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Již 31. ročník Filmového fes-
tivalu Finále Plzeň proběhne 
od 19. do 24. dubna v  Plzni. 
Tradiční přehlídka filmové, 
televizní a  internetové tvor-
by uplynulého roku se bude 
konat v  Měšťanské besedě, 
DEPO2015, Papírně a  dal-
ších atraktivních prostorách. 
O hlavní cenu – Zlatého led-
ňáčka – se letos utká 51 no-
minovaných snímků ze 112 při-
hlášených. Soutěží se v  pěti 
kategoriích, nově se o  hlavní 
cenu budou ucházet i  krátké 
studentské filmy do 40 minut.

„Finále Plzeň nejsou jen fil-
my v soutěži. Každý rok se sna-
žíme doplnit program i o zají-
mavé snímky z  let minulých, 
jejichž hodnota je i  pro sou-
časného diváka značná. Letos 
jsme se rozhodli oslavit 100. 
výročí založení republiky třemi 
dnes již legendárními sním-
ky. Diváci budou mít možnost 
zhlédnout Extasi Gustava Ma-
chatého, němý historický vel-
kofilm Svatý Václav a hvězdně 
obsazené podobenství nastu-

Horníčkův 
Kinoautomat 
či Pražský
filmový orchestr  
– i to je letošní 
Finále Plzeň

pujícího fašismu podle před-
lohy Karla Čapka Bílá nemoc. 
Extase a  Svatý Václav jsou 
filmy němé. Budou se promí-
tat před Besedou a speciálně 
je k  nim připravena hudba, 
kterou si diváci poslechnou 
ze zapůjčených sluchátek,“ 
upřesňuje program archivní 
sekce Peter Badač, programo-
vý ředitel Finále Plzeň.  

Součástí archivní sekce je 
i  oslava Miroslava Horníčka – 
plzeňského rodáka, který by 
v listopadu letošního roku osla-
vil 100. narozeniny. Organizátoři 
festivalu se rozhodli vzdát to-
muto herci, dramatikovi, spiso-
vateli, režisérovi, divadelnímu 
teoretikovi a  glosátorovi hold 
projekcí snímků O Plzni vážně 

i  nevážně a  Lidé za kamerou 
a také realizací jeho legendár-
ního Kinoautomatu. 

„Historicky první interaktivní 
filmový projekt Kinoautomat 
byl uveden na EXPO v  roce 
1967. Návštěvníci Finále Plzeň 
si jej mohou, spolu s průvod-
cem Josefem Poláškem, při-
pomenout v sobotu 21. dubna 
od 17 hodin v plzeňském pivo-
varu,“ láká na doprovodný pro-
gram ředitelka festivalu Eva 
Veruňková Košařová a dodává: 
„Doprovodný program nabíd-
ne řadu projekcí i  akcí, a  to 
nejen v Besedě, ale například 
také v Papírně či v DEPO2015. 
Tam bych ráda pozvala milov-
níky filmové hudby na koncert 
Pražského filmového orchest-
ru, který se bude konat v ne-
děli 22. dubna.“ 

Festival tradičně nabídne 
i další nesoutěžní sekce - na-
příklad Na vlně (filmy uvede-
né do kin v roce 2018), ZOOM 
(vítězové zahraničních filmo-
vých přehlídek) či České stopy 
v  mezinárodních koproduk-
cích, chystají se také premiéry 
a  předpremiéry, nezapomíná 
se ani na děti a podobně. Spe-
ciální projekce proběhnou i na 
dalších zajímavých místech, 
o nichž se návštěvníci festiva-
lu včas dozvědí více.

Více na www.festivalfinale.cz

Jak se jmenuje 
hlavní cena udělovaná 
na Finále Plzeň?

a) Zlatý medvěd 
b) Zlatý globus 
c) Zlatý ledňáček

Soutěžíme o 2 akreditace – vstup 
zdarma na 2 projekce pro dvě 
osoby denně v  průběhu celého 
festivalu, Akreditace bude k  vy-
zvednutí na jméno v den zahájení 
festivalu na festivalové recepci.

Správné odpovědi zasílejte do  
20. 3. 2018 pod heslem „Finále“ 
na adresu: Krajský úřad Plzeň-
ského kraje, Odbor kancelář hejt- 
mana, Škroupova 18, 306 13,  
Plzeň nebo na e-mail: 
redakce@plzensky-kraj.cz



Plzeňský kraj dlouhodobě 
podporuje sportování dětí 
a mládeže – finančně pomá-
háme fungování fotbalové, 
hokejové, tenisové, házen-
kářské a  triatlonové akade-
mii. To je ovšem řeč o kolek-
tivních sportech, pozadu ale 
nezůstávají ani jednotlivci. Na 
únorovém jednání rada kraje 
schválila rozdělení více než 
400 tisíc korun pro reprezen-
tanty na mistrovstvích světa 
a  Evropy. Za podpory Plzeň-
ského kraje tak budou náš 
region reprezentovat napří-
klad Pavel Kelemen na mist-
rovství světa v dráhové cykli-
stice v Holandsku, sourozenci 
Cibulkovi spolu s  Jakubem 
Dobrým a  Františkem Vitá-
kem pojedou pod krajskou 
vlajkou na mistrovství světa 
v jachtingu a Václav Kosnar se 
zúčastní boje o světový pohár 
v  soutěži Ice Cross Down-
hill, což je závod ve sjezdu na 
bruslích. Podle všeho je Vác-
lav Kosnar jeden ze tří Čechů, 
kteří se tomuto druhu sportu 
věnují. 

Všem sportovcům držím 
palce!

 

Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje

redakce@plzensky-kraj.cz

V Plzni byl vyhlášen 15. ročník 
veřejné soutěže Stavba roku 
Plzeňského kraje. Stavby zko-
laudované nebo uvedené do 
provozu v roce 2017 se mo-
hou přihlašovat v sedmi sou-
těžních kategoriích, včetně 
kategorií stavby pro bydlení 
nebo průmyslové stavby. Sta-
vební díla mohou do soutěže 

přihlásit investoři, projektan-
ti, zhotovitelé nebo vlastníci. 
Z  přihlášených staveb bude 
poté sedmičlenná odborná 
porota vybírat ty, které zís-
kají nominaci na titul Stavba 
roku Plzeňského kraje za rok 
2017. Soutěž letos připomene 
také 100. výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky. Proto 

je soutěž rozšířena o  spe-
ciální cenu pro Stavbu století  
Plzeňského kraje. Veřejnost bu- 
de mít možnost volit z 10 sta-
veb, které vznikly na území 
Plzeňského kraje během po-
sledních 100 let. 

Více informací najdete na  webu 
www.stavbarokupk.cz.

Stavba roku Plzeňského kraje jubilejní
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Krajský úřad Plzeňského kra-
je provedl rozsáhlou kontrolu 
smlouvy uzavřené se společ-
ností ČSAD autobusy Plzeň, 
která odhalila nedostatky vy-
číslené na 122 milionů korun. 
Dopravce dluh uznal. Zároveň 
s  ním byla uzavřena dohoda 
o horní hranici plateb pro roky 
2017 až 2019, která přinese 
úsporu 150 milionů korun. 

Dopravní obslužnost a  její 
kvalita je jednou z  nejvyšších 
priorit krajské samosprávy. Pro-
to po celý minulý rok až do le-
tošního února probíhala pečlivá 
kontrola plnění smlouvy zajiš-
ťující dopravní obslužnost úze-
mí kraje. Nedostatky ve výši 

122 milionů korun splatí doprav-
ce v pravidelných splátkách. 

Kontrolní skupina shromáž-
dila přes 200 smluv, pracova-
la s účetnictvím dopravce ob-
sahujícím 3 miliony transakcí, 
odeslala přes 50 písemných 
dotazů na právního zástup-
ce dopravce, provedla stovky 
ekonomických a právních ana-
lýz. „Na straně dopravce byly 
zjištěny nedostatky v  hospo-
daření a  vykazování prokaza-
telné ztráty, která byla určená 
k  úhradě Plzeňským krajem 
v  letech 2013 až 2015. Dal-
ším naším velkým úspěchem 
je fakt, že jsme s  dopravcem 
dojednali i  maximální celkové 

náklady na zbývající roky trvání 
smlouvy do konce roku 2019. 
Touto dohodou byly náklady 
zastropovány na úroveň roku 
2015 a přitom v sobě již zahr-
nují dopad dvou vládních na-
řízení o navýšení mezd řidičů. 
Tato dohoda přinese Plzeňské-
mu kraji onu úsporu 150 mili-
onů korun,“ řekl Pavel Čížek, 
náměstek hejtmana pro oblast 
dopravy. Tímto krokem pokra-
čuje proces restrukturalizace 
veřejné dopravy v  Plzeňském 
kraji, v jejímž důsledku by měla 
být doprava na území celého 
kraje efektivnější, cenově do-
stupnější a  měla by využívat 
moderní autobusy a vlaky.

Boj s ČSAD vyhrál kraj 
uspoří více jak 270 milionů korun 

Oceněné stavby z loňského ročníku
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Kromě toho velmi často ne-
jsou majitelé, uživatelé či 
provozovatelé komínů schop-
ni hasičům doložit, že se 
o jejich komín pravidelně sta-
rá kominík. Nemají k dispozici 
zprávu o  provedeném čiště-
ní a  kontrole spalinové ces-
ty, což je porušením zákona 
o  požární ochraně a  hasiči 
pak mohou hříšníkovi uložit 
až desetitisícovou pokutu. 

Jak často by se měly komí-
ny kontrolovat? Základní lhůty 
pro čištění spotřebiče paliv do 

50 kW při celoročním provozu 
jsou třikrát ročně u spotřebiče 
na pevná paliva, dvakrát roč-
ně na kapalná paliva a jednou 
ročně na paliva plynná. Zákon 
umožňuje uživateli provést ně-
které úkony kontroly sám, ale 
jednou za rok je nutno nechat 
provést kontrolu oprávně-
nou osobou, tedy kominíkem. 
Sami si můžete zkontrolo-
vat stav topidla a  kouřovodu 
– zda nejsou propálené, není 
popraskané zdivo a vydrolené 
spáry, zda se v blízkosti topi-

dla a  kouřovodu nenacháze-
jí hořlavé předměty, zda není 
přívodní elektroinstalace ke 
kotli poškozená a prohlédnout 
je třeba i stav komínových dví-
řek a jejich uzávěrů.

Pokud komín začne hořet, 
odstraňte z dosahu sálavého 
tepla všechny hořlavé před-
měty a  zavolejte linku 150 
nebo 112. Rozhodně se ne-
pokoušejte hasit komín vo-
dou. Vysoká teplota v komíně 
spolu s rychlým vývinem páry 
může způsobit popraskání či 

destrukci komínu. K hašení je 
možno použít písek, který se 
vhazuje buď dvířky k  vyme-
tání komínu, nebo přímo ze 
střechy tělesem kouřovodu.

A jak zjistit, že k vám nejde 
revizi komínu udělat podvod-
ník? K  ověření oprávněnosti 
osoby, která vám přijde udě-
lat revizi spalinových cest, 
slouží aplikace generálního 
ředitelství HZS ČR, kterou 
najdete na adrese: http://ap-
likace.hzscr.cz/revizni-tech-
nik-spalinovych-cest/ 

Třiaosmdesát požárů v našem kraji měly v loňském roce na svědomí komíny. Nejčastější příčinou bylo 
vznícení sazí. Letos už hasiči vyjížděli k sedmnácti požárům komínů a opět tu hlavní roli hrály saze.

Pozor na požáry komínů
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Markétka a Jiřík navštívili hejtmana
Je jim sotva šest týdnů a  už 
měli schůzku s  hejtmanem. 
Ba dokonce je hejtman k sobě 
pozval. Markétka Melicharová 
a  Jiřík Šmídl jsou totiž první 
holčička a kluk, kteří se narodili 
v letošním roce v našem kraji. 

Pozor na požáry komínů FARMÁŘI OD NÁS: Mačlovi z Mačic
Mačice jsou malá vesnice, část 
obce Soběšice v okrese Klatovy. 
Nacházejí se asi 2 km na sever 
od Soběšic a  prochází jimi sil-
nice II/172. Domů i obyvatel by-
chom tu napočítali jen kolem 
pěti desítek. A právě tady najde-
me rodinnou farmu, která získala 
druhé místo v celostátní soutě-
ži Farma roku 2017. Patří rodině 
Mačlových a  věnuje se chovu 
mléčného skotu, ekologickému 
zemědělství, agroturistice a pro-
vozuje penzion a hostinec. 

Tuto rodinnou tradici za-
ložili praprarodiče dnešního 
majitele již v roce 1900. Kou-
pili hostinec a  osm hekta-
rů půdy. Dnes mají Mačlovi 
150 krav a hospodaří na dvou 

stech hektarech. Jan Mačl se 
do hospodaření vrhl hned po 
roce 1990, po návratu z vojny. 
Jeho žena pochází ze soused-
ní vísky, kde kdysi hospodařili 
zase její předkové. Ti by však 
zemědělství v  podání svých 
prapotomků nejspíš vůbec ne-
poznali. Mačlovi mají prostor-
nou stáj s robotickým dojením 
a mléko prodávají z větší čás-
ti do Německa. Dvě stě litrů 
však prodají každý den na far-
mě v mlékomatu. 

Kromě toho k nim přijíždě-
jí lidé na dovolenou. Penzion 
má na starosti rodina jedné 
z  Mačlovic dcer. Kuchyně je-
jich hostince je zase vyhlášena 
skvělými steaky.  

Jiřík Šmídl 
1. ledna 2018 v 00:32 hod 
ve FN Plzeň, 3 460g/50cm

Rodiče dětí obdrželi společně 
s pamětními listy také šek na 
10 tisíc korun a drobné dárky 
pro miminka. Oba malí ob-
čánci přišli v doprovodu svých 
sourozenců. Markétku dopro-
vázela 2letá sestřička Terezka 
a Jiříka 6letý bráška Michal. 

Markétka Melicharová
1. ledna 2018 v 03:10 hod 
v Mulačově nemocnici
3 400g/52cm

Co se děje v regionu ‹‹ 5
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NEJLEPŠí NA NETu JE PlzeňáK
Jak se bezpečně pohybovat 
na internetu? Nejlíp z  celé 
republiky to ví Matěj Brož 
z  Plzeňského kraje. Zvítězil 
v  celostátním finále soutěže 
Kvízu Plus projektu Kraje pro 
bezpečný internet. Student 
Integrované střední školy živ-
nostenské v Plzni zodpověděl 
bezchybně všech dvacet otá-
zek testu a navíc v nejrychlej-
ším čase ze všech finalistů.

Matěj Brož postoupil do fi-
nále po vítězství v  krajském 
kole. V  něm nejlépe bodovali 
žáci Integrované střední školy 
živnostenské v Plzni a  Gym-
názia J. Š. Baara z Domažlic. 
Do soutěžního kvízu se v celé 
České republice zaregistrovalo 
bezmála 31 tisíc žáků základ-

ních a  středních škol a  více 
než šestnáct a  půl tisíce jej 
úspěšně dokončilo. Z  tohoto 
bylo více než dva tisíce žáků 
z Plzeňského kraje. 

V soutěži škol se na prvních 
místech ve svých kategoriích 
umístily Základní škola a Ma-
teřská škola Nečtiny, Základní 
škola Blatnice, Základní škola 
Hornická Tachov a  Integrova-
ná střední škola živnostenská  
Plzeň. Každá z  nich obdrže-
la od Plzeňského kraje dar ve 
výši 20 000 korun na nákup 
výpočetní techniky.

Veškeré informace o  pro-
jektu, elearningové lekce i vi-
deospoty jsou volně dostup-
né na webových stránkách  
www.kpbi.cz.Vítěz Matěj Brož vpravo
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Nehmotné kulturní dědictví kraje
Kolovečská keramika 
rodiny Volfů

Již od samého počátku hrnčíř-
ské výroby v Kolovči se výroba 
soustředila do několika rodů, 
z nichž jedním byl i  rod Volfů. 
Ten od roku 1785 do dnešních 
dnů vyrábí nepřetržitě známou 
kolovečskou keramiku. Hrnčíř-
ské řemeslo se v  této rodině 
předává z  otce na syna již po 
sedm generací. V  současnosti 
keramiku vyrábějí poslední dvě 
generace: Rudolf a Martin Volfo-
vi, otec a syn, společně s man-
želkami, které výrobky malují. 
Dílna, v  níž se dodnes vyrábí, 
pamatuje Františka Volfa, jenž ji 
v domě čp. 1 zřídil v roce 1898. 
Kolovečská keramika je jedním 
z  výrazných rysů národopisné 
charakteristiky Chodska.

Po celou dobu výroby jsou 
dodržovány tradiční technolo-
gické postupy. V roce 1995 ro-

dina založila Muzeum techniky 
a  řemesel, kde má expozice 
kolovečské keramiky své místo 
a  je prezentována. Navíc mají 
návštěvníci možnost nahléd-
nout do původní, stále funkční 
hrnčířské dílny, kde pro ně pro-
bíhají i ukázky práce na hrnčíř-
ském kruhu.

Volfové jsou jedinými vý-
robci tohoto typu kerami-
ky. udržují živou tradici této 
výroby, která má i v součas-
nosti svoji nezanedbatelnou 
sociální a  kulturní funkci. 
Více než dvousetletá tradice 
vypovídá o  vysoké autentič-
nosti kolovečské keramiky. 
Rodina Volfových obdržela 
v  minulosti mnohá ocenění, 
naposledy loni v  prosinci ti-
tul Mistr tradiční rukodělné 
výroby Plzeňského kraje.

Dalším zapsaným kulturním statkem našeho 
regionu, který chceme našim čtenářům 
představit, je Kolovečská keramika rodiny Volfů.
Jejím nositelem je Martin Volf. 

KAlenDář AKCí

12 12. až 18. března, Horažďovice
západočeská oblastní přehlídka činoherního 
a hudebního divadla
Soutěžní a nesoutěžní představení souborů
z jihozápadních Čech.

17 17. března, Klatovy
Festival dechovek
Hrají tři kapely z Čech, Moravy a Slovenska.

17. března, Mouřenec u Annína
Mouřenec u Annína známý z Anděla Páně
Komentovaná prohlídka kostela a kostnice.

20

24
23

5
7

25
31

20. března, Horšovský Týn
Jakub Vágner na rybách
Výprava za lidožravým sumcem a dalšími obry.

24. března, Železná Ruda–Špičák
Šumavský pohárek
Závody pro veřejnost.

23. až 25. března, Tachov
40. ročník PAF Tachov 
Mezinárodní festival potápěčské fotografie, 
filmu a dětské výtvarné tvorby.

5. dubna, Klatovy
Mezinárodní festival komorní hudby
Festival krásné hudby.

7. dubna, Klatovy
MIG 21 – Svoboda není levná věc
Koncert populární skupiny.

25. března, nýrsko
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu
Kvalifikace o postup do celostátního kola.

31. března, Žihobce
Otužilecké plavání
10. ročník plavání v koupališti.

Velikonoční tipy
24. března, Rokycany – Velikonoce v muzeu 
a velikonoční jarmark na rokycanském náměstí
Prodej zboží s jarní a velikonoční tématikou.
27. března, Janovice – Perníkové velikonoční kraslice
Tvůrčí dílna pro veřejnost.
28. března, Klatovy – Velikonoční trhy
Trhy s tradičním zbožím.
31. března, Horažďovice – Velikonoční jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark.



Ve třech nejlepších šumavských 
románech Ze světa lesních sa-
mot, V  ráji šumavském a Kam 
spějí děti se čtenář dozví, jaký 
byl život šumavských obyva-
tel před a po velké větrné ka-
tastrofě v  roce 1870 a jak jim 
„zlatý brouček“, dnes tak známý 
kůrovec, změnil život. 

Místa připomínající spisovatele
Naše putování začneme na Ro-
kytě u Srní, kousek od Vchynic-
ko-Tetovského plavebního ka-
nálu, kde začíná 4km stezka se 
šesti zastaveními seznamující 
s  místy Klostermannova života 
v okolí Srní. Životopisné a biblio-
grafické údaje jsou doplněny ci-
táty z jeho děl. Cesta vás zavede 
lesem nejdříve k domu, kde žila 
jeho teta Theresie Schullhause-
rová a který spisovatel ve svých 
dílech nazval Kamenným do-
mem. Původně to byla myslivna 
postavená na rozdíl od ostatních 
dřevěných chalup z  kamene. 
Na Kamenném domě, místně 
zvaném Vinzenzhof, se hospo-
dařilo až do roku 1945 a okolní 
louky byly jedna velká pastvina. 

Dále pokračujeme kolem no-
vého Návštěvnického centra 
s vlčím výběhem na Prostřední 
Hrádky, kde se dá po silnici do 
kopce dojít k  penzionu Zvone-
ček. V tomto místě stával rod-
ný dům Wurmbauernhof auto-
rova otce lékaře MuDr. Josefa 
Klostermanna. Pokračujeme na 
Dolní Hrádky, kde u Hrádecké-
ho potoka stával mlýn sestře-
nice Cecilie Häuslerové, zvaný 
Tischlermühle. Po silnici dojde-
me do Srní, kde stezka končí. 

Po zelené značce dojde pout-
ník například k Sedelské nádrži 
a kolem tzv. Vodního zámku na 
nádherou Klostermannovu vy-
hlídku poskytující překrásný vý-
hled do údolí Otavy, Vydry a na 
protější Dračí skály.

Pokud jste na Srní, určitě 
nevynechte návštěvu Haus-
waldské kaple asi tři kilomet-
ry jihozápadně od centra obce. 
Toto tajemné místo inspirovalo 
Karla Klostermanna k  sepsání 
povídky Červené srdce. Mís-
to Hauswaldské kaple provází 
řada legend a  pověstí, které 
spojuje zázračný pramen. Díky 
němu odcházeli úrazy posti-
žení lidé i  slepí uzdraveni od 
svých problémů a  neduhů. 
Místo s  pramenem je pěkně 
upraveno a  tradičně se zde 
koná zahájení turistické sezony 
a Hubertská mše u příležitos-
ti poutě na Srní. Konají se zde 
i svatby. Kolem kaple prochází 
naučná stezka „Okolo Kostel-
ního vrchu“ s  citáty ze spiso-
vatelových knih. Jejich čtení 
při šumění šumavského lesa je 
někdy dost působivé.
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S Klostermannem 
po Šumavě
Jedno z kulatých výročí, které si letos připomínáme je 170 let od narození 
spisovatele Karla Klostermanna. Jeho nejlepší díla nám připomínají dnes 
již zaniklý život na Šumavě. 

Pochopit vteřinu se 
Smetanovskými 
dny
Až do 22. března probíhají 
v  Plzni osmatřicáté Sme-
tanovské dny. Jejich letoš-
ním tématem je prožívání 
času v české kultuře 19. sto- 
letí, s podtitulem Pochopit 
vteřinu.

Hudební část festivalu 
nabídne řadu komorních 
vystoupení. Dvakrát rozezní 
Smetanovské dny také pro-
story Plzeňského Prazdro-
je, a  to prostřednictvím 
folklórního souboru Bedr-
ník a koncertem připomí-
najícím legendu flamenca 
Paca de Lucíu. Fanoušci 
literatury si přijdou na své 
na autorském čtení Eugena 
Brikciuse či na přednášce 
Martina Hilského. S Plzeň-
skou filharmonií vystou-
pí houslový virtuos Nikita 
Boriso-Glebsky a  klavírista 
Alexander Ghindin.

Součástí Smetanov-
ských dnů jsou i  tradič-
ní výstavy. Západočeské 
muzeum zve na výstavu 
Všeho do času…, Studijní 
a vědecká knihovna nahlíží 
do rytmu života Plzeňanů 
v  19. století výstavou Po 
práci zábava a Západočes-
ká galerie připravila výsta-
vu Čas, čas, čas… v umění 
19. století.
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29. 3. 2018

Dan Bárta 
& Illustratosphere

Soutěžní otázka na měsíc březen 
zní: V jakém roce přijal Dan Bárta 
spolupráci ve skupině  J. A. R.?
Správné odpovědi zasílejte do
20. 3. 2018 pod heslem „Bárta“ 
na adresu: Krajský úřad Plzeňského 
kraje, Odbor kancelář hejtmana, 
Škroupova 18, 306 13, Plzeň nebo 
na: redakce@plzensky-kraj.cz 

Soutěžíme o 2x 2 vstupenky na kon- 
cert Dana Bárty & Illustratosphe-
re dne 29. 3. v Měšťanské Besedě 
v Plzni.

Podmínky soutěže naleznete na  
www.plzensky-kraj.cz.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Anděla

Výherci z únorového čísla:
Eva Nolčová, Šťáhlavy
Milena Ptáčková, Chomutov

Soutěžíme
s měsíčníkem

Velikonoční a jarní tvoření v RIC
Přijďte se podívat do Regionálního infocentra Plzeňského kraje a Bavorska na nápady, 
které můžete využít při výzdobě vašeho domova s příchodem jara a Velikonoc.

KDy?  V pátek 23. března 2018 od 9 do 17 hodin.
KDe? V Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska, v Plzni na náměstí Republiky 17.
nA CO Se MůŽeTe TěŠIT? Na ukázky tvorby jarní výzdoby nejen v době Velikonoc. Sami si 
budete moci vyrobit vlastní dekoraci pod dohledem šikovné aranžérky. 
CO PRO VáS BuDe PřIPRAVenO? Spousta doplňků a nápadů pro malé i velké návštěvníky. 
Rádi vám nabídneme i šálek kávy a čaje. 
CO S SeBOu? Můžete si přinést i svůj vlastní materiál, ze kterého vám pomůžeme vyrobit 
krásný doplněk vaší domácnosti. 

Od počátku tohoto volebního 
období, tedy od roku 2017, má 
kultura a památková péče k dis-
pozici výrazně víc peněz než 
dřív. Ze 16,5 milionu v roce 2016 
se v grantových titulech pro rok 
2017 stal skoro dvojnásobek, 
32,5 milionu. A letos je to ješ-
tě o dva miliony víc. Vznikly též 
dva nové dotační tituly, Podpora 
péče o pomníky, válečné hroby 

a pietní místa na území Plzeň-
ského kraje a Podpora literární 
tvorby a publikační činnosti.

Kraj rovněž aktivně podporuje 
krajská muzea a galerie. V Mu-
zeu a galerii severního Plzeňska 
byla v minulém roce poklepem 
a  požehnáním třem základním 
kamenům zahájena dostav-
ba východního ambitu areálu, 
který tak bude po třech stech 

letech dostavěn podle původ-
ních plánů architekta Santiniho. 
Ve Studijní a vědecké knihovně 
vzniklo digitalizační centrum, 
Západočeské muzeum otevřelo 
novou stálou expozici věnova-
nou užitému umění a na počát-
ku letošního roku byl odkoupen 
Gerlachovský dům na náměstí 
Republiky v  Plzni pro potřeby 
Národopisného muzea Plzeňska.S Klostermannem 

po Šumavě

PENíZE POMÁHAJí KulTuře A PAMáTKáM
V  červnu minulého roku Za-

stupitelstvo Plzeňského kraje 
schválilo Memorandum o  spo-
lupráci při realizaci výstavby 
nové budovy Západočeské ga-
lerie v Plzni, na základě které-
ho Plzeňský kraj ve spoluprá-
ci s  Ministerstvem kultury ČR 
a městem Plzeň postaví novou 
budovu Západočeské galerie. Ta 
jí zajistí důstojné uložení a vy-
stavení mimořádně hodnotných 
sbírek, které patří k nejvýznam-
nějším v České republice. Pod-
poru kraj věnuje i  oblasti živé 
kultury. Nadále se rozvíjí unikát-
ní projekt Západočeské baro-
ko a jeho součást Letní barokní 
festival. Plzeňský kraj se aktivně 
zapojil nejen do tradičních květ-
nových oslav osvobození, ale 
také do oslav 100 let od vzniku 
Československa a  připomínání 
historických osmičkových roků.

Oblast kultury a  památkové 
péče tak stále patří mezi důle-
žité priority Plzeňského kraje.



POHleD z OKnA ReKTORSKé 
PRACOVny Je JeDIneČný
Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček vstoupil 1. března do čtvrtého roku svého působení 
v této funkci.  S univerzitou je spjat v podstatě od jejího vzniku. V roce 1996 zde získal doktorát z oboru 
aplikovaná mechanika a ve stejném oboru se zde také v roce 2004 habilitoval. V letech 2007 až 2015 působil 
ve funkci ředitele výzkumného centra Nové technologie. Věda a výzkum ho provázejí po celý jeho profesní 
život. Začátky akademické dráhy současného rektora jsou však spojeny s plzeňskou Škodovkou, kde 
pracoval ve druhé polovině 80. let.  

10 ›› Rozhovor
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Jak vzpomínáte na své začátky 
ve výzkumném ústavu Škodov-
ky?
To pracoviště bylo velmi úspěš-
né a  mělo význam nejen pro 
Škodovku. Rozsah činnosti byl 
tenkrát obrovský – od podílu na 
vývoji  turbín až k vývoji trolejbu-
sů.  Vznikla tam unikátní dyna-
mická zkušebna, která úspěšně 
funguje dodnes. Kromě technic-
kých úspěchů jsme se mohli po-

chlubit i tím, že světová kapaci-
ta v oboru matematiky, profesor 
Jindřich Nečas, si k nám jezdil 
často pro inspiraci. Skupina ma-
tematiků, zčásti jeho žáci, mu 
zadávala problémy a on je pak 
vtěloval do svých světoznámých 
matematických postupů. Tato 
skupina škodováckých matema-
tiků se významně podílela i  na 
vzniku centra Nové technolo-
gie, prvního výzkumného centra 

na univerzitě. Byl to významný 
impuls pro to, aby se univerzita 
výrazněji zaměřila i na práci pro 
firmy a  aplikovaný výzkum se 
tak dostal do reálného prostředí 
průmyslového světa.

Co vás vedlo k  přestupu ze 
Škodovky do akademického 
prostředí?
Do akademického prostře-
dí mě to táhlo od začátku. Ale 

v osmdesátých letech jsem na-
razil na plzeňské vysoké ško-
le na neoblomného ´kádro-
váka´ a  sen o  působení na 
škole vzal za své. Ve výzkumu 
ve Škodovce bylo však mnoho 
lidí, kteří na vysoké škole dří-
ve působili, ale museli odejít 
z politických důvodů. A ti vnes-
li do výzkumu obrovské teo- 
retické znalosti; prostředí tam 
bylo tvůrčí a  vysoce odborné. 
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Po sametové revoluci pak část 
lidí na univerzitu přešla či se 
tam vrátila. Můj přechod na uni-
verzitu v  devadesátých letech 
byl pak v podstatě přirozený.

Jaký význam má taková prak-
tická zkušenost pro vzdělávací 
proces na univerzitě?
Nezastupitelný. Výuka v  tech-
nických oborech pak stojí na 
pevných základech, studenti 
se učí věci, které jsou důležité 
pro praxi, a přitom se nezane-
dbává teoretický matematic-
ký a  fyzikální základ. Myslím, 
že i  zkušenosti ze škodovácké 
praxe přispěly ke vzniku Fakulty 
aplikovaných věd, která doplni-
la tradiční a velice kvalitní tech-
nické fakulty – Fakultu strojní 
a  Fakultu elektrotechnickou. 
Myslím, že skladba oborů, které 
se vyučují na Fakultě aplikova-
ných věd, předběhla dobu, pro-
tože dnes se tyto disciplíny sta-
ly základními kameny tzv. čtvrté 
průmyslové revoluce. Mám na 
mysli třeba digitální techno-
logie, kybernetické systémy, 
chytré materiály či biomateriály. 

zmínil jste výzkumné centrum 
nové technologie. Také prošlo 
určitým vývojem, že?  
Centrum vzniklo v  roce 2000, 
kdy vláda vznik podobných 
pracovišť na univerzitách pod-
porovala, i  finančně. Finanč-
ní podpora však po pěti letech 
skončila a  já myslím, že bylo 
velkým úspěchem NTC (Nové 
technologie – výzkumné cent-
rum, pozn. red.), že se pak do-
kázalo uživit samo díky zakáz-
kám z průmyslového prostředí. 
Velmi nám tehdy pomohla spo-
lupráce se Škodou Auto, která 
měla o náš výzkum zájem. Zá-
roveň se naši výzkumníci hodně 
naučili, protože zakázky pro tak 
významného partnera musíte 
plnit velmi přesně, spolehlivě 
a v daném termínu. 

Pojďme k vaší rektorské funkci. 
Jaký byl přestup z technického 

prostředí na místo, kde musíte 
brát v  potaz všechny aspekty 
univerzity, která má řadu hu-
manitních oborů
To je nesdělitelná zkušenost. Já 
často říkám, že pohled z okna 
rektorské pracovny na univerzi-
tu je zcela jedinečný. Kdo neza-
žil, nepochopí. Byl jsem předtím 
řadu let členem kolegia rekto-
ra, setkával jsem se s  kolegy 
z jiných fakult, takže jsem měl 
o univerzitě velmi dobré pově-
domí, myslím, že jsem jí i dobře 
rozuměl. Ale jako rektor najed-
nou stojíte před problémem, 
že metody řízení, které fungují 
na fakultě nebo ve výzkumném 
centru, na úrovni rektorátu ne-
fungují vůbec. Jako byste jezdil 
na kole a  najednou máte řídit 
letadlo. Nebo možná lépe - jako 
byste řídil autobus a  najed-
nou zjistíte, že každý cestující 
má svůj vlastní volant i plynový 
pedál, někdo chce jet doleva, 
někdo doprava, někdo rych-
leji a někdo pomalu. Zkrátka 
nemáte pravomoci a  možnost 
ovlivňovat někdy z  mého po-
hledu i  zásadní věci, protože 
vysokoškolský zákon dává fa-
kultám velkou samostatnost. 
Tak se snažím tu jízdu v rámci 
možností vybalancovat a  pře-
svědčovat lidi, že někdy by měli 
nechat vybrat zatáčku mně jako 
hlavnímu řidiči. 

Když zůstaneme u vašeho pří-
měru s  autobusem, po silnici 
nejedete sami. Soutěží s  vámi 
další řidiči vysokých škol v re-
publice. Jak si podle vás v tom-
to pelotonu vede západočeská 
univerzita?
Myslím, že si vede docela dob-
ře. Co do počtu studentů jsme 
na osmém až devátém místě 
v porovnání s ostatními. Na os-
mém místě jsme úspěšní jako 
univerzita ve výzkumu. Ještě 
lépe, na čtvrté až páté příč-
ce, se pohybujeme v aplikova-
ném výzkumu, což je výborné, 
protože jsme v konkurenci tak 
velkých a  významných škol 

jako ČVuT Praha, VuT Brno 
a Technická univerzita Ostrava.  
Tradice našich technických 
oborů a dlouholetá spolupráce 
s  průmyslem navíc dává ab-
solventům technických fakult 
vysokou možnost velmi kva-
litního uplatnění. Díky tomu 
zde také vznikla čtyři fungující 
výzkumná centra excelentní-
ho evropského výzkumu, což 
je v kontextu s ostatními uni-
verzitami poměrně unikátní. 
O  jejich vzniku totiž rozhodo-
valy mezinárodní komise. Co 
se týká humanitních a spole-
čenských oborů, tak i  zde si, 
myslím, vedeme velmi dobře, 
třebaže mnohé  humanitní obo- 
ry,  které zde vznikly v devade-
sátých letech, neměly v  Plzni 
tradici. Ale třeba pedagogic-
kou fakultu máme v Plzni na-
opak už sedmdesát let. Řekl 
bych ale, že v  humanitních 
a  společenských oborech je 
boj s  konkurencí v  rámci re-
publiky těžší. 

Často se hovoří o tom, že zájem 
studentů o humanitní obory je 
vyšší než zájem o technické. Je 
to i problém západočeské uni-
verzity?
Ano, je to problém v rámci celé 
České republiky. Jeho kořeny 
ovšem začínají na středních, 
možná už na základních ško-
lách. Studenti se často obávají 
matematiky nebo jim technic-
ké obory přijdou příliš náročné. 
univerzita proto pořádá řadu 
akcí, kde se snažíme populár-
ní formou představit technické 
obory, získat budoucí studen-
ty a hlavně neustále opakuje-
me, že jejich absolventi najdou 
vždy velmi dobré uplatnění. 
Dny vědy a  techniky, Dětská 
univerzita, Technická olympiá-
da a další akce jsou, myslím, už 
dost známé. Kromě jiného se 
ale potýkáme s dalším velkým 
problémem, kterým je blízkost 
Prahy. Největší technické ta-
lenty dají přednost ČVuT nebo 
Matematicko-fyzikální fakul-

tě Karlovy univerzity. Přičemž 
my máme některé obory lepší 
než třeba na ČVuT, ale pražské 
školy mají stále velkou přitaž-
livost. 

na druhé straně někteří absol-
venti z  jiných univerzit mohou 
najít uplatnění ve vašich vý-
zkumných centrech.
To je sice pravda, ale nejlepší 
cesta je, když poznáváme stu-
denty při studiu. Máme šanci je 
ovlivňovat, nabídnout jim praxi, 
stáže, zapojit do diplomových 
a doktorských prací na konkrét-
ních problémech a podobně.     

Jak funguje na univerzitě za-
hraniční spolupráce?
Systematicky pracujeme na 
tom, aby Západočeská univerzi-
ta byla pro zahraniční studenty 
přitažlivá. Dokonce v  minulém 
roce k nám přijelo na výměnné 
studium více zahraničních stu-
dentů, než kolik jich vycestova-
lo od nás. Na jedné straně mám 
radost, že je o  nás zájem, na 
druhé straně mě  trochu mrzí, 
že není vyjíždějících studentů 
ještě více. Možná, že naši stu-
denti trochu zlenivěli. Přitom 
možnosti studia po celé Evropě 
jsou obrovské.   

Máte nějaké přání do čtvrtého 
roku svého působení ve funkci 
rektora?
Přál bych si, abychom se doká-
zali  na univerzitě více sjednotit 
a maximálně využít novelu  vy-
sokoškolského zákona. Pokud 
vše dobře zvládneme, budeme 
si pak o  akreditovaných obo-
rech čili o tom, co budeme učit, 
moci rozhodovat sami. To je 
zásadní posun, který univerzitě 
dává velké možnosti, ale sou-
časně vyžaduje mnohem větší 
odpovědnost od jednotlivých 
učitelů až k vedení fakult a celé 
univerzity. Rozhodně je to pro 
univerzitu velká výzva, věřím, že 
ji zvládneme se ctí.   

Rozhovor připravil 
Miroslav Anton



„Žákům základních škol touto 
formou umožňujeme seznámit 
se s vysokoškolským prostředím. 
Prostřednictvím praktických 
a  tvůrčích aktivit se učí dívat 
na svět zvídavě, klást si otázky 
a vlastní činností na ně nachá-
zet odpovědi," říká děkan peda-
gogické fakulty Miroslav Randa. 
Chlapci a děvčata ze základních 
škol a nižších ročníků gymnázií 
docházeli na fakultu jednou za 
týden a účastnili se zde zajíma-

vých přednášek a  workshopů 
z matematiky, fyziky, technické 
výchovy, chemie, biologie, výpo-
četní techniky, ale také hudební 
a výtvarné výchovy, německého 
jazyka, anglického jazyka, peda-
gogiky, historie a tělesné výcho-
vy. Tradičně se na výuce také 
podílely Centrum robotiky, firma 
Pilsen Steel a Zoologická a bo-
tanická zahrada města Plzně.

„Velký zájem byl o  pokusy 
s tekutým dusíkem, magnety či 

o strojní a ruční obrábění mate-
riálů. Premiérově mezi děti při-
šel autor zvířecích večerníčků, 
senátor Václav Chaloupek," při-
bližuje garant Dětské univerzity 
Josef Kepka.

Podle slov děkana Miroslava 
Randy je Dětská univerzita stá-
le oblíbenější a organizátoři věří, 
že s  jejími účastníky se za ně-
kolik let setkají jako se studenty 
některé z  fakult Západočeské 
univerzity.

www.plzensky-kraj.cz
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Tereza Petržilková z  plzeňské-
ho AK ŠKODA sbírá v  poslední 
době sportovní úspěchy. Nej-
prve si utvořila nový osobní re-
kord v běhu na 400 m na halo-
vém mistrovství republiky. Čas  
53,77s jí přinesl bronzovou me-
daili. Tento výkon je zároveň no-
vým krajským ženským halovým 
rekordem. Druhou medaili při-
dala Tereza následně ve štafetě 
na 4x 200 m. Kvarteto ve složení 
Linda Hettlerová, Jana Reissová, 
Barbara Píchalová a Tereza Pe-
tržilková vybojovalo stříbrnou 
medaili za výkon 1:38,44. Běž-
kyně se tak staly třetí nejrych-
lejší klubovou štafetou v  této 
disciplíně v ČR vůbec. Čas zna-
mená samozřejmě také krajský 
rekord. Díky svému rekordu se 
Tereza Petržilková kvalifikovala 
do štafety na 4x 400 m na ha-
lovém mistrovství světa, které 
se uskutečnilo na začátku břez-
na v  anglickém Birminghamu. 
Společně s  Marcelou Pírkovou, 
Martinou Hofmanovou a Ladou 
Vondrovou doběhly na skvělém 
sedmém místě. 

Atletka Tereza 
Petržilková 
v reprezentaci 

Fakulta pedagogická 
Západočeské univerzity 

v Plzni uspořádala na 
podzim čtvrtý ročník 

Dětské univerzity. Slav-
nostní promoce úspěš-

ných 122 absolventů 
proběhla začátkem úno-

ra v aule budovy ZČU 
v Jungmannově ulici.

Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků

Tereza Petržilková si běží pro rekord

Mikrogranty 
pro školství, 
mládež a sport 
Rada Plzeňského kraje 
schválila vyhlášení dotač-
ního programu Mikrogranty 
pro oblast školství mládeže 
a sportu v roce 2018 v cel-
kové výši 1 milion korun.

Okruhy podpory: 
● Organizace, které pravi-
delně v  průběhu roku za-
jišťují školní a  mimoškolní 
volnočasovou činnost dětí 
a mládeže na území Plzeň-
ského kraje.
● Pořádání a  organizování 
akcí celostátního a meziná-
rodního významu.
● Akce škol a školských za-
řízení v Plzeňském kraji.
● Preventivní a ekovýchovné 
aktivity.
● Činnost a  aktivity dětí 
a mládeže s  handicapem, 
vytváření vhodných pod-
mínek pro jejich zájmové 
aktivity.
● Žádosti budou přijímány 
v  termínu od 1. 4. 2018 do  
31. 8. 2018. Více informací 
a  dokumentů je k  dispozi- 
ci na webu Plzeňského kraje. 



Celkem dvanáct středních škol 
soutěžilo v 5. ročníku Technic-
ké olympiády Plzeňského kraje.  
V prostorách Západočeské uni-
verzity v Plzni proběhla v úno-
ru prezentace 33 soutěžních 
prací a byly vyhlášeny výsledky. 
Technická olympiáda je kolek-
tivní soutěž, kde tým musí tvo-
řit nejméně 2 žáci a maximál-
ně 4 žáci z jedné střední školy. 
Soutěží se v  řešení tematic-
kých okruhů technických pro-
blémů, které zadává univerzita. 
Soutěžní tým vede pedagog 
z  dané střední školy. Zápa-
dočeská univerzita poskytuje 
možnost konzultací s  urče-
nými odborníky k  jednotlivým 
tématům. Soutěžící mohou 

rovněž využít laboratorní pro-
story k  potřebným měřením 
v rámci experimentů. Odborná 
porota hodnotila nejvýše ro-

botickou ruku Milana Nedomy 
a  Jana Czapka (Vyšší odbor-
ná škola a Střední průmyslová 
škola elektrotechnická, Plzeň), 

automatickou linku Jana Mula-
če a Petra Krieglsteina (Střed-
ní průmyslová škola strojnická 
a  Střední odborná škola pro-
fesora Švejcara, Plzeň) a po-
kročilou recyklaci odpadních 
plastů, na které se podílel tým 
složený z  Petra Velkoborské-
ho, Pavla Kubíčka, Jakuba Kla-
se a  Filipa Dudy (Gymnázium,  
Plzeň). Vítězové převzali oce-
nění v  podobě tabletů a  po-
ukázek na nákup elektroniky 
z  rukou hejtmana Josefa Ber-
narda a  rektora Západočeské 
univerzity v Plzni Miroslava Ho-
lečka. Porota se rozhodla od-
měnit i  ostatní zdařilé práce, 
a  tak žádný z  účastníků neo-
dešel s prázdnou.
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Ve dnech 26. ledna až 2. února 
2018 proběhly v  Pardubickém 
kraji již osmé Hry zimní olympi-
ády dětí a mládeže. Zúčastnilo 
se jich kolem 1 250 sportovců 
a  téměř 400 trenérů. Poča-
sí zimním sportům tentokrát 
příliš nepřálo. Soutěže v lyžař-
ském orientačním běhu byly 
kvůli tomu přeloženy z  nízko 
položeného Letohradu do ob-
lasti Čeňkovic, kde byly poně-
kud lepší sněhové podmínky. 
Rovněž skicross a snowboard-
cross v  Dolní Moravě musely 
být přemístěny na jiný svah. 
Jistotu tak měly pouze brus-
lařské disciplíny, které byly 
ušetřeny povětrnostních změn, 
kterých skutečně nebylo málo.

Plzeňská výprava se vrátila 
s  celkovou bilancí čtyř bron-
zových a tří stříbrných medai-
lí. Mnohé medailové naděje se 
rozplynuly v  síti kvalifikačních 
a  semifinálových rozjížděk 
(snowboarding, skicross, rych-

Sportovci Plzeňského kraje na Hrách zimní olympiády dětí a mládeže 

Technická olympiáda Plzeňského kraje už zná vítěze

Výprava Plzeňského kraje
Medailové umístění západočechů
STříBRO
Karolína Dobrá snowboardcross 
Annie novotná a Marek Hasman smíšená štafeta v lyžařském 
orientačním běhu
Matouš eret šachy
BROnz
Štěpán zuna běh na lyžích na 3 km klasicky 
Adam linhart obří slalom
Markéta Mazancová rychlobruslení - sprint na 111 m 
Marek Hasman lyžařský orientační běh - sprint

lobruslení) nebo na tajících bě-
žeckých a biatlonových tratích. 

Také hokejisté měli po dvou 
neúspěšných olympiádách vel-

ké ambice a naděje na medai-
lové umístění. Ve skupině se 
umístili druzí za krajem Vyso-
čina. V  semifinálové bitvě pak 

podlehli výběru Moravskoslez-
ského kraje 2:1. V boji o bronz 
prohráli s Královehradeckým 
krajem 1:3.

Neobyčejné sportovní zážitky 
ve velké míře zprostředkovala 
sportovním fanouškům Česká 
televize, která věnovala přeno-
sům po čtyři soutěžní dny ce-
lodenní vysílání. Na televizních 
obrazovkách se tak jistě obje-
vily vycházející hvězdy českého 
sportu.

Vítězové Technické olympiády – robotická ruka
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Hospitalizovaným pacientům, 
kteří potřebují intenzivně re-
habilitovat, nabídne od dubna 
Klatovská nemocnice nový typ 
péče. Na lůžkové stanici B chi-
rurgického oddělení to bude 
akutní lůžková rehabilitace. 
Díky ní budou moci ročně 
až stovky pacientů, zejména 
těch po operacích, efektivně-
ji rehabilitovat a vrátit se dřív 
k běžnému životu i do práce.

V největší míře budou akutní 
rehabilitaci využívat pacienti or-
topedického a právě chirurgic-
kého oddělení. „Půjde o pacien-
ty po operacích náhrad kloubu 
a také o pacienty po traumato-
logických operacích, například 
těžkých zlomenin,“ popisuje 
primář ortopedického oddělení 
Martin Švagr. Takových pacientů 
se odoperuje ročně v nemocnici 
kolem šesti stovek.  

V  menší míře půjde rovněž 
o neurologické či interní paci-
enty, konkrétně o  lidi s akut-

ními bolestmi zad z neurolo-
gických příčin nebo o pacienty 
po mozkové mrtvici.
 
Rehabilitace i vícekrát 
denně přímo na lůžku
Tito pacienti jsou dosud léče-
ni a  sledováni na příslušných 
odděleních. Stará se o ně lékař 
a ošetřovatelský personál. Příle-
žitostně za nimi dochází fyzio-
terapeut anebo se někteří pře-
misťují na přístrojové terapie do 
traktu ambulantní rehabilitace. 

Také od dubna bude o  tyto 
pacienty pečovat lékař i ošet-
řovatelský personál. V  tomto 
směru se nic nezmění. Novin-
kou ale bude společná hospi-
talizace všech těchto pacientů 
na jedné lůžkové stanici, kde 
budou navíc sloužit i fyziote-
rapeuti a rehabilitační lékař.  

„Nedochází k náhradě jedné 
péče za jinou, ale o  rozšíření 
současné péče na lůžku prá-
vě o intenzivní rehabilitaci. Ta 

bude nově probíhat až třikrát 
denně,“ vysvětluje předseda 
představenstva Klatovské ne-
mocnice Jiří Zeithaml s  tím, 
že kromě vodoléčby se budou 
navíc veškerá cvičení a terapie 
konat přímo na lůžkovém od-
dělení, což bude pro pacienty 
velice komfortní. 

nemocnice přijímá
fyzioterapeuty a lékaře
Nemocnice kvůli novince rozši- 
řuje rehabilitační tým a nakou- 
pila nové přístroje za 5,5 mili-
onu korun. „Přijímáme dva fy-
zioterapeuty a  rehabilitačního 
lékaře,“ říká hlavní sestra Vla-
dislava Veselá. Mezi novými 
přístroji jsou motodlahy, ultra-
zvuk, elektroléčba nebo mag-
net. Pořízeny byly s  pomocí 
dotace z  Integrovaného regio-
nálního operačního programu 
na návaznou péči.

Přínos akutní lůžkové reha- 
bilitace je zřejmý pro hospitali-

zované pacienty. „Včasná a in-
tenzivní rehabilitace je efek-
tivnější, takže pacient bude 
rychleji připraven pro návrat 
do reálného života,“ dodává 
primář Martin Švagr.

Více volných kapacit 
pro nové pacienty
V konečném důsledku ale no-
vinka pomůže i dalším pacien-
tům z regionu. Díky ní se totiž 
částečně uvolní personální, 
prostorové i přístrojové kapa-
city ambulantní části rehabi-
litačního oddělení, která tak 
bude moci postupně obsloužit 
více ambulantních pacientů.

A  v  neposlední řadě dojde 
k optimalizaci využití lůžkového 
fondu nemocnice. „umožní to 
lépe pracovat s volnými lůžky, 
takže v  případě potřeby bude 
možné hospitalizovat případně 
i  operovat více pacientů,“ říká 
radní pro oblast zdravotnictví 
Milena Stárková.  

Stovky pacientů z Klatovska se budou 
vracet rychleji k normálnímu životu  

Kromě vodoléčby budou hospitalizovaní pacienti absolvovat všechna cvičení a terapie včetně elektroléčby na lůžkovém oddělení 
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Stovky pacientů z Klatovska se budou 
vracet rychleji k normálnímu životu  

Dětská oddělení Domažlické, 
Rokycanské i  Klatovské ne-
mocnice navštěvují pravidelně 
zdravotní klauni, aby zpestřili 
pobyt hospitalizovaným dě-
tem i  jejich rodičům. V  loň-
ském roce pomohli na chvil-
ku zapomenout na zdravotní 
potíže zhruba šesti stovkám 
pacientů nemocnic Plzeňské-
ho kraje. V návštěvách budou 
pokračovat i letos. 

Více info:  www.nemocnicepk.cz
Více foto:            /nemocnicepk

zDRAVOTní 
KlAunI 
ZPESTŘuJí 
POByT 
NEMOCNýM 
DěTEM

Pěstounská péče
Pracovníci náhradní rodinné péče oddělení sociálních 
věcí OSV pravidelně organizují Dny otevřených dveří.

•    Cílem je informovat zájemce o možnostech v oblasti osvojení, 
pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu.

•  Dny otevřených dveří využívají páry i jednotlivci. Sociální 
pracovníci a přítomná psycholožka odpoví na dotazy zájemců 
a seznámí zájemce s možnými úskalími náhradní rodinné péče.

•  Náhradní rodinná péče je ve vyspělých zemích samozřejmostí 
a běžnou věcí.

Přijďte nás navštívit každé první pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin 
do kanceláře č. 160 na Krajském úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18.



Jakému sportu jste se věnovali 
v dětství?
KROC: Pocházím z  venkova. 
u  nás se hrál hokej i  fotbal, 
později jsem se začal zabý-
vat vysokohorskou turistikou 
a  teď adekvátně k  věku rád 
jezdím na horském kole, hraju 
golf, chodím do přírody a cvi-
čím pět tibeťanů.
DORT: Jako dítě jsem závodně 
plaval, ale neměl jsem úspěchy 
a plavání na povel mě nebavi-
lo. Radši jsem lítal venku, kdy 
se dostával ke slovu míč nebo 
brusle. Později mě začalo bavit 
běhání, až jsem dospěl k ma-
ratonu. Dokonce se můžu po-
chlubit titulem Maraton King 
z Pražského maratonu, protože 
jsem jich absolvoval šest.
SAlVeTR: Příchod ze školy 
znamenal jít ven, hrát pozem-
ní hokej nebo fotbal. Když mi 
bylo jedenáct, potkalo mě to 
štěstí, že se na stejné patro 
v  paneláku přistěhoval uči-
tel tělocviku, který nás, kluky 
ze sídliště, posbíral a  začal 
s námi hrát basket. A mně to 
zůstalo na dalších osmadva-
cet let. Dnes se věnuji vodní 
turistice, vysokohorské turis-
tice, lyžování či jízdě na kole.
STRuČeK: Jako kluk jsem 
se věnoval asi nejvíc fotbalu. 

A protože jsem se ve starších 
kategoriích nedostal už do žád-
ných vyšších soutěží, stal jsem 
se ve třiadvaceti letech roz-
hodčím. Dnes mě baví kolo, ly-
žování a hlavně fandění.
TRHlíK: V mládí jsem hrál fot-
bal a hokej rekreačně. Ale spor-
tu jsem se věnoval i v dospě-
losti, až jsem si v pětapadesáti 
při fotbalovém tréninku utrhl 
stehenní sval. Teď hraju stolní 
tenis a u nás v Kostelci máme 
i prima spolek turistů.

Ptát se Bohuslava ebermanna, 
jakému sportu se v dětství vě-
noval, je nošením sov do Atén. 
Takže obráceně: věnoval jste 
se kromě hokeje ještě nějaké-
mu jinému sportu?
eBeRMAnn: Hokej jsem hrál 
čtyřicet let, ale vedle něj jsem 
se věnoval i  všem ostatním 
sportům. Hrál jsem fotbal, bas-
ket, házenou, volejbal. Sport 
byl mým životním koníčkem 
i povoláním.

V  grantu na podporu tělový-
chovy a sportu je pro letošní rok 
vyčleněno 20 milionů korun, 
které jsou určeny na podporu 
pravidelné celoroční sportovní 
činnosti dětí a mládeže na úze-
mí Plzeňského kraje v  oblasti 

tělovýchovy a sportu. Když se 
ohlédnete za využíváním těch-
to dotací v uplynulých letech: 
jsou tyto peníze vynakládány 
rozumně, nebo vidíte někde 
mezery a slabiny?
KROC: Myslím, že vyčleně-
ní těchto peněz je naprosto 
v pořádku, ale jejich rozdělová-
ní by mělo být vyprecizováno. 
Cílíme vlastně na dvě skupiny 
dětí: jednak to jsou ty, u nichž 
je perspektiva závodního růstu 
a pak ty, které chceme ke spor-
tu vůbec přitáhnout. A to jsou, 
co se nákladů týče, dvě diame-
trálně odlišné skupiny. 
DORT: V  tom máte naprostou 
pravdu. Já bych se víc zaměřil 
na tu druhou skupinu, na děti, 
které sice nejsou mimořádně 
nadané, ale měly by mít něja-
ké sportovní aktivity. Především 
proto, že v  české populaci je 
dnes sedmdesát procent lidí 
s nadváhou nebo přímo obéz-
ních. Je to epidemie, která 
s sebou nese nepříznivé zdra-
votní důsledky a  její kořeny 
jsou v dětském věku. Proto je 
třeba zvednout děti od televi-
zí a počítačů a přitáhnout je ke 
sportu, k  pohybu, a  to nejlé-
pe venku. Bylo by dobré, kdy-
by v každé větší vesnici mohlo 
vzniknout víceúčelové hřiště, 

kde se děti budou moci věno-
vat různým sportům. Myslím, 
že by nebylo těžké vytvořit řek-
něme typizovaný projekt, který 
by se dal s minimálními úpra-
vami přenášet do konkrétních 
obcí a vybudování by vyšlo na 
rozumné peníze. 
SAlVeTR: Odpovím nejen z po-
hledu starosty, ale i z pohledu 
učitele. A  řeknu věc, která se 
obecně nelíbí. Děti se špatně 
a málo hýbou a  jsou obézní. 
Kdo za to může? Obrovskou 
zodpovědnost mají rodiče! Ti 
by se jako první měli snažit děti 
k pohybu přivést.  Na nás je vy-
tvořit podmínky. Děti mají k dis-
pozici širokou škálu různých 
sportovních oddílů, ale i krouž-
ků na školách nebo při domech 
dětí. To vše je napojeno na fi-
nancování ze státního rozpoč-
tu. Rodiče samozřejmě musejí 
něco připlácet a  je to správně. 
Mají zájem, aby se dětem ně-
kdo kvalitně věnoval a aby tam 
dítě docházelo. Nad tím je úro-
veň výkonnostního sportu, kde 
finančně pomáhá kraj. A  to je 
dobře, protože finančně pokrýt 
celou sportovní kariéru dítěte 
by zvládli jen málokteří rodiče. 
Cílená pomoc skutečně výraz-
ným talentům je pak už napros-
tá velmi důležitá nadstavba. 
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Vladimír KROC
(AnO)  

zastupitel Plzeňského kraje

Jiří DORT 
(TOP 09) 

zastupitel Plzeňského kraje

Bohuslav eBeRMAnn 
(STAROSTOVé 
A PATRIOTI) 

zastupitel Plzeňského kraje

Na Hyde park s tématem sportu dorazili hosté poněkud nevyspalí. Konal se totiž v den, kdy 
v časných ranních hodinách hráli naši hokejisté důležité olympijské utkání. Proto jsme si na 
úvod dali otázku na rozehřátí.
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 Celý Hyde park můžete zhlédnout na       a      Plzeňského kraje

Rudolf SAlVeTR
(ODS)  

zastupitel Plzeňského kraje

Jiří STRuČeK 
(ČSSD)   

zastupitel Plzeňského kraje

František TRHlíK 
(KSČM)  

zastupitel Plzeňského kraje

eBeRMAnn: První věcí, kterou 
jsem začal řešit, když jsem se 
stal starostou Vochova, bylo 
zlepšení podmínek pro spor-
tování. Podařilo se nám získat 
dvě dotace od kraje, díky nimž 
jsme mohli vybudovat hřiště na 
tenis, na házenou a košíkovou, 
zvelebit fotbalové hřiště a  re-
konstruovat jeho klubovnu. Ale 
klíčový problém trvá: jak tam ty 
děti dostat? Proto tam učíme 
chodit už děti z mateřské školy. 
Nicméně pokud není podpora 
v rodině, nezmůžeme nic.
TRHlíK: Z  pohledu staros-
ty Kostelce to vidím podobně. 
Další problém je mezi trené-
ry a  vedoucími. Protože téhle 
práci se většinou ti dospělí vě-
novali pouze tehdy, když měli 
v  oddíle svoje děti. Když dítě 
odrostlo, trenér odcházel. To 
už se teď – alespoň u  fotba-
lu – trochu zlepšuje, a to díky 
penězům od svazu. Další věc je 
systémové budování sportov-
ní infrastruktury, především na 
venkově typově dětská a víceú-
čelová hřiště k  vytvoření opti-
málních podmínek pro jednotli-
vé generace.
STRuČeK: Kromě podpory 
mládežnického sportu má kraj 
i dotační tituly na rekonstrukce 
a modernizace sportovišť nebo 
bezpečné branky, které si po-

chvalují zejména menší a ven-
kovské oddíly. A pokud se objeví 
talentované dítě, může kraj také 
pomoci. Do třetice pak podpo-
rujeme i sportovní akademie. 

Shodnete se na tom, že klí-
čová je podpora dětského 
a  mládežnického sportu, ale 
říkáte také, že nezastupitel-
nou roli hrají rodiče. A to ne-
jen jako ti, kdo umožní dětem 
sportovat, ale také jako aktiv-
ní vzory. nestálo by za to mít 
nějaký grantový titul na pod-
poru hobby sportovců, když 
se třeba na vesnici rozhodne 
parta čtyřicetiletých mužů, že 
se chtějí systematicky věno-
vat nějakému sportu?
eBeRMAnn: Na jakékoli spor-
tovní akci se může objevit ta-
lent. Já bych tedy byl pro, aby 
se podporovaly i akce rekreač-
ního typu. 
SAlVeTR: Já bych nerad, aby 
se peníze pro sport příliš roz-
bředly. Vypisovat grant pro pří-
pad, že se skupina mužů naše-
ho věku rozhodne hrát hokej, 
nemá podle mne smysl. Ale na 
druhou stranu nejlepším pří-
kladem pro děti je, když vidí 
táty hrát. Proto je dobré, aby si 
mohli pronajmout hřiště třeba 
na malou kopanou za nějaké 
přijatelné peníze, třeba dvě stě 

korun na hodinu.
Grantová podpora cílí na tělo-
výchovné jednoty a spolky, kte-
ré pracují se sportujícími dětmi 
soustavně. Ale úplně chybí pod-
pora jednorázových sportovních 
aktivit, kdy se třeba organizace, 
jejímž posláním není sport, roz-
hodne uspořádat charitativní 
sportovní akci. Měla by taková 
podpora podle vás smysl?
TRHlíK: Masové sportování, kte-
ré má nějaká pravidla, je základ. 
Na jednorázové drobné akce 
nebo hobby sport by se měly 
najít peníze v obecních poklad-
nách. u nás v Kostelci to napří-
klad děláme tak, že naše spolky 
a kluby, které dělají akce mimo 
rámec své běžné činnosti pře-
devším pro děti a mládež, do-
stanou od nás roční příspěvek. 
Tím je motivujeme i pro netra-
diční aktivity. Z toho nám třeba 
vznikl např. „turistický kroužek“. 
KROC: Také si myslím, že by-
chom neměli vyčleňovat peníze 
na nahodilé akce. Vzniknul by 
nám tak balík peněz, o  jejichž 
využití bychom nevěděli, kdy 
a kdo si řekne, zda se vyčerpa-
jí a podobně. Na podobné akce 
mohou organizátoři žádat pří-
mo z rozpočtu kanceláře hejt-
mana a většinou jsou vyslyšeni.
SAlVeTR: Nechme prostor pro 
místní samosprávy, které samy 

nejlépe vědí, jak podpořit své 
spolky nebo organizátory. A jde-li 
o  masivní hobby akce, jako je 
u nás v Klatovech Král Šumavy, 
podpora kraje se jistě najde. 
STRuČeK: u nás v Tachově po-
řádají sportovní akce základní 
školy a přicházejí na ně stovky 
dětí a  rodičů a musím říct, že 
město dokáže jejich podporu 
posoudit určitě lépe, než by to 
dokázal kraj.

Čas vymezený naší debatě se 
chýlí ke konci. Máte ještě někdo 
na srdci něco, co tu nezaznělo?
STRuČeK: Já jsem obrovský 
fanoušek, takže teď během 
olympiády jsem ve svém živlu. 
Myslím si, že i úspěchy našich 
sportovců mohou přivést děti 
ke sportu. Kraj podporuje olym-
piády dětí a mládeže a  v  roce 
2012 se jí zúčastnila i Ester Le-
decká. Všechny suverénně 
porážela a  všichni se jí snažili 
vyrovnat. Na dětské olympiádě 
děti zažívají atmosféru jako na 
té skutečné: mají speciální ob-
lečení, slavnostní zahájení, re-
prezentují svůj kraj a podobně. 
A ve svých školách mají fanouš-
ky, kteří jim fandí. A my už víme, 
že i díky takovým příkladům se 
ke sportu dostávají děti, které 
až do té doby nesportovaly.
Diskusi vedla Markéta Čekanová
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VeřeJNé ZaKáZKy 
Na úDRžbU a ReKoNSTRUKci SiLNic

Organizátor veřejné dopravy, 
společnost POVED, pokračuje 
v  instalaci informačních pa-
nelů pro cestující v důležitých 
přestupních uzlech. „Infor-
mační panely byly již instalo-
vány v minulosti ve vybraných 
lokalitách,“ řekl Martin Fencl 
z  organizace POVED. „Jedna-
lo se o důležité přestupní uzly 
v  železničních stanicích a  na 
autobusových nádražích Ro-
kycany, Plzeň hlavní nádraží, 
Domažlice, Nýřany, Přeštice 

a další.“ Do konce února 2018 
byly již instalovány a spuštěny 
informační panely v železnič-
ních stanicích Tachov, Pače-
jov a Bor.  Rovněž byl spuštěn 
autobusový informační panel 
v zastávce Nýrsko. Na náměstí 
Augustina Němejce v  Nepo-
muku byl postaven inteligentní 
označník autobusové zastáv-
ky, který zobrazuje aktuální 
odjezdy autobusů. Instalace 
zde proběhla především kvůli 
množství autobusových linek 

směřující na nedaleké nádra-
ží ve Dvorci. „Rozpracované 
s  předpokladem spuštění do 
konce března 2018 jsou insta-
lace v  železničních stanicích 
Horažďovice,  Stod a  Stříbro. 
V dubnu a květnu by měly být 
informační panely instalovány 
v Horní Bříze, Plasích, Tacho-
vě a  v  Konstantinových Láz-
ních,“ dokončil Martin Fencl. 
Celý projekt by měl být hotov 
v září 2018 a je spolufinanco-
ván z IROP.

Rozvoj informačních panelů v Plzeňském kraji

Správa a  údržba silnic Plzeň-
ského kraje (SÚSPK) realizu-
je v  letošním roce 67 staveb 
v  celkové hodnotě 555 milio-
nů korun. Z  toho je 11 staveb 
mostních, jedna stavba opěrné 
zdi, jedna výstavba cyklostez-
ky. Převážná část je silničních. 
Celkově se jedná o opravu více 
než 68 km silnic. Větší část 
staveb je již vypsána a vyhod-

nocena ve veřejných výběro-
vých řízeních. „Mezi největ-
ší stavby patří průtahy Letin, 
Hartmanic, Dolní Bělé, Mirošo-
va, rekonstrukce Masarykovy 
ulice v Horšovském Týně nebo 
rekonstrukce mostů v  Plané,“ 
uvedl Pavel Panuška, generální 
ředitel SÚSPK. Pokračovat bude 
jedenáct staveb započatých 
v  loňském roce. V  letošním 

roce bude zahájena výstavba 
tří velkých projektů za pomoci 
finanční dotace z  Integrova-
ného regionálního operačního 
programu. Jedná se o obchvat 
Rokycany–Hrádek, rekonstruk-
ci silnice Pernolec–Přimda 
a rekonstrukci mostu pod obcí 
Dolany. Další tři projekty jsou 
ve fázi přípravy pro schvalo-
vání v  rámci IROP. „V průběhu 

stavební sezony prodloužíme 
životnost povrchů komunika-
cí II. a  III. třídy v  délce okolo 
340 kilometrů,“ doplňuje Pavel 
Panuška. „V  převážné většině 
půjde o  emulzní nátěry, mik-
rokoberce a tryskové metody.“ 
Na tyto cyklické opravy je vy-
členěno z finančních prostřed-
ků Plzeňského kraje 75 mi- 
lionů korun.
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Partner HC Škoda Plzeň

Soutěžní otázka na měsíc březen 
zní: 
Kteří hráči HC Škoda Plzeň jsou 
zobrazeni na grafice PlAy-OFF 
na této stránce? 

Správné odpovědi zasílejte do
15. 3. 2018 pod heslem „Hokej“ 
na adresu: Krajský úřad Plzeňského 
kraje, Odbor kancelář hejtmana, 
Škroupova 18, 306 13, Plzeň nebo 
na: redakce@plzensky-kraj.cz 

Soutěžíme o 2 vstupenky na druhé 
utkání PlAy-OFF v Plzni 16. 3. 2018.

Podmínky soutěže naleznete na  
www.plzensky-kraj.cz.

Soutěžíme
s měsíčníkem
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KRAJSKÁ DESÍTKA
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DĚTSKÉ BĚHY
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Z důvodu konání půlmaratonu budou probíhat 21. 4. 2018 od 12:00 do 15:00 hodin uzavírky na trase
Plzeň-Bory – Litice – Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha. Pro dopravu na akci využijte parkoviště před Západočeskou univerzitou

na Borech, odkud bude zajištěna kyvadlová doprava k areálu Škodaland a zpět. Dojde také k omezení spojů MHD, linky č. 21 a č. 26. 
Děkujeme za pochopení.
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