šinou v plně pojízdném stavu) – automobilní technika z  ob−
dobí II. světové války, poválečné výzbroje ČSLA, ženijní,
spojovací a protiletadlová technika, rozsáhlé expozice obr−
něných transportérů, tanků a dělostřelectva. Naučná stezka
Československého stálého opevnění a opevnění „Želez né
opony“, která návštěvníka provází celým areálem muzea,
má prostřednictvím expozice poválečného opevnění za úkol
po odhalit alespoň část tajemství poválečného opevnění
a seznámit s obranou západní hra nice jako celku. V areálu
muzea byla vybudována sít podzemních chodeb, ve které
může návštěvník procházet jednotlivými typy objektů – 
navštívit tak budete moci pozo rovatelnu, kulometný objekt
či objekt s osazenou tankovou věží. Součástí expozice je
i výstava s popisy jed notlivých obranných prvků, trojroz−
měrné exponáty i dioráma o rozměrech 3 x 2m. 

V  letošním roce je opět pro náv štěvníky připravena
řada novinek, z nichž můžeme jmenovat zejména 
novou expozici „Útočná vozba“ a rep liku německého
tanku Phanter.

Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice

Kromě stálých expozic nabízí muzeum volný přístup 
na dočasné výstavy:

1. – 31. 5. 2017 výstava Armády demarkační linie
1. – 31. 7. 2017 výstava Význam bitvy u Zborova
1. – 31. 8. 2017 výstava Na křídlech svobody

14. – 20. 8. 2017 výstava Srpen 68 v  posádce Rokycany
15. – 30. 9. 2017 výstava K  obraně vlasti jsme byli připraveni

Mezi nejdůležitější připravované akce roku 2017 patří zejména
7. 5. 2017 oslavy osvobození s doprovodným programem

19. 8. 2017 Den s technikou

Otevírací doba: Od 1.5. do 31.10.
otevřeno denně od 9 do 18 hodin.

Kontakt:
www.vojenskemuzeumrokycany.cz

Šťáhlavská ulice 1284, 337 01  Rokycany 
Mobil: +420 603 528 875

E−mail: radka.vavrova@email.cz
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RD 2+1 (402 m2), Kladrubce, 
okr. Plzeň – jih
RD/chalupa nedaleko Nepomuka. IS: voda –
studna, el. 230/400 V, topení – lokální TP, 
možnost výstavby krbu. K domu náleží zahrádka
s prostornou stodolou. Vhodné ke klidnému
bydlení či rekreaci.

�� 734 319 301  

550 000 Kč 

RD 4+kk/G (474 m2), Postřekov,
okr. Domažlice
RD o zastavěné ploše 120 m2 na vl. pozemku,
podsklepen. IS: el. 220/380V, vlastní studna,
obecní vodovod a kanalizace, topení – lokální 
tuhá paliva. Lze financovat hypotečním úvěrem.
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302  

799 000 Kč
Chata 2+1/G (48 m2), Trnová,
okr. Plzeň – sever
Krásná dřevěná chata se zasklenou verandou která
disponuje garáží a sklepem. IS: voda v chatě, el.
220/380 V, jímka, topení: lokální TP. Chata se nachází
v blízkosti rybníka Hamr. Nemovitost stojí na pozem−
ku lesů ČR s ročným nájemným 840,− Kč. Krásná,
klidná lokalita. � 734 319 302  

670 000 Kč  

Chata 2+kk (758 m2), Třemešné,
okr. Tachov
Zděná chata o zastavěné ploše 50 m2. Chata je
jednopodlažní s obytným podkrovím. IS: voda –
obecní vodovod  i kanalizace, vlastní studna, 
el. 220/380 V. V obci zastávka ČD. 
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302

599 000 Kč
Chata 2+kk (19 m2), Lipnice,
Plzeň – jih
Chata v blízkosti obce Spálené Poříčí. Chata je
dvoupodlažní s obytným podkrovím. IS: ele
220V/380 V, suché WC, jímka, topení: lokální TP.
Chata se nachází v blízkosti koupaliště. V obci
obchod, zastávky ČSAD, ČD. Krásná, klidná loka−
lita. Vřele doporučujeme!

� 734 319 302 

375 000 Kč 

4+1/L (84 m2), 
Plzeň – Rabštejnská ul.
Byt v OV se nachází ve 3. patře panel. domu. Byt
je v původním udržovaném stavu. V okolí veške−
rá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

2 670 000 Kč
RD 4+1/G (618 m2), Manětín, 
okr. Plzeň – sever
Dva RD stojící vedle sebe o dispozici 2+1
a 2+0. IS.: el 230/400 V, septik, voda – obecní
vodovod, topení – ústřední + TP. Dům je celý
podsklepen a přísluší k němu garáž. Velmi zají−
mavá nabídka ke klidnému bydlení či rekreaci.

� 734 319 301  

1 699 000 Kč DG G

Chalupa (930 m2), Čelákovy, 
okr. Plzeň – jih
RD/chalupa  se nachází nedaleko obce Stod.
K domu náleží dílna, chlévy a garáž. IS. el.
230/400 V, voda – obecní vodovod 10 m od po−
zemku, topení – lokální TP. Velmi klidná lokalita
k trvalému bydlení, rekreaci. 

� 734 319 301 

399 000 Kč  GG
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Zhruba 15 milionů korun vloží v le−
tošním roce do údržby zeleně
Správa veřejného statku města
Plzně. Peníze poputují také z rozpo−
čtů městských obvodů, celková
částka na zeleň se tak vyšplhá  při−
bližně k 45 milionům korun. Oby −
vatelé krajské metropole se mohou
těšit na kobercové záhony, letničky,
nově na štěrkový záhon. V Plzni po−
rostou tulipány, narcisky, modřen−
ce, hyacinty, ladoňky a další druhy
květin a rostlin. Chybět nebude ani
oblíbená datumovka z netřesků ve
Smetanových sadech. 

„Kromě standardní péče prostřed−
nictvím Správy veřejného statku
města Plzně podporujeme výsadbu
zeleně i prostřednictvím Nadačního
fondu Zelený poklad a Komise život−
ního prostředí Rady města Plzně,“
uvedl plzeňský primátor Mar tin
Zrzavecký. Nadační fond založilo
město před více než 20 lety s cílem
pomáhat spolkům, školám a dalším
subjektům v péči o životní prostředí. 

Podle Petra Náhlíka, náměstka pro
oblast dopravy a životního prostředí,
eviduje Plzeň celkem tisíc hektarů
zeleně. „Správa veřejného statku 

obhospodařuje zhruba 420 hektarů
zeleně s nejvyššími nároky na údrž−
bu. Zahradnické práce pro nás dělají
subdodavatelsky pracovníci soukro−
mých firem na základě výsledků
soutěží vypsaných v souladu se zá−

konem o veřejných zakázkách.
Pouze drobné práce na údržbě tech−
nických prvků či mobiliáře provádějí
pracovníci Správy veřejného statku,“
uvedl Petr Náhlík. 

Na záhonech ve městě i letos po−
rostou tulipány, narcisky, modřence,
hyacinty, ladoňky a další druhy kvě−

tin a zelených rostlin. „Barvy květin
se míchají a v určitém rytmu se pro−
stupují. Pozorný člověk si toho určitě
všimne,“ přiblížila vedoucí oddělení
urbanistické zeleně Správy veřej −
ného statku města Plzně Hana

Hrdličková. Lidé se mohou také těšit
na kobercové záhony neboli květiny
hustě pokrývající půdu, kdy záhon
vypadá jako koberec. „Tento typ zá−
honů si oblíbili a přejí si v krajské
metropoli hlavně starší obyvatelé.
Novinkou bude štěrkový záhon, je−
hož údržba je snazší a levnější než

klasické trvalkové záhony anglické−
ho stylu,“ doplnila Hana Hrdličková. 

Obyvatelé a návštěvníci Plzně ne−
přijdou ani o oblíbenou datumovku
před Studijní vědeckou knihovnou
Plzeňského kraje. Aktuální datum vy−
tvořené z netřesků budou obnovovat
každé ráno pracovníci firmy zajišťující
údržbu sadového okruhu historické−
ho jádra. Datumovka bude k vidění
zhruba od 20. května u sochy vý−
znamné plzeňské obrozenecké osob−
nosti, astronoma a pedagoga Josefa
Františka Smetany, bratrance slavné−
ho skladatele Bedřicha Smetany. 

Péče o zeleň v Plzni je finančně ná−
ročná, a to i z toho důvodu, že ceny
sadby rok od roku stoupají, od deva−
desátých let se zvedly třikrát a v někte−
rých případech i více. Pěstební práce
jsou manuálně náročné, zvyšují se ce−
ny za energie a vodu. Správa veřejné−
ho statku města Plzně každoročně řeší
i škody způsobené na městské zeleni,
nejčastěji vandalové lámou stromky,
trhají a kradou květiny, devastovány
jsou i plochy, na nichž tráví čas party
lidí bez domova, problémy vznikají
i zakusováním psů bojových plemen
do vysázených mladých dřevin.

Do zeleně vloží letos město a obvody 45 milionů  
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Plzeň vypsala výběrové řízení na
firmu, která obnoví památník Díky,
Ameriko! Radnice předpokládá, že
stavební práce na památníku věno−
vaném americké armádě za osvo−
bození Plzně v květnu 1945 budou
zahájeny během letošních prázd−
nin. Termín město zvolilo s ohle−
dem na nižší dopravní zatížení
Americké třídy v letních měsících.
Obnova spočívá v osazení kamen−
ných pylonů stejné velikosti i mate−
riálu, jakou měly ty původní. Dva
žulové pylony muselo město ne−
chat odstranit loni v dubnu, a to
z důvodu špatného stavebně−tech−
nického stavu, v pylonech se obje−
vily praskliny a dle statika hrozilo,
že by se několik tun vážící kvádry
mohly zřítit. 

„Vypsali jsme jednokolové výbě−
rové řízení, což znamená, že stejná
firma nejdřív dodá kámen a pak z něj
památník postaví,“ uvedl technický
náměstek primátora Pavel Šindelář. 

Plánované stavební práce spočí−
vají v opětovném osazení kamen−
ných pylonů stejné velikosti i mate −

riálu. Technologické postupy při
osazování pylonů zároveň vyžadují
demontáž a položení žulových desek
v celém rozsahu památníku. „Dále
bude opraveno slavnostní osvětlení

památníku včetně repase vlajkových
stožárů. Do záhonů na okrajích
památ níku budou nově zavedeny

rozvody kapénkové závlahy, které
zlepší údržbu okrasné zeleně,“ přiblí−
žil Pavel Grisník, vedoucí Odboru
inves tic Magistrátu města Plzně.
Součástí stavebních prací bude i po−

ložení trakčních kabelů
v úseku zhruba 70 met−
rů v prostoru mezi pa−

mátníkem a přilehlými budovami. Na
nový památník zastupitelé schválili
sumu 14 milionů korun.      

Památník na křižovatce ulic Kla −
tovská třída – Americká byl vybudo−

ván v letech 1994 – 1995 a slav−
nostně byl odhalen při květno−
vých oslavách 50. výročí osvo−
bození města Plzně americkou ar−
mádou. Tvoří jej zpevněná plocha
z kamenných žulových desek do−
plněná uprostřed bílou pěticípou
hvězdou s reliéfem. Hlavní domi−
nantu památníku do nedávna tvo−
řily dva žulové pylony, na které
navazuje vyrovnávací kamenné
schodiště. 

Hledá se firma na obnovu památníku Díky, Ameriko!
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V  plzeňské fakultní nemocnici bylo
otevřeno nové pracoviště, tzv. bio−
banka.  Jde o strukturované úložiš−
tě vzorků biologického materiálu,
spojené s požadovanými infor−
macemi (medicínskými, en vi −
ronmentálními, o životním sty −
lu, zaměstnání apod.). Bio −
banky poskytují zásadní infor−
mace o vlivu životního prostře−
dí a životního stylu na lidské
zdraví v  návaznosti na preven−
ci a zlepšení veřejného zdraví.

„Od roku 2000 provádíme
v imunoanalytické laboratoři
systematický sběr vzorků biolo−
gického materiálu, nejčastěji od
pacientů s nádorovým onemoc−
něním prsu, kolorekta, ovarií či
prostaty, včetně dlouhodobého skla−
dování. Vzorky jsou odebírány při
stanovení diagnózy, před zahájením
léčby a pak v  pravidelných, nejčas−
těji tří− měsíčních intervalech, tedy

systematicky, pravidelně a kontinu−
álně. Sběr je prováděn za přísného
dodržování  pravidel legislativy, etic−
kých pravidel a současně  i  pravidel,

která jsou stanovena pro preanaly −
tiku a transport vzorků,“ popisuje
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.,
primář Oddělení imunochemické 
diagnostiky.  

Biobanka  FN Plzeň je součástí
mezinárodní infrastruktury BBMRI−
ERIC (Biobanks and BioMolecular
Resources Research Infrastructure −

European Research
Infra struc ture Con −
sortium) a zároveň
součástí českého
projektu BBMRI−CZ.

Je provozována
v nových, speciál−
ně k  tomuto účelu
zrekonstruovaných
prostorách v rámci
Oddělení imunoche−
mické diagnostiky
(OID) a je jediným
pracovištěm toho−
to typu v Kar lo var −

ském, Plzeň ském a Jiho čes kém 
regionu.

Největší předností nové technolo−
gie je automatické zařízení pro tří −
dění a  alikvotaci vzorků. Tato linka

umožňuje spolehlivé zpracování bio−
logického materiálu a pomocí spe −
ciálního softwaru přesnou evidenci,
či následné jednoduché a spolehlivé
vyhledávání.

Nedílnou součástí tohoto celku
jsou speciální čipové mikrozkuma −
vky pro ukládání biologického mate −
riálu a v neposlední řadě softwarový
program pro evidenci vyhledávání
vzorků. Ten komunikuje s třídícím
a alikvotačním automatem, labora−
torním a nemocničním systémem.
Teplota v  6−ti mrazících boxech je –
80 °C a další 3 mrazící boxy jsou na−
staveny na – 20 °C.

Ročně je v  plzeňské biobance zís−
káno více než 2000 nových vzorků,
v  současné době je zde uloženo cca
30 000 vzorků ve 150 000 odběro−
vých zkumavkách, a hlavním cílem
je dosažení  maximálního propojení
biobanky s  celým výzkumným pro−
gramem fakultní nemocnice.  

První biobanka na jihozápadě republiky
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Mnoho z nás většinou ani netuší, ja−
ké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polá ma −
né šperky, staré mince, zlaté zubní
korunky, stříbrné příbory či z módy

vyšlé šperky. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své peníze

znovu zhodnotit. Aktuální cena zlata
se na londýnské burze pohybuje
okolo 31 000,− Kč za unci. V soula−
du s kurzem české koruny cena zla−
ta od začátku roku 2017 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit i na částky
značně přesahující vaše očekávání,“
sděluje manager Zlaté Investiční

Banky, který konstatuje stále stou−
pající počet zákazníků.

Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a informovat se o výkupních cenách.

„Měla jsem několik starých
řetízků, prsten, náušnice po
prarodičích a jednu stříbrnou
minci a rozhodla jsem se je
prodat. Zaujala mě pobočka
Zlaté investiční banky, která
nabízí dlouhodobě vysoké ce−
ny za výkup. S jednáním per−
sonálu jsem byla velice spo−
kojená a mile mě překvapila
i vyplacená hotovost, a to přes
9 tisíc korun,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

Pobočka je pro Vás otevřena:

Výkup zlata a stříbra je nejlepší 
ve Zlaté Investiční Bance.

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ
HOREČKA

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

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka 

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle 

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

Neváhejte přijít ke skutečným 
profesionálům.
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Střípky 
z Plzně

Milion 
na opravy 

sportovních 
zařízení

Plzeňští radní odsouhlasili do−
tace plzeňským sportovním od−
dílům a klubům. Celkem bude
rozděleno 10 milionů korun
mezi 29 subjektů na opravy,
výstavby sportovních zařízení
a areálů a související infra −
struktury. Návrh musí ještě
schválit zastupitelé. Celková
částka je tvořena příspěvkem
z rozpočtu města ve výši 3,363
milionu korun. Dále přispěl
městský obvod Plzeň 1 částkou
1,829 milionu korun, městský
obvod Plzeň 2 sumou 1,439
milionu korun, městský obvod
Plzeň 3 částkou 2,393 milionu
korun a městský obvodu Plzeň
4 částkou 976 tisíc korun.

„Smyslem přidělení dotací je
podpora především neziskových
subjektů, které zajišťují aktivní
využití volného času zejména
dětí a mládeže, ale přitom mají
omezenou možnost investovat
finanční prostředky z vlastních
zdrojů,“ uvedl radní pro oblast
podpory podnikání a spor tu
Michal Dvořák. 

Maximální výše poskytnuté
podpory u této dotace může být
jednomu subjektu 500 tisíc ko−
run. Nutnou podmínkou poskyt−
nutí podpory je finanční spoluú−
čast žadatele ve výši minimálně
15 procent poskytnuté podpory.
O příspěvek žádalo 51 subjektů,
devítičlenná hodnotící komise
navrhla přidělit dotace 29 z nich.

Nejvyšší částku, 500 tisíc ko−
run, obdrží podle návrhu deset
sportovních zařízení. Dotaci ve
výši půl milionu korun má získat
například Tělovýchovná jednota
Union Plzeň na rekonstrukci pro−
sklení tělocvičny, Jachetní klub
Plzeň na půdní vestavbu a te −
pelnou izolaci podkroví loděnice,
TJ Lokomotiva Plzeň na re −
konstruk ci loděnice jachtingu,
TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda
na opravy spor tovních kabin,
SK SENCO Doubravka na re −
konstrukci travnaté plochy
a opravy zavlažování.   

V rámci letošní kampaně Mezi −
národní den Země uskutečnil  mys−
livecký spolek Stráně Rokycany za
účasti svých členů brigádu, jejímž
cílem byl úklid lesa v okolí parko−
viště, na výpadovce z Rokycan
směr Ejpovice, u dálnice D 5. 

Myslivci, kteří teprve před několi−
ka dny dokončili zimní přikrmování
zvěře a vyčistili krmná zařízení, se
rozhodli uklidit část lesa, který zůstal
po zimě znečištěn nejen po parkují−
cích řidičích.  Při úklidu parkoviště
a blízkého okolí lesa bylo celkem na−
sbíráno neuvěřitelných 1, 34 tuny
odpadu, hlavně plastových lahví,

pneumatik, plastových sáčků, ná−
bytku a také několik starých monito−
rů, včetně pláště lednice.

„Je s podi−
vem, že si naši
s p o l u o b č a n é
stě žují  na nepo−
řádek kolem ho−
telů např. v afric−
kých zemích,
kde tráví svoji
zaslouženou do−
volenou, a ve
vlastní krásné
zemi si neváží
naší krásné bo−

haté přírody,“ uvedl jeden z mysli−
veckých brigádníků Vladimír Sácký.

Foto :  Vladimír Sácký

Myslivci uklízeli parkoviště u dálnice D 5
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Jaká je podle studentů stavba, 
která přiláká turisty a zviditelní
Českou republiku v zahraničí? Tře −
ba originální a moderní středisko
nekonečných možností nebo cent−
rum zážitků z vlnité lepenky. To
jsou nápady studentů Střední prů−
myslové školy stavební z  Plz ně.

O postup do finále 11. ročníku sou−
těže Stavby z  vlnité lepenky bude
bojovat celkem 30 škol. Na mladé
stavaře a stavařky čekají ceny
v hodnotě 40 000 Kč. Letošní no−
vinkou je hodnocení v kategorii

„Nejlepší obal z vlnité lepenky
na soutěžní stavbu“. Soutěž pořá−
dá Svaz výrobců vlnité lepenky
(SVVL) ve spolupráci s  obalovou
společností EKO−KOM.

Tématem 11. ročníku soutěže
Stav by z  vlnité lepenky je „Originál ní
turistická atrakce (stavba) jako zvidi−

telnění Česka v zahraničí“. Stu denti
mají volnou ruku pro zpracování mo−
delu, nesmějí však zkopírovat již exis −
tující stavbu nebo turistickou atrakci.
Hodnotí se originalita nápadu, neotře−
lá myšlenka a moderní přístup. 

Účastníci soutěže musí pro tvorbu
využít pouze vlnitou lepenku, tedy
ekologický obalový materiál. Na vy−
tvoření stavby mají čas do 26. květ−
na 2017. Určité množství vlnité le−
penky obdrželi soutěžící od pořada−
telů zdarma. Letos nově bude šest
finálových škol bojovat o ocenění
„Nejlepší obal z vlnité lepenky na
soutěžní stavbu“. Odborná porota
bude hodnotit transportní obal, který
školy a studenti vyrobí pro bezpeč−
nou přepravu jejich modelu na finále.

V červnovém finálovém kole po −
rota, složená ze zástupců SVVL
a společnosti  EKO−KOM, udělí cel−
kem 4 ocenění. Za nejlepší stavbu
studenti získají cenu v hodnotě
20 000 Kč. Školy umístěné na dru−
hém a třetím místě získají cenu
v hodnotě 10 000 Kč a 5 000 Kč.
Čtvr tou cenu v hodnotě 5 000 Kč
získá škola s nejlepším transportním
obalem z vlnité lepenky.

Cílem projektu je poukázat na eko−
logické výhody vlnité lepenky použí−
vané k výrobě obalů. Vlnitá lepenka
nezatěžuje životní prostředí, je eko−
logicky zcela nezávadná a 100 % 
recyklovatelná. 

Středisko nekonečných možností
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HLEDÁME NOVÉ POSILY 
DO NAŠEHO TÝMU

Co musí SVÁŘEČ znát, mít a umět?
� ruční svařování dílů a jejich kompletace dle výkresové 

dokumentace

� kontrolovat vstupující materiál a hotové výrobky ve shodě
s technologickou dokumentací

� pracovat v třísměnném pracovním režimu, vysoké nasazení 
a odpovědnost za kvalitu své práce, samostatnost a zručnost

Co musí OBSLUHA SV. ROBOTA
znát, mít a umět?

� zakládání dílů do robota, jejich kompletace a skládání do
přepravních obalů

� kontrolovat vstupující materiál a hotové výrobky ve shodě
s technologickou dokumentací

� pracovat v třísměnném pracovním režimu, vysoké nasazení
a odpovědnost za kvalitu své práce, samostatnost a zručnost

Co musí OBSLUHA LAKOVACÍ LINKY
znát, mít a umět?

� zavěšování dílů na lakovací linku, jejich kompletace a sklá−
dání do přepravních obalů

� kontrolovat vstupující materiál a hotové výrobky ve shodě
s technologickou dokumentací

� pracovat v třísměnném pracovním režimu, vysoké nasazení
a odpovědnost za kvalitu své práce, samostatnost a zručnost

Co nabízíme?
� smlouvu na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 

s nástupem ihned
� finanční ohodnocení dle vaší kvalifikace a výkonu
� možnost pracovního růstu
� příplatky nad rámec zákoníku práce
� 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, 

plně hrazené stravenky
� pestrý systém benefitů 

(věrnostní odměny, vzdělávací kurzy a školení…)

Kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat?
� Wuppermann Systemtechnik s. r. o., 

MUDr. Šlejmara 609, 345 62 Holýšov
� Ivana Boudová – mzdová účetní a personalistka, 

+420 735 170 461 � Ivana.Boudova@wuppermann.com

Vaše dotazy rádi zodpovíme na osobním pohovoru v sídle firmy
Wuppermann Systemtechnik s. r. o., 
MUDr. Šlejmara 609, 345 62 Holýšov, 
na telefonu: +420 735 170 461 nebo 

na emailu: Ivana.Boudova@wuppermann.com.

Máte zájem o uplatnění v mezinárodním koncernu? 
Hledáte příjemné pracovní prostředí s příležitostí 

k osobnímu i profesnímu rozvoji? Nástup možný ihned?
Potom je toto příležitost pro Vás!

Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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• učitel/učitelka odborného výcviku 
pro obor cukrář (kód oboru vzdělávání: 29−54−H/01)

• učitel/učitelka odborného výcviku 
pro obor kuchař – číšník
(kód oboru vzdělávání: 65−51−H/01).

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Horšovský Týn, Littrowa 122, 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Uzávěrka přijímání nabídek je: 31. 5. 2017

Požadované vzdělání:
• minimálně vyučen v oboru cukrář, kuchař – číšník,
• výhodou je ukončené studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písmeno

a) zákona č. 563/2004 sb (Zákon o pedagogických pracovnících) 

Více informací najdete na: http://www.sos−souhtyn.cz/
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, 
Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

Nebo elektronicky na adresu: svarc@sos−souhtyn.cz
Na obálku nebo do předmětu e−mailu uveďte: 

„Výběrové řízení cukrář“,      „Výběrové řízení kuchař – číšník“

Jedná se o práci v jednosměnném provozu.
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PRACOVNÍ  NABÍDKY

Volejte 

602734126
nebo mailujte na

joo@narodnicirkus.cz

PRÁCE 
U CIRKUSU

Přijmeme: 

dělníky 
a pracovníky 
dělnických 

profesí 
pro práci 
u cirkusu.
Dále hledáme

řidiče sk. B
Nástup možný ihned

nebo dle dohody. 
Možnost HPČ, 
DPČ a brigády.

Ubytování 
a závodní strava.
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Cenné archiválie města, jako jsou
například čtyři zlaté buly vydané pro
Plzeň v letech 1434 až 1627 nebo
kniha žalmů z druhé poloviny
13. století, by se mohly stát archiv−
ními kulturními památkami. Archiv
města Plzně požádá
o prohlášení vybra−
ných dokumentů odbor
archiv ní správy Mi nis −
ter stvo vnitra České
republiky. Po stup dnes
schvá lila Rada města
Plzně. Plzeňský měst −
ský archiv má ve
svých fondech zatím
jedinou archivní kul−
turní památku, a tou je
rukopis hry Josefa
Kajetána Tyla Fidlo −
vačka z roku 1834.

„Ve fondech našeho
archivu se nachází řada mimořádně
cenných archiválií. Jde o dokumenty
důležité jak z hlediska poznání histo−
rie města a jeho vývoje, tak i jeho
hospodářského a politického význa−
mu,“ uvedl první náměstek primáto−
ra Martin Baxa. Za archivní kulturní
památky mohou být prohlášeny ar−

chiválie, které mají mimořádný vý−
znam pro dějiny obecné, národní ne−
bo regionální, pro dějiny vědy, tech−
niky nebo kultury, a to vzhledem k
době vzniku, obsahu, formě, původ−
ci nebo svým vnějším znakům. 

Jde o tyto archiválie:
1. Nejstarší plzeňský typář (peče −

tidlo) pocházející z období kolem
roku 1300 spolu s listinou ze 
17. 4. 1307 s prvním dochova−
ným otiskem tohoto pečetidla.

2. Soubor čtyř zlatých bul vydaných
pro město Plzeň (1434–1627).

3. Soubor dvou erbovních privilegií
polepšujících znak města (1466,
1578).

4. Liber judicii (1407–1411), nej−
starší městská kniha (latinská) ve
fondech Archivu města Plzně,
první kniha soudní.

5. Osecký žaltář (kniha žalmů) z dru−
hé poloviny 13. století. Latinský
rukopis o 142 pergamenových 
listech vel. 18 x 25 cm s deseti
celostránkovými iluminacemi ze
života Kristova.

„Institut archivních kulturních pa−
mátek je důležitým nástrojem z hle−
diska ochrany a propagace Národ −
ního archivního dědictví. Prohlášení
vybraných archiválií za archivní kul−
turní památky nepředstavuje zvýšení
finančních prostředků na jejich
ochranu a uložení, jde zejména
o prestižní záležitost, “ řekl vedoucí
Archivu města Plzně Adam Skála.
Doplnil, že městský archiv má zatím
jedinou archivní kulturní památku,
a tou je rukopis hry Josefa Kajetána
Tyla Fidlovačka z roku 1834, jež byla
uvedena ve Stavovském divadle
v Praze ve stejném roce. 

Tylův rukopis o 59 stranách v po−
lotuhé vazbě se po jeho úmrtí prav−
děpodobně stal majetkem matky 
jeho dětí herečky Anny Forchei −
mové−Rajské, která se čtyři roky po
Tylově smrti provdala za Josefa
Ladislava Turnovského. Právě Tur −
novský později daroval Fidlo vačku
Městskému historickému muzeu
v Plzni, které vzniklo v roce 1878,
a jehož součástí byl v té době
i městský archiv. A v jeho fondech
rukopis zůstal i po oddělení archivu
od muzea v roce 1948.

Vzácné dokumenty archivními kulturními památkami    
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuky s omezenou 
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.
Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném 

oboru nebo maturita

Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

sobota  6. 5. a 27. 5. 2017 vždy od 9:00 do 14:00 hodin
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.

Nebyli jste úspěšní v 1. kole přijímacího řízení

v druhém kole je přijetí na všechny obory 
bez přijímacích zkoušek.

O velikonočním víkendu se v bazénu
na Slovanech konalo mistrovství
České republiky družstev. To spočí−
vá v tom, že kluby postaví družstvo
s minimálně 8−mi plavci, kteří pak
plavou všechny plavecké disciplíny,
a to hned dvakrát. Ti s největším po−
čtem bodů, které dostanou za jedno−
tlivá umístění v jednotlivých star−
tech a disciplínách, jsou ti nejlepší. 

Před postupem do samotného finá−
le se týmy musejí probojovat přes
krajská kola a semifinále, která mají
českou a moravskou část. Celkem se
do soutěže družstev přihlásilo 75 tý−
mů. Ve finále je tedy 8 nejlepších tý−
mů z celé České republiky. Plavci ze
PK Slávie VŠ Plzeň se do finále pro−
bojovali jak v mužské, tak i ženské 

kategorii. Jen 5 týmů postavilo do bo−
je jak muže, tak i ženy. Kromě PK
Slávie VŠ Plzeň, také Axis Jihlava,
Bohemians Praha, KPS Ostrava
a Kometa Brno. 

V obrovské konkurenci klubů zná−
mých nejen z plavání dokázala PK
Slávie VŠ Plzeň vybojovat vicemistry
České republiky v ženské i mužské
kategorii. A to mužům chyběla největ−
ší opora − reprezentant Jan Šefl, který
momentálně trénuje s Barborou Záva −
dovou v Austrálii. Jediný tým v rámci
celé České republiky, který má na
stupních vítězů družstvo mužů i žen,
a to už tři roky po sobě,  jsou plavci
PK Slávie VŠ Plzeň. V roce 2015 to
bylo stříbro a bronz, 2016 2 x bronz,
2017 2 x stříbro.

Plzeňští plavci vybojovali
vicemistry České republiky

Na snímku jsou obě kompletní družstva včetně trenérů a realizačního týmu.
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Nový sociální automobil Renault
Master převzal pro město Zbiroh jeho
starosta Ing. Milan Rusek za účasti
sponzorů. Je určen sociálním služ−
bám města a pomůže především při
dopravě seniorů a tělesně postiže−
ných k lékaři, na jednání s úřady
apod. Protože však zbirožská radnice
nedisponuje vlastními finančními
prostředky k  jeho nákupu, pomohla
opět agentura Kompakt. 

„Je to již devátý vůz, který předává−
me v okrese Rokycany, a tak se
s mnohými z  vás takto setkáváme
opakovaně už 12 let, tedy od  r. 2005,
kdy jsme předali podobný vůz ústavu

postižených dětí ve Zví −
kov ci. Násle dovala stejná
akce pro seniory v  Miro −
šově, pak to byla Charita
Roky ca ny, Liblín a mohl
bych pokračovat,“ uvedl
Ing. Pa vel Černý z agentu−
ry Kom pakt Poděbrady,
která  projekt  sociální vůz
pro  město Zbiroh  zorga −
ni zo vala a zajišťovala. 

Je to mimořádná bilan−
ce jak pro nejmenší okres
Plzeňského kraje Roky −
ca  ny, tak i v historii spo−
lečnosti Kompakt. Tento −

krát však bylo zajištění financí
hodně těžké, protože tyto velké
vozy podražily. Přesto se dobrá
věc opět podařila, i když  to ten−
tokrát  trvalo více než rok. 

„O to větší díky patří všem
sponzorům, kteří finančně při−
spěli. S velkou radostí a uznáním
proto mohu předat panu staro−
stovi klíče od automobilu,
servis ní  knížku a havarijní  a po−
vinné  pojištění. Děku ji, že náš
projekt Sociální automobil  pod−
porujete a věřím, že to nebylo 
naposledy a že s  námi potáhnete
tu káru dál,“ dodal Pavel Černý.   

Zdeněk Pilík 
ZBIROŽSKÁ a.s. 
Obec Břasy 
BERDYCH plus spol. s r.o. 
HELAS kovo s.r.o. 
Pavel PEŠEK 
T.V.S. Zbiroh s.r.o. 
Jiří Soumar 
Ensinger s.r.o. 
FELI − KOČA s.r.o. 
Pavel Benda 
Ploty Kodl, s.r.o. 
REMONTSTAV s.r.o. 
Jaroslav Kesner 

Ing.Josef ŠTÍCHA 
Jaroslav KLEKNER 
Luboš Hrabě 
Miroslav Kolář 
Obecní úřad Ostrovec − Lhotka 
CH Projekt Plzeň s.r.o. 
Ing. Miloslav Gabriel 
AUTODOPRAVA 
CHALUPECKÝ s.r.o. 
Roman Asenov 
Jiří Vonásek 
PEKM Kabeltechnik s.r.o. 
INTEGRO a.s. 
ARMATURKA Břasy, s.r.o. 

AGROSPOL Czech spol. s r.o. 
PhamrDr. Petr Fiala 
KNORR−BREMSE Systémy 
pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
Froněk, spol. s r.o. 
SOKOFLOK s.r.o. 
ARMEX Plzeň, s.r.o. 
ELPLAST − KPZ Rokycany, s.r.o. 
PPG Deco Czech a.s. 
RUMPOLD s.r.o. 
BHB−OKNA A DVEŘE spol. s r.o. 
Stavebniny u Nováků s.r.o. 
Jaroslav MONHART 
Jaroslav Jerling 

Město Zbiroh 
Josef Pacovský 
Miluše Oršelová 
Česká podnikatelská pojišťovna,
a.s. Vienna Insurance Group
LESOSPOL Zbiroh s.r.o. 
Eva Švehlová 
Mertl s.r.o. 
Obec Strašice 
Bohumil Bílek 
Michal Tyc 
Martin Smolík 
ANOMIS, spol. s r.o. 
Karel Janský 

Radomíra Seidlová 
SADY SCHWARZ VRANOV s.r.o. 
Obec Terešov 
Vladimír Kotva 
Josef Vonásek 
Marie Pelcová 
Lenka Raková 
Jiří Čížek 
Petr Tesař 
SP Bohemia, k.s. 
AUTO HORNÁT s.r.o. 
Hasičské vzáj.pojišťovna Plzeň  
Plzeňský rozhled 
Regionální televize ZAK 

Seniorům ze Zbirohu poslouží nový automobil
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Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře PV:
Dobrý den, chci kupovat byt
a dosavadní vlastník mi sdělil,
že v bytě je nájemce, ale prý se
nemám ničeho bát, protože je
s nájemcem domluvený, že mu
nájem skončí, až se byt prodá.
Co se ve skutečnosti stane 
s nájmem, až byt koupím?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
je velmi užitečné, že se o věc za−

jímáte ještě před samotnou koupí.
Dosavadní vlastník Vám říkal, že
jsou s nájemcem domluveni, je tedy
nutné, aby Vám předložil písemnou
dohodu, ve které se sjednává skon−
čení nájmu, a to nejlépe ke dni, kte−
rý předchází podpisu kupní smlouvy
na byt nebo dni podání návrhu na
vklad vlastnického práva do ka −
tastru nemovitostí. Vlastnické právo
k bytu totiž nabýváte provedením
vkladu v katastru nemovitostí zpět−
ně ke dni podání návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.

Zákon výslovně uvádí, že se změ−
nou vlastnictví bytu přechází na no−
vého vlastníka také nájemní vztah,
nájem tedy převodem vlastnictví by−
tu na kupujícího automaticky ne−
končí. Zákon se tímto způsobem
snaží chránit nájemce, pro které
pronajatý byt může znamenat stře−
chu nad hlavou. Nový vlastník tak
vstupuje na stranu pronajímatele do
nájemního vztahu.

Prodávající Vám nesmí existenci
nájemního vztahu zatajit, i když je to

většinou při prohlídce bytu patrné,
jinak by se jednalo o právní vadu
bytu. Když přesto takový případ na−
stane, umožňuje zákon nájem vypo−
vědět do tří měsíců od chvíle, kdy
se nový vlastník o nájmu dozvěděl
nebo musel dozvědět, s výpovědní
dobou tří měsíců. Je−li byt v nájmu,
vyžádá si každý svědomitý kupující
od prodávajícího logicky znění ná−
jemní smlouvy, aby se mohl sezná−
mit, do čeho vstupuje. Nájemní
smlouva na byt musí být uzavřena
písemně, nicméně je−li smlouva
pouze ústní, tak pronajímatel není
oprávněn navrhovat neplatnost
smlouvy, naopak by se měl snažit
tuto vadu zhojit a uzavřít smlouvu
v písemné formě.

Kupujícímu se může zdát zvlášt−
ní, že vstupuje do nájemní smlouvy,
kterou ani nepodepsal a jejíž obsah
neměl možnost ovlivnit. Právě z to−
hoto důvodu občanský zákoník říká,
že pro nového vlastníka nejsou zá−
vazná ujednání nájemní smlouvy
o pronajímatelových povinnostech,
které zákon nestanoví. Ujednání 
původních smluvních stran, která
ukládají pronajímateli povinnosti
nad rámec zákona, nejsou pro no−
vého vlastníka závazná.

Každopádně je nutné počítat s va−
riantou, že (v případě, že Vám pro−
dávající nedoloží písemnou dohodu
o skončení nájmu) nájemní vztah tr−
vá i po změně vlastnictví, ukončit jej
pak lze vzájemnou dohodou s ná−
jemcem nebo výpovědí z důvodů
uvedených v nájemní smlouvě nebo
v zákoně. Nájemní smlouva se uza−
vírá většinou na dobu určitou, takže
nájem zaniká také uplynutím doby.
V případě, že nájemní smlouva je
uzavřena na dobu neurčitou a pro−
najímatel chce byt užívat, je možné
nájem vypovědět s tříměsíční výpo−
vědní dobou i z důvodu, že pronají−
matel potřebuje byt pro sebe.

Mgr. Zdenka Mlčáková, advokát

Historický víkend, jehož pořadate−
lem je Nadace 700 let města Plzně,
se v  Plzni  v  letošním roce  usku−
teční od 9. do 11. června. Program
této oblíbené akce se často vrací
k postavě a době Rudolfa II., který
ve městě pobýval. A kdo ví, možná
tu s  ním byl i pověstný Golem. 

Další z  možných příběhů o tom,
jak to tenkrát bylo, přinese i letošní
ročník. Kromě postavy Golema, jak
ho znáte z  filmů, se mohou návštěv−
níci těšit na pestrý program, tento−
krát v režii Rytířů Koruny České.  Ten

bude připraven na několika scénách
v centru města, nově také U Ježíška.
Proběhne například jezdecký turnaj,
bitva z počátku třicetileté války, svůj
život ukáže dobový tábor, chybět
nebu dou šermířská, hudební a ta−
neční vystoupení, průvod, Pohád −
ková cesta nebo tradiční Vejšlap
plzeň ských strašidel. 

Součástí Historického víkendu bu−
dou také vystoupení zahraničních
folklorních souborů, hostů Meziná −
rod ního folklorního festivalu, který se
koná v  Plzni 7. – 11. června.

Možná přijde i pověstný Golem
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Asistentka a asistent prevence
kriminality, kteří v loňském roce
působili převážně v okolí Centrál −
ního autobusového nádraží Plzeň
a v ostatních přilehlých ulicích,
rozšíří svou působnost v určitých
dnech i do lokality Petrohrad.
V této části městského obvodu
Plzeň 2 žije vyšší procento obyva−
tel ohrožených sociálním vylouče−
ním převážně z řad romské mino−
rity. Město si od jejich působení
slibuje podobné výsledky jako
v místech kolem centrálního auto−
busového nádraží, tedy zklidnění
dané lokality.  

„Asistentům prevence kriminality
se podařilo dosáhnout toho, že je
jejich činnost místní komunitou
dobře přijímána, velmi se osvědčili.
Zklidnění problematické situace si
slibujeme také od jejich působení
na Petrohradě,“ uvedl plzeňský pri−
mátor Martin Zrzavecký.  

Projekt Asistent prevence krimi−
nality realizuje město Plzeň díky
podpoře Ministerstva vnitra České
republiky od roku 2014. Prioritně
byl zacílen na lokalitu Plac, tedy na
blok ulic Plachého a Korandovy.
„Protože se zde problémy zklidnily,
byla koncem roku 2015 činnost
asistentů více směřována do okolí
Centrálního autobusového nádraží
Plzeň a ostatních přilehlých ulic, te−
dy do Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy,
Husovy i do přilehlého Husova par−

ku, kde se k večeru schází místní
mládež. I v této oblasti si již místní
obyvatelé na jejich činnost zvykli
a v případě potíží vyhledávají jejich
pomoc,“ vysvětlil vedoucí Odboru
bezpečnosti a prevence kriminality
Magistrátu města Plzně Aleš Průša.  

K povinnostem asistentů krimi−
nality patří mimo jiné dohled nad
dodržováním veřejného pořádku ve
spolupráci se strážníky Městské
policie Plzeň a Policií České repub−
liky v přidělených lokalitách, dále
monitorovat tyto prostory za úče−
lem zvyšování bezpečí obyvatel,
přispívat k odhalování přestupkové
a jiné nežádoucí činnosti pachatelů
protiprávního jednání, upozorňová−
ní a motivování občanů na nutnost
dodržování právních norem, pomoc
školám při řešení záškoláctví.

„Důležité je, aby získali detailní
znalosti o komunitě v místě jejich
působení, což umožňuje lepší ko−
munikaci jak směrem ven, tak i do−
vnitř komunity,“ přiblížila manažer−
ka prevence kriminality magistrátní−
ho odboru Andrea Gregorová. Za
úspěch asistentů lze podle ní pova−
žovat  zvyšování důvěry obyvatel
v represivní složky, zejména ve vnit−
robloku Plac. „Díky tomu se lidé
mnohem častěji obracejí na tísňové
linky 156 a 158 obzvláště v noč−
ních hodinách v případě, že zde do−
chází k porušování bezpečnosti či
veřejného pořádku,“ dodala. 

Asistenti rozšíří svou
činnost na Petrohrad

Nářadí na údržbu zeleně a úklid bio
odpadu za 100 tisíc korun potřebuje
zakoupit Charitní sociální podnik,
který založila Diecézní charita Plzeň
a který se snaží pomoci sociálně vy−
loučeným lidem bez zaměstnání.
V současné chvíli sociální podnik
zaměstnává pět osob a právě pro ně
musí zajistit vybavení tak, aby 
mo hly pro město Plzeň vykonávat
úklidové a zahradnické práce.  

„Charitní sociální podnik založila
Diecézní charita Plzeň v duchu
Memoranda o vzájemné spolupráci
a nutnosti aktivní spolupráce v rovi−
ně sociálního začleňování osob
ohrožených sociálním vyloučením či
sociálně vyloučených,“ uvedla Eva
Herinková, náměstkyně primátora
pro oblast školství a sociálních věcí.  

„Poskytnutí stotisícové dotace na
nákup zahradnického nářadí není je−
dinou pobídkou ze strany města –
zejména ze strany organizací v gesci
magistrátního Úřadu služeb obyva−
telstvu jsou koordinátorem Odboru
sociálních služeb k firmě směřovány
požadavky na drobné údržbové nebo
zahradnické práce, případně úklid po
zimě. To, že to město s podporou
sociálního podniku, který pracuje
s lidmi na okraji společnosti a dlou−
hodobě nezaměstnatelnými, myslí
vážně, dokladuje i skutečnost, že
Charitě – jako zázemí pro sociální
firmu a zároveň  k provozování so −
ciální ubytovny – poskytlo objekt na
adrese Palackého 16,“ doplnila
Helena Knížová, ředitelka magistrát−
ního úřadu služeb obyvatelstvu. 

Charitní sociální podnik
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Na zkušenou do Portugalska se bu−
doucí veterináři z Gymnázia a SOŠ
v Plasích vydali už poněkolikáté.
Celkem osm studentek pracovalo
dva týdny přímo na veterinárních
klinikách. Výkon praxe je v sever−
ním Portugalsku prý dost podobný
českým podmínkám, ale liší se
hlavně přístup lidí.

„Než jsme do Portugalska odjeli,
tak jsem se trochu bála, jak zvládnu
práci v cizině. Ale Portugalci jsou milí
a hned nás přijali. Je škoda, že tam
Češi tak málo jezdí. Připa dala jsem si
tam jako doma,“ říká o čerstvém zá−
žitku z Por  tugalska studentka veteri−
nářství Štěpánka Pauli.

Stejně jako jejích sedm spolužaček
se vrátila z Barce losu, kam střední
škola z Plas posílá už třetím rokem na
praxe své budoucí absolventy. Hlavní
rozdíl prý není ani tak v klinické praxi,
jako v přístupu ke klientům.

„Portugalci stejně jako my milují
své domácí mazlíčky, navíc jsou ale
daleko vřelejší v osobním kontaktu.

To se mi moc líbilo a jednou bych to
chtěla uplatnit i ve své práci. Přístup
Portugalců mě opravdu nadchnul,“
dodává Štěpánka Pauli. Podle ní
dvoutýdenní stáž utekla jako voda.
Práci na klinikách si ale podle všeho
všechny studentky užily.

Na konci letošního školního roku
pojede na praxi do Portugalska ještě
jedna skupina osmi studentů veteri−

nářství ze školy v Plasích. Markéta
Lorenzová, ředitelka Gymnázia
a SOŠ v Plasích přitom říká, že se
mají studenti těšit i na příští školní
rok: „Podali jsme novou žádost
o podporu stáží v zahraničí a teď ne−
trpělivě čekáme na výsledky hodno−
cení. Všichni doufáme, že to dobře
dopadne. Tak nám držte palce!“

Myslivecký spolek Chrasta Líšná
na Rokycansku hospodaří na ví−
ce než tisícovce hektarů v  honit−
bě Skalky nedaleko města Zbiroh
na okraji Křivoklátska. Místní
myslivecký spolek má více než
dvacet členů a několik stálých
honců, kteří se ve volných 
chvílích pečlivě starají o zvěř.
Najdeme zde zvěř jelení, sičí,
dančí, mufloní, srnčí i černou.
Z drobné zvěře zde spatříme za−
jíce, bažanty a koroptve.  

To vše si řekli a zhodnotili svou
loňsku práci na  tradičním slav−
nostním mysliveckém večeru, je−
hož začátky spadají do roku 1997.
Program je složen nejen z informa−
cí o bohaté činnosti místních mys−
livců a ulovených trofejích, ale
slouží i k hodnocení ulovených tro−
fejí včetně pasování na lovce zvě−

ře. Pasován je Přemysl Mudra
a Václav Mudra, který je zároveň
vyhlášen jako Král lovu uplynulého
mysliveckého roku.   

„Dvacátý první myslivecký ve−
čer v Líšné se vydařil. Řada mysli−
veckých společností by se mohla
od místních myslivců učit, jak
správně myslivost provozovat
a jak významně podpořit kulturní

dění v obci. Bohužel často na úkor
svůj a svých blízkých, tedy ro −
diny,“ zhodnotil současnou situa −
ci mysliveckých spolků Pavel
Moulis, myslivec a předseda 
ZO ČSOP Rokycany. 

Pavel MOULIS
předseda ZO ČSOP Rokycany

Zkušenosti chtějí uplatit ve své praxi 

Myslivecký večer v Líšné se vyvedl

Hudba, tanec, divadlo, výstavy
v podání malých umělců v malých
i velkých městech po celé České
republice. Den oslav, sdílené ra−
dosti a prostor pro setkávání
všech, kteří mají zájem o umění
a kultivaci nejmladší generace. To
je  ZUŠ Open, celostátní happening
základních uměleckých škol ve ve−
řejném prostoru, který se uskuteč−
ní v  úterý 30. 5. 2017. 

První ročník happeningu láká
předposlední májový den na žán−
rově pestrý program plný spo −
lečných koncer tů několika škol
pod širým nebem, vystoupení dětí
s profesionálními umělci či ve spo −
lupráci se zavedenými festivaly
i zkušenými filharmoniky, výtvarné
street art projekty a performance.
Vstup na akce 355 základních
uměleckých škol je zdarma a nabí−
zí mimořádnou příležitost zažít
umění s  dětmi v ulicích často na
atraktivních místech, jako jsou
zámky, kostely, nádraží či zoolo−
gická zahrada. Na své si přijdou
i malé děti, pro které školy chystají
tvůrčí dílny přímo ve svých škol−
ních budovách či zahradách.

Patronka projektu mezzosopra−
nistka Magdalena Kožená osobně
navštíví několik akcí na své rodné
Jižní Moravě. Vrcholem dne v Brně
bude její účast na Moravském ná−
městí, kde brněnské základní umě−
lecké školy připravují společný 
mimořádně atraktivní program.
Garanti projektu Alice Nelis, Maxim
Velčovský a bratři Bubeníčkové se
rozjedou po republice, aby se ná−
sledně sešli na vyvrcholení dne
v Praze na náměstí Republiky,
na náměstí Jiřího z Poděbrad
a v kos tele Nejsvětějšího srdce
Páně. Akce si získává čím dál větší
pozornost dalších podporovatelů
z řad umělců, kteří s  láskou vzpo−
mínají na své začátky v  základních
uměleckých školách.

Detailní program ZUŠ Open 2017
v  úterý 30. května 2017 a mapa
jednotlivých míst konání je k  dispo−
zici na www.zusopen.cz. Celo státní
happening pro širokou veřejnost 
inicioval Nadační fond Magdaleny
Kožené s  cílem otevřít ve společ−
nosti debatu o důležitosti a pozitivní
roli, kterou hraje umělecké vzdělá−
vání v rozvoji dětské osobnosti. 

Děti žijí uměním –
celostátní happening

ZUŠ Open

Nově zvoleného předsedu regionální
organizace TOP 09 Plzeň Michala
Vozobule čeká hned v následujícím
roce důležitý úkol – nabídnout voli−
čům kvalitní kandidáty a uspět ve vol−
bách do Zastupitelstva města Plzně
a obvodních zastupitelstev. 

„Být předsedou
regionální organi−
zace TOP 09 v Plz ni
je pro mě výzvou.
Mým cílem je do−
vést plzeňskou TOP
09 k úspěšným ko−

munálním volbám. Chceme být i nadá−
le stranou, která přináší nová témata
a která se zasazuje o to, aby Plzeň byla
moderním evropským městem,“ říká
Michal Vozobule, který je v tomto vo−
lebním období zároveň předsedou za−
stupitelského klubu TOP 09 v Plzni.

Plzeňskou TOP 09 nově povede Michal Vozobule


