
březen 2021 Ročník XIX

www.plzensky-kraj.cz

číslo 3

Zuzana Ptaszek
Chybí mi opravování 
testů na papíře



www.plzensky-kraj.cz

Plzeňský kraj
Měsíčník vydává:
Plzeňský kraj, 
Škroupova 1760/18,
301 00 Plzeň 
IČO: 70890366

Redakční rada: 
Miroslav Anton, Václav Cinádr, 
Markéta Čekanová, Vladimír Frouz , 
Jiří Leščinský, Alena Marešová, 
Eva Mertlová, Inesa Plassová, 
Jindra Radová, Jiří Struček, 
Eva Šafránková, Michal Šašek, 
Petr Vanka, Aneta Vaňousová

Periodický tisk územního 
samosprávného celku 
Náklad: 283 938 kusů
Datum vydání: 8. 3. 2021
Místo vydání: Plzeň
Grafická úprava – NAVA s.r.o.
E-mail: redakce@plzensky-kraj.cz
Registrováno pod číslem: MK ČR E 14873
Distribuce výtisků zdarma
Neoznačené články jsou
redakčními materiály.
Foto na titulní straně: Jindra Radová

2 ›› Obsah Co se děje v regionu ‹‹ 3
– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – 
 3   Očkování proti covid-19– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – 
 4    Aktuality z měst a obcí – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
 5   Klášter v Plasích je opět  

na filmovém plátně

Pandemie propojila regionální 
výrobce– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –

 6   Kraj ví, že bez včel není života

Robo-vozítko z Plzně bylo nejlepší 

Techniku umí průmyslovky  
i gymnázia– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –

 7   Zastupitelé jednali on-line

Plzeňský kraj sází na inovaci– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – 8    Dědku, hobluj!

Klatovské divadlo slaví stovku

Gratulace k jubileu – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – 9    Běžky, nebo pěšky 

Krásy a tradice šumavského skla – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
10   Rozhovor se Zuzanou Ptaszek– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
12   Na ZČU vyvinuli program, který 

lidem vrací jejich hlas – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
13   Sportovci AIS do nejvyšších pater

Sportovní talent AIS – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
14   Dům seniorů Kdyně– – – – – – – – – – –  – – – – – – – –  
15   Očkovací centrum Plzeňského 

kraje– – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
16   Hyde park na téma zdravotnictví – – – – – – – – – –  – – – – – – – – –18   Aktuálně ze stavby západního 

okruhu– – – – – – – – – –  – – – – – – – – –19   Doprava– – – – – – – – – –  – – – – – – – – –

Drak koroňák aneb outdoorové hry 
v Plzeňském kraji

Projekt jednoduchých venkovních stopovaček, který vznikl na podzim roku 2020,
zažívá velkou popularitu. V Plzeňském kraji se nachází přes 20 her, které právě hraje již 2 000 rodin 

a každý den přibývají. O co tedy jde! Tým Plzeňské krajské rady dětí a mládeže si lámal hlavu 
nad tím, jak pomoci rodinám s nápady na výlety a spolkům, které zastřešuje. 

Vytvořil proto jednoduchý systém bezkontaktních her, které spravuje vždy jedna organizace. 
Hry mají 8 stanovišť, 8 úkolů, 8 indicií a tajné heslo. 

Aktuální mapu draků a trasy her najdete na www.drakkoronak.cz. 

„Jsme nadšení, když nám rodiče zašlou fotku z trasy nebo poděkují za nápad, 
jak „vytáhnout děti ven“. Je to totiž ten nejhezčí důkaz, že má projekt DK smysl.“ 

Za PKRDM, Barbora Vlnová



Další informace k tématu covid-19 na stranách 15 a 20.

redakce@plzensky-kraj.cz
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Vážení a milí čtenáři,
nacházíme se v období, kdy již 
celý jeden rok bojujeme s pan-
demií, cítíme únavu a dochází 
nám tak potřebný optimismus 
a  radost ze života. Velikono-
ce jsou svátky jara, příroda se 
probouzí a  nabízí nám svou 
energii. Je velmi důležité, aby-
chom neztráceli ani v  těchto 
dnech víru, pokoru a lásku. Po-
máhejme si vzájemně, snažme 
se dodržovat všechna pravi-
dla, která by nás mohla vrá-
tit do normálního života. Věř-
me očkování, neboť je cestou 
k úspěchu v boji proti pande-
mii. Vzájemně se podporujme 
a věřme, že vše se v dobré ob-
rátí a zase bude líp.

Ilona Mauritzová
hejtmanka Plzeňského kraje

■ od 1. 3. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věku 70 let a více
■ od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol 

a školských zařízení, v týdnu od 1. 3. 2021 pak pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) 
a zaměstnanci v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

■ nadále se mohou registrovat osoby ve věku 80 let a více a všichni zdravotničtí pracovníci
■ bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.
■ od 1. 3. 2021 budou do očkování postupně zapojeni praktičtí lékaři, kteří budou očkovat hlavně své 

pacienty starší 80 let věku, dále starší 70 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého 
průběhu nemoci 

■

■

■ 

■ prvním krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)

▪ zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní 
ověřovací PIN kód

▪ vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
▪ ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)
▪ důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
▪ pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole
▪ pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce 

potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)

■ druhým krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:

▪ jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2 
a máte 72 hodin na provedení rezervace termínu

▪ když neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS 
s výzvou z očkovacího místa

    •  vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté Vaše registrace zaniká

▪ na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2 
▪ následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
▪ termín druhé dávky se vytvoří automaticky 
▪ pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

Kdo se může očkovat?

Jak se objednat k očkování?

Jak objednání k očkování probíhá?

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19
JAK SE OBJEDNAT?

k očkování se objednáte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na:  
crs.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz
nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou 
organizaci pomáhající seniorům nebo zavolejte na některé z infolinek. Více informací naleznete  
na straně 20.
nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje 
svého praktického lékaře a domluvte se na jiné možnosti očkování.
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ZáChRAnkA v PlAné  
je mOdeRnější
Základna záchranky v  Pla-
né prošla rozsáhlou re-
konstrukcí. Je vybavena 
moderními technologiemi 
a posádky se dočkaly pří-
jemnějšího prostředí. Ne-
chybí ani garáže, automyčka 
a  potřebné sklady. Rekon-
strukce vyšla na 13 milionů 
korun.

Odměny PRO  
dáRCe kRve
Červený kříž Plzeň – jih 
a sever dostane od kraje sto 
tisíc korun pro dobrovolné 
dárce krve. Peníze jsou ur-
čeny na pohoštění a drobné 
dárky při slavnostním pře-
dávání medailí a zlatých kří-
žů 2. a 3. třídy. Celkem bude 
takto oceněno 1 469 dárců.

Sedm miliOnů  
PRO mlAdé vědCe
Bezmála sedm milionů ko-
run připravil kraj pro Zá-
padočeskou univerzitu na 
podporu jejích akcí pro děti, 
studenty a veřejnost. Pení-
ze podpoří například Dny 
vědy a  techniky, Dětskou 
univerzitu JUNIORFEL, Dět-
skou technickou univerzitu 
nebo stáže středoškoláků 
na ZČU. Podporu kraj po-
skytuje na základě Smlou-
vy o  regionální spolupráci 
a partnerství. 

víte, že…
…instagramový účet Plzeň-
ského kraje @turisturaj je 
druhým nejlepším instagra-
mem krajů? Jeho příspěvky 
jsou velmi kreativní, odvá-
zané, autoři často experi-
mentují s kompozicí a vy-
mýšlí neotřelé nápady.

do Ultramarinky za pohybem

Secesnímu domu se vrátila jeho krása

Apiterapie má svůj prapůvod v Prapořišti

Žinkovy zrekonstruovaly školu

V současné době mají lidé do-
slova hlad po výletech. Hledají 
zajímavá místa, třeba jen pár 
kilometrů od domova, která 
by mohli navštívit, projít se tu, 
zasportovat nebo něco v rám-
ci možností zažít. Břasy na 

Rokycansku jim nabízejí Vol-
nočasový areál Ultramarinka, 
který má nově parkour, Nort 
Shore či stůl na stolní tenis. 
Kromě toho zde najdete in 
line a pump trackovou dráhu 
či workoutové, skateboardo-

vé a disc golfové hřiště. Cyk-
listé mohou z  areálu vyrazit 
na některý ze čtyř okruhů po 
nejbližších zajímavostech tra-
ilovými tratěmi nebo navštívit 
cross country trať MTB Stup-
no.

Jeden z  nejkrásnějších domů 
na horažďovickém náměstí do-
stal zpět svoji secesní podobu. 
Jde o  dům, který byl posta-
ven v  roce 1911 a  měl boha-
tou štukovou výzdobou v se-

cesním stylu. Druhá polovina  
20. století však jeho krásu zniči-
la: plastické prvky byly odstra-
něny a  barvy zakryly vápeno-
cementové omítky, změnila se 
i okna a výlohy. 

V  roce 2018 se město roz-
hodlo, že domu jeho krásu vrátí. 
Podkladem pro zpracování pro-
jektové dokumentace byla pou-
ze dobová fotodokumentace 
a stavebně technický průzkum.  

Víte, co je apiterapie? Jde o lé-
čebnou metodu využívající med, 
pyl, mateří kašičku, propolis, 
včelí vosk nebo včelí jed. Dne 
30. března se slaví Světový den 
apiterapie, který připadá na den 

narození jejího zakladatele Filipa 
Terče. Filip Terč se narodil v roce 
1844 v obci Prapořiště u Kdyně. 
Apiterapii objevil náhodou díky 
svému revmatismu a  zálibě ve 
včelařství. Zjistil, že po větším 

počtu včelích bodnutí se jeho 
revmatické bolesti zmírňují a ci-
telně se  zlepšuje hybnost klou-
bů. Filip Terč žil prakticky celý 
život ve Slovinsku. V  Prapořišti 
ho připomíná pamětní deska.

Základní škola v  Žinkovech, 
která sídlí v  budově Nového 
zámku z  roku 1817, zmoderni-
zovala učebnu pro výuku fyzi-
ky a chemie. A vzala to doslova 
od podlahy: rekonstrukcí prošly 
i rozvody vody a elektřiny, strop 
i podlaha a na žáky tu čekají mo-
derní výukové pomůcky. K výuce 
informatiky a dalších předmětů 
škola zakoupila dvacet note-
booků. A důležitou novinkou je 
bezbariérový přístup do školy, 

schodolez do patra a vybudování 
bezbariérových toalet. Opravena 
byla také římsa pod střechou, 

která začala nebezpečně opa-
dávat. Nahradila ji lehká kon-
strukce a přibyly i nové okapy. 
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klášter v Plasích je opět na filmovém plátně
Pokud by v Plzeňském kraji exi-
stoval žebříček nejexponova-
nějších filmových lokací, jedno 
z prvních míst by si bezesporu 
dlouhodobě držel klášter v Pla-
sích. Jedinečným způsobem ho 
využili filmaři snímku Il Boe-
mo, který vypráví o životě a díle 
skladatele Josefa Myslivečka: 
soustava vodních kanálů pod 
základy kláštera posloužila jako 
mnichovská venerická klinika. 

„Je náročné sehnat místa, 
která dokáží evokovat již ne-
existující svět, kde vám dovolí 
se pohybovat nebo kde můžete 
svítit svíčkami. Lokace kláštera 
se v tomto pojetí stala pro sní-
mek Il Boemo stěžejní,“ říká re-
žisér Petr Václav. Voda v zákla-
dech budovy zamezuje přístupu 
vzduchu ke dřevu. K její kontro-
le byly zbudovány barokní ba-

Pandemie propojila regionální výrobce
Ani zavřené obchody, uzavře-
ný Venkovský dům Plzeňského 
kraje a zrušené farmářské trhy 
nezhatily podnikatelskou cestu 
manželů Macháčkových z Bučí. 
Jejich doménou jsou pečené 
čaje, džemy, marmelády, sirupy 
a delikatesy k masu. 

„Loni na jaře už jsme měli 
pěkně rozjetý e-shop a rok nám 
také fungoval pravidelný rozvo-
zový čtvrtek. A tak pro nás bylo 
logickým krokem nabídnout bě-
hem pandemie tuto distribuční 
cestu dalším výrobcům z  regi-
onu,“ říká Helena Macháčková. 
Navázala spolupráci s  prodejci 
z Plzeňských farmářských trhů. 
Dnes má v  nabídce výrobky 16 
dalších regionálních producen-
tů, a  tak nabízí víno, kávu, pa-

zény zvané zrcadla, a právě tyto 
bazény využili filmaři jako lázně 
kliniky, kde se Mysliveček léčil 
z  údajné syfilidy. Herci, včetně 
Vojtěcha Dyka v roli Josefa My-
slivečka, se tak v jedné ze scén 
museli koupat v ledové vodě. 

Vodní zrcadla a pomyslné fil-
mové lázně bude možné si pro-
hlédnout v  rámci speciálních 
prohlídkových okruhů, jejichž 
termíny budou vypsány na za-
čátku sezóny 2021. Film Il Boe-
mo půjde do kin 21. října. 

štiky, sušené maso, zeleninové 
bašty, med, medovinu a medová 
vína, český kmín a mák, koření, 
ochucené soli a jiné dobroty. 

„Pro mne je důležitým aspek-
tem, že všechny výrobce, je-
jichž zboží prodáváme, osobně 
znám, znám jejich výrobny, jím 

jejich potraviny. Proto je mohu 
doporučit dále,” dodává Helena 
Macháčková.

Její manžel změnil během 
pandemie své podnikání zcela 
od základů: opustil zavede-
nou dopravní firmu a  založil 
značku Ze dřeva na zahradu. 
Postavili několik altánů, per-
gol a zahradních domků a do 
budoucna plánuje i  sériovou 
výrobu bedýnek, boxů, poliček 
a truhlíků.

 „Pandemie nás vrátila ke 
kořenům, k  sobě samým, do 
našich rodin a  k  tomu, co je 
v životě důležité, k soudržnos-
ti s ostatními. Vytváříme to, co 
umíme a co nás baví, co přiná-
ší radost dalším lidem,“ uzavírá 
Richard Macháček.  

„Producent Jan Macola a re-
žisér Petr Václav představili 
osobnost Josefa Myslivečka již 
v roce 2015 v dokumentu Zpo-
věď zapomenutého. Režisérovo 
zaujetí Myslivečkovou osob-
ností je natolik silné, že jsem 
přesvědčen o  vzniku neméně 
silného filmu s ambicí prosa-
dit se i  v  mezinárodní konku-
renci,“ dodává David Brabec 
z krajské filmové kanceláře. Ta 
dopomohla snímku k finanční 
podpoře od Plzeňského kraje ve 
výši 600 tisíc korun. 
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Robo-vozítko z Plzně bylo nejlepší

Postavte robotické vozítko, 
které doveze kelímek s vodou 
vytýčenou cestou v  co nej-
kratším čase. Tak znělo zadání 
mezinárodní soutěže pro stu-
dentské týmy, která vyvrcholi-
la v půli února. Kvůli koronavi-
ru se konala on-line. Studenti 
z Česka, Chorvatska, Němec-
ka a  Slovenska představili 
v angličtině porotě své vozít-
ko jak po stránce konstrukce 

či designu, tak i  jeho ochra-
nu před případně vylitou vo- 
dou.

Plzeňský kraj reprezentovaly 
dva týmy žáků ze tří plzeňských 
středních škol: z elektroprůmy-
slovky, dopravní průmyslovky 
a  SOU elektrotechnického. 
Vítězem se stal tým z  Vyšší 
odborné školy a Střední prů-
myslové školy elektrotechnic-
ké v  Plzni. Na druhém místě 

skončila Tehnička škola Daru-
var z Chorvatska a bronzovou 
medaili získala Stredná odbor-
ná škola Handlová ze Sloven-
ska. Na vítěze čekaly hodnot-
né ceny v  podobě stavebnic 
Zonepi Raspberry, bluetooth 
reproduktorů a dronů.

Soutěž uspořádal Plzeňský 
kraj ve spolupráci se Západo-
českou univerzitou a SOU elek-
trotechnickým. 

kraj ví, 
že bez 
včel není 
života

Albert Einstein údajně pro-
hlásil, že pokud vymřou 
včely, lidstvu zůstávají jen 
čtyři roky života. Zatím tato 
slova nikdo nepotvrdil, ani 
nevyvrátil. Jisté však je, že 
pokud ze světa zmizí včely, 
život na Zemi nebude ta-
kový, jaký jej známe. Proto 
Plzeňský kraj poskytuje už 
devátým rokem včelařům 
podporu v  podobě dota-
cí. Celkem už mezi téměř 
2 400 včelařů rozdělil více 
než 25 milionů korun. Je 
také jedním z několika málo 
krajů, které přistoupily 
k  celoplošnému preventiv-
nímu monitoringu nákazy 
moru včelího plodu, bez 
omezujících opatření. Bylo 
vyšetřeno 49 150 včelstev 
a pozitivních bylo jen dva-
náct včelstev jednoho vče-
laře z okresu Plzeň-jih. Péči 
věnuje kraj také včelařským 
kroužkům mládeže nebo 
vzdělávání a osvětě. Krouž-
ky v minulosti podpořil více 
než 176 tisíci korun a akce 
spolku pro rozvoj včelařství 
Mája dalšími 275 tisíci.

Techniku umí průmyslovky i gymnázia

Třiadvacet soutěžních prací 
šedesáti studentů z  jedenácti 
gymnázií, průmyslovek a  dal-
ších středních škol hodnotila le-
tos porota Technické olympiády 
Plzeňského kraje. Nejlépe ohod-
notila například výukový simu-
látor závodní střelby, dezinfekč-
ní lampu do auta, elektronický 
hladinoměr nebo 3D hru Lost 
Edge. Vítězové obdrželi oceně-

ní v podobě tabletů a poukázek 
na nákup elektroniky v hodnotě 
dvou až pěti tisíc korun.

Technická olympiáda je sou-
těž dvou- až čtyřčlenných týmů 
z  jedné střední školy. Soutěží 
se v řešení tematických okruhů 
technických problémů zada-
ných Západočeskou univerzi-
tou. Soutěžní tým vede pedagog 
z  dané střední školy a  Zápa-

dočeská univerzita poskytuje 
možnost konzultací s odborní-
ky z  fakulty aplikovaných věd, 
strojní a elektrofakulty. 

Letos se celé klání muse-
lo uskutečnit skrze počítače: 
prezentace soutěžních prací 
proběhly prostřednictvím videí 
a  následovala on-line diskuse 
soutěžících se členy hodnotící 
komise. 
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Zastupitelé jednali on-line
Poslední rok našich životů by se 
dal označit třeba jako doba onli-
nová. Je-li to jen trochu možné, 
akce všeho druhu se odehrá-
vají před obrazovkami a kame-
rami počítačů. Nejinak tomu je 
i v případě zasedání zastupitel-
stva Plzeňského kraje.

„Těší mě, že virtuální jednání 
zastupitelstva a premiéra on-li-
ne hlasování proběhly bez pro-
blémů, digitalizace na krajské 
úrovni je zase o krok dále,“ říká 
náměstek hejtmanky pro oblast 
IT a digitalizaci Pavel Hais. 

Vedení Plzeňského kraje po-
stupně směřuje k  digitaliza-
ci celého krajského úřadu. To 
přinese efektivní propojení, 
komunikaci a součinnost kraj-
ského úřadu s  obcemi, orga-
nizacemi i obyvateli. Zásadní 

výhodou bude možnost komu-
nikovat a vyřizovat úřední zále-
žitosti bez nutnosti úřad fyzic-
ky navštívit. 

„Je čas zrychlit přechod 
z éry papírové do éry digitální. 
Cílem je nabídnout občanům 
virtuální krajský úřad přístup-

ný 24 hodin denně, 7 dní v týd-
nu,“ shrnuje předseda výboru 
pro digitalizaci a IT Milan Cha-
loupka.

Plzeňský kraj sází na inovace
Plzeňský kraj je regionem tra-
dičně průmyslovým a  plným 
chytrých lidí. Máme výkonnou 
ekonomiku, nízkou nezaměst-
nanost a čím dál víc vysoko-
školsky vzdělaných odborní-
ků. Je zde hodně firem, které 
se orientují na export a velkou 
výhodou je naše sousedství 
s Bavorskem, které je jedním 
z  nejvyspělejších evropských 
regionů. 

Aby se i náš kraj mohl stát 
podobně vyspělým regionem, 
je třeba využít vše, co u nás 
máme, a  chytře to rozvíjet. 
To je cílem Regionální ino-
vační strategie pro inteligentní 
specializaci Plzeňského kra- 

je. O  co přesně jde? Jedno-
duše řečeno o rozvoj vzdělá-
vání a  infrastruktury pro vý- 

zkum, vývoj a inovace, o roz-
voj mezinárodní spolupráce 
a o vznik a rozvíjení firem, kte- 

ré budou přicházet s novými 
nápady.

K tomu slouží i takzvaný ino-
vační marketing. Jeho posláním 
je posilovat atraktivitu regionu, 
budovat sounáležitost a hrdost 
obyvatel a firem na místo, kde 
žijí a  fungují, a  ukázat novým 
obyvatelům, budoucím studen-
tům či návštěvníkům jeho po-
tenciál. Ve spolupráci s partne-
ry vzniká řada zajímavých věcí. 
Můžete si třeba přečíst časopis 
GetSmart, sledovat facebooko-
vou stránku GetSmart či Linke-
dIn profil Smart Pilsen Region. 
Aktuální novinky a  další infor-
mace najdete na webu inovuj-
tevpk.cz. 
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klatovské divadlo slaví stovku

Ke svému výročí se divadlo do-
čkalo rozsáhlé rekonstrukce. 
Jeviště prošlo generální opra-
vou, interiéry divadla zkrásněly, 
fasáda i střecha byly zatepleny. 
Zásadní proměnou prošel i bez-
bariérový přístup nebo prostory 
předprodeje. 

„Jsem velmi ráda, že se po-
dařilo několik let plánovanou 
rozsáhlou rekonstrukci divadla 
realizovat právě v  době, kdy 
jsme nemohli hrát. Mým velkým 
přáním je, abychom již brzy 
mohli veškeré změny představit 
našim divákům, kterých každo-
ročně přichází téměř padesát 
tisíc,“ říká ředitelka divadla Si-
mona Sýkorová. 

Stálá divadelní scéna Klato-
vy, která disponuje kapacitou 
čtyři sta míst v  hlavním sále 
a  padesát míst v  Divadelním 
klubu, patří mezi jedno z mála 

Gratulace k jubileu
„Od dětství jsem toužila psát. 
Život však šel dál a  já se mís-
to milovaného psaní věnovala 
suché vědě. Slíbila jsem si, že 
v  důchodu si vše vynahradím,“ 
říká spisovatelka Marie Majtá-
nová–Korandová. Autorka knih, 
v nichž ožívá především její mi-
lované Chodsko, prožila většinu 
života v  Bratislavě. Na začátku 
února oslavila 85. narozeniny. 

Čtenářům se poprvé předsta-
vila v roce 1984, kdy ve své knize 
Dřevěný chlebíček od Čerchova 
zpracovala dle vzpomínek své-
ho dědečka život dřevorubců 
v České Kubici. Ve své tvorbě se 

v roce 2020 uplynulo 100 let od doby, kdy na místech bývalých 
masných krámů v centru klatov vyrostla divadelní budova. 

dědku, 
hobluj!

věnovala také zajímavým osob-
nostem našeho kraje, jako byl 
Vojtěch Sedláček, Karel Klos-
termann, Georg Leopold Weisel, 
Josef Blau nebo MUDr.  Antonín 
Steidl.  

„Mnoho z nich by vůbec ne-
vyšlo bez báječné podpory 
Vlasty Noskové, která je, dá se 
říci, mojí agentkou. A také bez 
finanční podpory Plzeňského 
kraje,“ říká uznale Marie Majtá-
nová–Korandová. V roce 2012 ji 
Mezinárodní koordinační výbor 
zahraničních Čechů ocenil ti-
tulem Významná česká žena ve 
světě. 

divadel v  celé republice, které 
se může pochlubit tím, že sou-
částí jeviště jsou nádherné var-
hany a  jako jediný prostor pro 
pořádání koncertů v Plzeňském 
kraji může nabídnout koncertní 
křídlo značky Bechstein.

Autorem klatovské divadel-
ní budovy je architekt Hanuš 

Hladík, oponu namaloval Ka-
rel Štapfer. Hrálo se tu divadlo, 
promítaly se filmy a našel zde 
útočiště i pěvecký soubor nebo 
komorní hudební tělesa.  V le-
tech 1956 až 1963 mělo divadlo 
dokonce stálý divadelní soubor, 
jímž prošel třeba Pavel Landov-
ský nebo Alois Švehlík.

Více než třicet let byla adre-
sátem této populární hlášky 
z publika rockových fanouš-
ků nepřehlédnutelná posta-
va Jiřího „Dědka“ Šindeláře 
z kapely Katapult. Deset let 
po jeho smrti dostal jeho 
syn Michal Šindelář nápad 
představit svého otce tro-
chu osobněji. Výsledkem je 
dokumentární film „Můj táta 
Dědek“, který v lednu uvedla 
Česká televize. „Na začátku 
stály dvě myšlenky: po-
děkovat tátovi za to, co mi 
dal do života, nejen v oblasti 
hudby, a  zároveň poděko-
vat jeho fanouškům, kteří 
za mnou koncert co koncert 
chodí a vzpomínají. Po pre-
miéře mi přišly stovky zpráv, 
hodně lidí to přimělo vytáh-
nout staré desky a po letech 
si je pustit. Někdo prohledal 
domácí archivy a poslal mi 
společné fotky s tátou, ně-
kdo jen vzpomínku na spo-
lečný zážitek. Pro hrdého 
syna bylo ctí číst všechna 
ta krásná slova. Zpráva, kte-
rá mě nejvíc pobavila a rád 
ji šířím: Skvělý dokument. 
Jdu ihned uhradit dlužné 
poplatky České televizi,“ říká 
s úsměvem Michal Šindelář. 
Příznivci této legendy čes-
kého rocku mohou film stá-
le zhlédnout na iVysílání ČT. 



na běžkách, dejte pozor: sjezd 
k  Rybárně od slati je prudký. 
Méně zdatní běžkaři mohou 
zvolit opačný směr: Modrava – 
Rybárna – Tříjezerní slať – Ry-
bárna – Modrava, takže od Ry-
bárny vyšlápnete prudší kopec 
ke slati, dlouhý zhruba 400 m 
(je zde směrovka Tříjezerní slať, 
kopec není značen turistickou 
značkou, ale nelze přehléd-
nout), a pak sjedete dolů lesem 
k Javoří Pile. Tady není klesání 
tak rychlé, záleží na typu a kva-
litě sněhu i běžecké stopy. Od 
Javoří Pily se podél Roklanské-
ho potoka budete vracet pře-
vážně mírnějším klesáním zpět 
do Modravy.
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www.youtube.com/plzenskykraj_cze

Běžky, nebo pěšky: 
Údolím Roklanského potoka k Tříjezerní slati

krásy a tradice šumavského skla
Jihozápadní hluboké lesy pl-
zeňského regionu byly spo-
jovány se sklárnami již od 
středověku. Sklářství je nád-
herný umělecký obor, na nějž 
se v dnešní době pozapomíná. 
Plzeňský kraj proto finančně 
podpořil vznik prezentačního 
videa o  šumavských sklářích, 
které připomíná tradice a krá-
sy šumavského skla. Divá-
kům se tak otevírají dveře do 
sklářských interiérů, expozic 
a  turisticky atraktivních loka-

lit. Šumavských skláren bývaly 
stovky. Nejstarší dosud fun-
gující sklárnou je Annín, od-
kud první sklo vzešlo už v roce 
1796. Zdejší muzeum připomí-
ná tradici sklářství a  produkci 
sklárny od přelomu 18.–19. sto-
letí, seznamuje s životem sklá-
řů i brusičů a galerie prezentu-
je současnost. Za nejslavnější 
českou sklárnu byla považová-
na sklárna Lötz v Klášterském 
Mlýně u  Rejštejna. Největší 
sbírka tohoto skla je vystave-

na v pavilonu skla PASK v Kla-
tovech. Exponáty šumavského 
skla jsou vystaveny v  Muzeu 
Šumavy v Sušici. V Muzeu Šu-
mavy v Kašperských Horách je 
část stálé expozice věnována 
vývoji šumavského sklářství od 
jeho počátků až do poloviny  
20. století. Naprostým uniká- 
tem jsou tu skleněné housle vy-
robené v Anníně ve 30. letech 
20. století. Muzeum Šumavy 
v  Železné Rudě v  bývalé vile 
sklářských továrníků Abelleů 

seznamuje s  historií Železno-
rudska, které bylo po více než 
dvě století významným cent-
rem výroby plochého skla.

Naprostým unikátem je pak 
skleněný oltář, betlém a  kří-
žová cesta v kostele sv. Vintí-
ře v Dobré Vodě u Hartmanic. 
Jejich autorkou je sklářská vý-
tvarnice Vladimíra Tesařová.

Video zhlédnete na face-
bookovém profilu Plzeňské-
ho kraje v sekci videa https://
www.facebook.com/turisturaj.

Z Modravy se vydáte po červené 
turistické značce krásným ote-
vřeným údolím meandrujícího 
Roklanského potoka, po rovi-
ně směrem k  Rybárně, bývalé 
hájence. S  rybami však nemá 
nic společného, jméno dosta-
la po svém posledním majite-
li Fischerovi (česky Rybář). Po 
dalších zhruba 2,5 km se trasa 

Obtížnost: středně 
náročná trasa
Délka trasy: 11 km

modrava – Rybárna  
– javoří Pila – Tříjezerní 
slať – Rybárna – modrava

Plzeňský kraj připravil pro inspiraci k výletu do přírody cyklus s názvem Běžky, nebo pěšky. 
jak už sám název napovídá, každý výlet počítá s proměnlivostí počasí a má variantu pro běžky 
nebo pěší. kompletní nabídku naleznete na www.turisturaj.cz.

nad potokem zvedá směrem 
k  rozcestí Javoří Pila. Tento 
rozcestník označuje místo, kde 
dříve stávala na Javořím poto-
ce pila. Následně vás čeká té-
měř dvoukilometrové stoupání 
lesem k Tříjezerní slati, pojme-

nované podle tří rašelinných 
jezírek. Odsud cesta dále nej-
prve klesá lesem a pak násle-
duje velmi prudký kopec dolů 
k Rybárně a podél Roklanského 
potoka návrat po stejné trase 
zpět na Modravu. Pojedete-li 
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Chybí mi 
opravování 

testů na papíře

„Že mě moji žáci nominovali, 
mě potěšilo a překvapilo záro-
veň. Anketu Zlatý Ámos jsem 
doteď neznala,“ přiznává sym-
patická tmavovláska.

jaká parta žáků vás nomino-
vala?
Osmáci. Vložili do toho ohrom-
nou energii. Pro moji kandida-

turu museli sehnat sto podpisů, 
což v  době, kdy ve škole byla 
jen polovina tříd, muselo dát 
hrozně práce.
v  odůvodnění píšou, že jste 
„výborná učitelka nejen ve 
škole, ale i na distanční výu-
ce, která projevila svou krea-
tivitu a dokázala, že distanč-
ní výuka není to nejhorší, co 

nás potkalo“. Čím jste je tak 
okouzlila?
Být kreativní se snažím, protože 
to jinak ani nejde! Upoutat je-
jich pozornost je někdy nadmí-
ru složité. Ale celkově doufám, 
že to, čím jsem je upoutala, je 
angličtina.
Často slyšíme stížnosti ze stra-
ny učitelů, že s  osmáky a  de-

váťáky, obecně s  pubertální 
mládeží, je těžké vyjít, těžko 
se udržuje kázeň nebo získává 
zájem o předmět. máte nějaký 
recept, jak tuto věkovou kate-
gorii oslovit nebo při hodinách 
neunudit?
Mojí srdeční záležitostí je bý-
valá 9.A. Když jsem před třemi 
lety nastoupila do Boru a  po-

když se o učitelce řekne, že je to ámoska, je to hodně pejorativní. když se o ní ale řekne, 
že by mohla být Zlatá ámoska, je to naopak pocta. Zlatý ámos je anketa o nejoblíbenějšího 
učitele, kterou už 28 let vyhlašuje klub domino, dětská tisková agentura, z.s. v regionálním 
kole Plzeňského kraje letos porota vybírala ze tří kandidátů. jedním z nich byla Zuzana Ptaszek, 
angličtinářka ze základní školy v Boru u Tachova.
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prvé jsem se před nimi ocitla, 
nebylo to zrovna jednoduché. 
Je mi pětatřicet, ale vypadám 
na dvacet. Takže se na mne dí-
vali jako na mladou absolvent-
ku, která nejspíš nic neumí. Oni 
nevěděli, kdo jsem já, já jsem 
nevěděla, kdo jsou oni. Nebylo 
to lehké. Ale časem jsme zjis-
tili, že se nemáme čeho bát, že 
jsme jeden tým. A  hlavně oni 
zjistili, že jakmile potáhneme za 
jeden provaz, tak se někam po-
suneme, a  angličtina je začala 
bavit. Zjistili, že se můžou ptát. 
Že se nebudu zlobit, dokonce 
že budu ráda, když položí do-
taz. Dodnes se mi po téhle třídě 
stýská a jsme v kontaktu. Jsou 
na středních školách a  když 
mají trable s angličtinou, volají 
o pomoc. 
v Boru učíte třetím rokem. kde 
jste byla předtím?
Na mateřské dovolené. 
Takže jste od fakulty neučila?
To je složitější. Po střední škole 
jsem se rozhodla, že pojedu na 
rok do Anglie, doslova na zku-
šenou. Vyzkoušet si, jaké to je 
žít v jiné zemi, získat tam kva-
lifikaci. Tam jsem potkala své-
ho muže a rozhodla jsem se 
vystudovat učitelství angličti-
ny. Měli jsme v plánu cestovat 
a  jako učitelka angličtiny bych 
se uživila kdekoli. Jenže pak 
jsme oba zatoužili po rodině, 
a tak jsme se rozhodli namísto 
cestování vrátit do Čech a za-
ložit rodinu. V  Čechách jsem 
začala učit – vedla jsem kurzy 
angličtiny pro firmy, učila jsem 
soukromě. Základní škola Bor je 
moje první učitelské místo na 
základní škole. V Anglii i později 
v Čechách jsem učila starší děti 
a dospělé.
je učení na základní škole hod-
ně odlišné od toho všeho ostat-
ního?
Největší odlišnost je v tom, že 
dřív jsem učila lidi, kteří se an-
gličtinu učit chtěli a platili za 
to, abych je ji naučila, věděli, 
proč se ji chtějí naučit, proč je 
pro ně důležitá. Naproti tomu 

další nominovaní 
učitelé z našeho 
kraje

Petr Curko
ZŠ Blatenská, Horažďovice
učitel přírodopisu a chemie 
 
marcela kliková
22. ZŠ Plzeň
učitelka 1. stupně
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děti do školy chodit musí 
a angličtinu prostě mají v roz-
vrhu. Toho jsem se na začátku 
trochu obávala. Netušila jsem, 
jak tenhle rozdíl bude fungo-
vat v praxi. Obavy se ale rych-
le rozplynuly: na škole máme 
báječné děti a rychle jsme se 
sžili. 
měla jste před první hodinou 
trému?
Lhala bych, kdybych řekla, že 
ne. To je asi úplně normální. 
doporučila byste všem studen-
tům učitelství, aby se po škole 
vydali tak jako vy do světa?
Rozhodně. Už samotné vyces-
tování rozšíří člověku obzo-
ry a náhled na svět a na život. 
Samozřejmě každý se k  tomu 
postaví jinak. Já jsem se sna-
žila vzít si ze všeho to nejlepší 
a myslím, že se mi to povedlo. 
Ničeho nelituju.

využíváte něco z  toho, co jste 
ve světě prožila, i  ve výuce? 
v  přihlášce na Zlatého ámose 
děti píší, že jim při hodinách 
vyprávíte svoje zážitky a hodi-
ny tak nejsou nudné. Co napří-
klad?
Ono je to lepší, třeba když 
máme gramatiku, která jim 
zrovna nejde. Snažím se jim to 
ulehčit – a  jak to udělat jinak, 
než se trochu ztrapnit před ta-
bulí. To funguje: učivo si zapa-
matují mnohem líp, když je za-
komponované do příběhu. Když 
pak opakujeme, napovídám: 
vzpomeň si na ten příběh o zu-
baři – a  ono se jim to vybaví. 

děsit prvním slovem, kterému 
nerozumíme. Nepřekládat kaž-
dé slovo, ale snažit se pochopit 
celek. A nebát se mluvit. Je jed-
no, že to řeknete špatně. I dě-
tem říkám, že chyba je kámoš 
– naučíme se z ní spoustu věcí! 
Což platí nejen pro jazyk, ale 
i pro život.
Přesně tak. Důležité je to zkusit 
a po pádu se zvednout. 
jak snášíte ten zvláštní školní 
rok? Chybí vám děti?
Chybí. Chybí mi i kontakt s pa-
pírem. Opravování papírových 
testů, ne testů v počítači. Chy-
bí mi i kolegové, protože máme 
velmi dobrý kolektiv. A chybí mi 
i  vlastní režim s  ohraničenou 
pracovní dobou a rutinou. Chy-
bí mi i další aktivity, které jsme 
s dětmi dělali, abychom si hodi-
ny zpestřili: učili jsme se třeba 
na zahradě, šli jsme si koupit 
zmrzlinu nebo jsme vařili a při 
tom jsme mluvili jenom anglic-
ky. 
jak bude vypadat vaše první 
hodina po návratu dětí do ško-
ly?
Budeme si povídat, jak se mají 
a  jak se cítí. Bude to zvláštní, 
protože on-line hodiny působí 
na každého jinak. Kdo byl v ho-
dinách sebevědomý, najednou 
bez živého publika mlčí. Kdo se 
dřív krčil vzadu, sám před mo-
nitorem rozkvétá jako poupě. 

Rozhovor připravila
markéta Čekanová

Zároveň nás to i  spojuje, pro-
tože se při hodinách společně 
zasmějeme. Samozřejmě hra-
nice mezi žákem a pedagogem 
musí zůstat a  dokud se děti 
smějí s vámi, ne vám, je všech-
no v pořádku. Děti vycítí, jestli 
jste tam pro ně, nebo jestli jste 
si jen přišla odkroutit pár hodin, 
abyste dostala výplatu. 
jací jsou podle vás dnešní pu-
berťáci?
Fajn. Jsou to děti. Je třeba 
jim dát šanci. Vysvětlovat, po-
máhat. Práce učitele není jen 
o učení. Jde i o to pomoci jim, 
když mají problém, nasměrovat 
je. Vychovávat.
jak právě tenhle aspekt vaší 
práce funguje teď při distanční 
výuce?
Distanční výuka není jednodu-
chá, ale my, dospělí, jsme tu 
proto, abychom dětem ukáza-
li, že všechno dobře dopadne. 
Aby se nebály. My jsme ti velcí, 
kteří musejí dát najevo, že to 
půjde. 
Problémem měsíců lockdow-
nu je ale i rostoucí pocit izola-
ce, osamění, leckdy i  domácí 
násilí. mnoho rodin se potýká 
s tím, že nemají internet nebo 
počítače pro všechny děti. 
Řešíte se svými žáky i  něco 
z toho?
Začnu od konce. Naše škola 
se k  distanční výuce postavila 
skvěle, za což musím poděkovat 
panu řediteli, paní zástupkyni 
i  našemu skvělému ajťákovi. 
Dokonce jsme počítače dětem 
domů půjčovali. Co se týče těch 
ostatních starostí, tak doufám, 
že všichni naši žáci jsou v po-
řádku. Snad by se ozvali, kdyby 
je něco takového trápilo.
Co dělá dětem v angličtině nej-
větší problémy?
Předminulý a  předpřítomný 
čas. 
jak do toho jednoduše pronik-
nout? máte nějaký jednoduchý 
fígl?
Nevzdávat to! Hodně pomáhá 
sledovat pořady v  angličtině 
nebo číst. A  nenechat se vy-
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lidem, kterým hrozí ztráta hlasu, pomáhá software, který vytvořili vědci výzkumného centra 
nTiS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity ve spolupráci se softwarovými 
firmami CertiCon a SpeechTech a s klinikou ORl a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty 
Univerzity karlovy a Fn v motole. Finančně projekt podpořila Technologická agentura 
ČR v rámci programu epsilon. výsledkem je systém umožňující plně automatizovaný 
proces konzervace a rekonstrukce hlasu, říká jindřich matoušek z katedry kybernetiky 
a výzkumného centra nTiS Fakulty aplikovaných věd, který je hlavním řešitelem projektu.

Proč jste se rozhodli hlas paci-
entů konzervovat?
Kvůli onkologickému onemoc-
nění v  oblasti krku lidé často 
musejí podstoupit totální la-
ryngektomii, tedy operaci, při 
níž lékaři odstraní celý hrtan 
včetně hlasivek. Po operaci po-
užívají speciální pomůcky, na-
příklad hlasovou protézu nebo 
elektrolarynx, ovšem hlas, 
který z takových pomůcek vy-
chází, může znít uměle a neo-
sobně. Používání některých po-
můcek přitom může být složité 
a  namáhavé. Tito lidé mohou 
komunikovat také s  využitím 
syntézy hlasu, kde za ně v po-
čítači nebo mobilním telefo-
nu mluví hlas profesionálního 
řečníka. Ale pro spoustu lidí to 
není ono. My jsme chtěli za-
chovat jejich pravý hlas, říkáme 
tomu personální syntéza řeči. 
V náročném období po opera-
ci to může být velká psychická 
pomoc, že lidé slyší svůj vlast-
ní hlas a že je rodina a přátelé 
poznávají. 

jak tedy konzervace hlasu 
probíhá?
Díky našemu programu si 
v současné době může zájem-
ce svůj hlas nahrát doma. Pro-
gram mu poradí, jakým způso-
bem nahrávat, že je například 
nutné být v  klidné místnosti, 
bez hluku, že je potřeba mlu-
vit „normálním“ hlasem, bez 
emocí a  citového zabarvení 

na ZČU vyvinuli program, který lidem vrací jejich hlas

balíček s  co nejvíce řečovými, 
fonetickými i intonačními prvky. 
Věty proto vybíráme speciálním 
algoritmem, přičemž jde o  fo-
netickou a  prozodickou boha-
tost. Prozodické charakteristiky 
ovlivňují vyznění věty – velice 
zjednodušeně si můžeme před-
stavit, že jde o to, jestli věta vy-
zní jako oznamovací, nebo jako 
tázací. Při nahrávání tedy nejde 
jen o to zachytit správně dejme 
tomu hlásku A, ale také o  to, 
zachytit ji například na začát-
ku věty, kde vyzní jinak než na 
konci věty. Na konci věty pak 
ještě odlišujeme, zda jde o větu 
oznamovací, kdy větná melodie 
obvykle klesá, nebo o větu tá-
zací, kdy větná melodie stoupá. 
Z  původního milionu vět jsme 
algoritmem vybrali tři a půl ti-
síce, což pro nahrání hlasu 
v  tomto případě považujeme 
za maximální možný počet vět, 
které jsou zájemci schopni na-
hrát. Pro rozumnou kvalitu vý-
sledného hlasu ale doporučuje-
me nahrát alespoň tisíc vět.

kolik jste tímto způsobem už 
nahráli hlasů?
Bude jich několik desítek. Je-
den z prvních, koho jsme na-
hráli, dokonce používá syntézu 
vlastního hlasu při své práci 
psychologa. 

Zájemci o konzervaci hlasu na-
jdou potřebné informace na 
webu uchovejhlas.cz.  

apod. Následně systém uživa-
tele celým procesem provede. 
Nahrávání je možné podstoupit 
i u nás ve zvukové komoře na 
Fakultě aplikovaných věd, kde 
k tomu máme vhodné akustic-
ké a technické podmínky. Když 
se uživateli podaří nahrát pět 
set až tisíc vět, je to velmi dob-
rý základ. Náš program z  na-
hrávek vytvoří datový balíček 
s hlasem. Uživatel si ho stáhne 
do počítače, tabletu nebo mo-

bilu a ten pak bude mluvit jeho 
hlasem.     

jaké věty lidé nahrávají? do-
stanou od vás i text?
Kdybychom je nechávali číst li-
bovolný text, mohlo by se stát, 
že nám některé důležité ře-
čové jevy budou chybět a  ne-
mohli bychom zaručit dobrý 
výsledek. Cílem syntézy řeči je 
přeměnit na řeč jakýkoliv text 
a  k  tomu je třeba mít datový 
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Sportovci AiS do nejvyšších pater 

Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje vstoupila do čtvrtého 
roku své činnosti. Za tuto dobu jí prošlo více než 100 mladých 
talentovaných sportovců včetně těch současných. Sportovcům je 
zajišťována díky Plzeňskému kraji kompletní tréninková nadstavba. 
To znamená široký servis zabezpečení jejich náročné přípravy.

Sportovní 
talent 
v této rubrice 
představujeme 
talentované jedince, 
kteří reprezentují 
Plzeňský kraj.

Barbara Píchalová, 18 let, 
závodí za AK Škoda Pl-
zeň. Studentka Sportovního 
gymnázia Plzeň. 

Úspěchy v roce 2020: 
•  1. místo halové juniorské 

mistrovství ČR 4 x 200 m
•  2. místo MČR juniorek  

– štafeta 4 x 100 m
•  2. místo MČR družstev  

– ženy
•  reprezentantka ČR  

v atletice

Barbara Píchalová patří mezi 
sportovce, které podpořil 
Plzeňský kraj prostřednic-
tvím Akademie individuál- 
ních sportů Plzeňského kra- 
je. Akademie pečuje o ta-
lentované sportovce repre-
zentující Plzeňský kraj na 
mezinárodní úrovni.

Bývá pravidlem, že sportovní 
úspěchy se měří počtem získa-
ných medailí. V  tomto ohledu 
se akademici rozhodně nema-
jí za co stydět. Dosud přivezli 
z  mistrovství České republi-
ky úctyhodných 280 medailí. 
K tomu přidali 20 medailí z vr-
cholných mezinárodních sou-
těží světa či Evropy. „Moc nás 
těší a  zároveň povzbuzuje do 
další činnosti, že řada našich 
absolventů na základě svých 
úspěchů na mezinárodním poli, 
většinou v pozici reprezentanta 
České republiky, byla zařaze-
na do systému vrcholové péče 
dospělých,“ říká Karel Rubáš, 
metodik AIS. „Konkrétně jde 
o  mezirezortní sportovní cen-
tra pod ministerstvem obrany, 

což je Dukla, Olymp pod mini-
sterstvem vnitra a Vysokoškol-
ské sportovní centrum Victo-
ria, které zřizuje ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Daří se nám tak plnit jeden 
z  hlavních cílů, které jsme si 
stanovili při založení Akade-
mie.“ Ve VSC Victoria působí 
například atleti Jakub a Michal 
Forejtovi, Linda Hettlerová, Te-
reza Schejbalová. Do USK Pra-
ha byla zařazena slalomářka 
Antonie Galušková. Za Olymp 
závodí judistka Markéta Pau-
lusová, tenista Jonáš Forejtek 
a  badmintonista Jan Louda. 
V Dukle se prosazuje atlet Fi-
lip Ličman. „Jsme rádi, že naši 
sportovci nezapomínají ani na 
studium. Většina maturantů 

pokračuje na vysokých školách. 
Významná část studuje na do-
mácí ZČU v Plzni. Tím dochází 
i  k  plnění dalšího cíle AIS PK. 
Stojíme totiž o  to, aby špič-
koví sportovci zůstávali v regi-
onu,“ dokončuje Karel Rubáš. 
Ve zmíněném VSC Victoria má 
Západočeská univerzita v celo-
státním programu UNIS zařa-
zeno celkem 21 studentů. Do 
letošního roku vstoupilo v AIS 
21 nováčků. Nejvíce z  nich se 
věnuje tradičním a  úspěšným 
sportům plzeňského regionu 
– atletice, cyklistice, plavání, 
sportovní střelbě. Nově přiby-
ly do sportovního portfolia AIS 
karate a snowboarding. Celko-
vý počet tak momentálně činí 
18 olympijských sportů.
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Představujeme krajská  
zařízení sociálních služeb 
dům seniorů kdyně, 
příspěvková organizace 
jAk šel ČAS
Historie Domova sahá až do 
roku 1996. Představitelé teh-
dejšího Okresního úřadu Do-
mažlice a  Okresního ústavu 
sociálních služeb Domažlice se 
rozhodli řešit tíživý nedostatek 

míst v sociálních zařízeních pro 
občany, kteří potřebovali pomo-
ci. Místem, kde měl vzniknout 
zcela nový domov důchodců, 
se stalo město Kdyně, přesněji 
objekt bývalých kasáren. Stavba 
se rozběhla v roce 1999. Po zru-

šení okresních úřadů začátkem 
roku 2003 se tento téměř již 
dokončený objekt stal majet-
kem Plzeňského kraje. Od roku 
2003 začal Domov poskytovat 
své služby prvním obyvatelům. 
V roce 2007 bylo zahájeno po-

skytování sociální služby dle 
zákona 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. V  následujícím 
roce byl vystaven a slavnostně 
otevřen pavilon, který slouží 
všem obyvatelům k trávení 
volného času. V  letech 2012 
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a 2013 prošel Domov rozsáhlou 
rekonstrukcí střechy a balkónů, 
byly rozšířeny jídelny na patrech 
a  vybudoval se bezbariérový 
vchod. 

POSkyTOvAné SlUŽBy
Dům seniorů Kdyně poskytu-
je službu „domov pro seniory“ 
pro 101 klientů. Posláním je po-
dat pomyslnou pomocnou ruku 
těm, kteří nemůžou již bez po-
moci žít ve svém přirozeném 
prostředí. V  Domově pracu-
jí nepřetržitě zdravotní sestry 
a zaměstnanci přímé obslužné 
péče. Funguje zde vlastní pro-
vozní zázemí, od recepce přes 
úklid a prádelnu až po kuchyni. 
Obyvatelům se věnují sociální 
pracovníci a zaměstnanci tera-
pie včetně rehabilitace. „Chce-
me vytvářet v  pravém slova 
smyslu domov, který našim 
obyvatelům bude co nejvíce 
připomínat ten pravý. Naší cílo-
vou skupinou jsou senioři, kteří 
mají sníženou soběstačnost ze-
jména z důvodu věku a  jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby,“ říká 
ředitelka Lucie Vísnerová a vy-
počítává nabízené pobytové 
služby: „Náš provoz je nepřetr-
žitý. Od minulého roku máme 
nově registrovanou odlehčo-
vací službu o  kapacitě 2 míst. 
Poskytujeme služby v  souladu 
s  moderními principy a  kon-
cepty péče. Jedná se o  práci 
s biografií a životním příběhem 
každého obyvatele, využívání 

zásad bazální stimulace, pra-
cujeme i s prvky reminiscence 
neboli takzvaných retro prvků, 
které přibližují obyvatelům je-
jich přirozený domov. Máme 
i  krásnou místnost pro snoe-
zelen terapii.“ Snoezelen je 
multifunkční metoda, která se 
realizuje v  příjemném a  upra-
veném prostředí pomocí svě-
telných a zvukových prvků, vůní 
a hudby, přičemž jejím cílem je 
vyvolání smyslových pocitů. Je 
určena zejména pro osoby s vý-
vojovými poruchami, s mentál-
ním, tělesným nebo vícenásob-
ným postižením, s poruchou 
autistického spektra, porucha-
mi chování a učení, s psychic-
kými poruchami, traumatickým 
poraněním mozku, pro osoby 
s demencí a pro chronicky ne-
mocné pacienty. O  spokoje-
nosti rodinných příslušníků se 
službami a péčí o  jejich blízké 
svědčí časté pozitivní reakce 
a poděkování zveřejňované i na 
webových stránkách Domova. 
Bohužel momentální stav pan-
demické krize nedovoluje tak 
bezprostřední kontakt mezi 
obyvateli a  jejich blízkými, na 
jaký jsou všichni zvyklí.  

„V předcházejícím období 
kvůli koronavirové krizi byly ná-
vštěvy za obyvateli umožněny 
několikrát v týdnu, podmínkou 
byl negativní antigenní test na 
koronavirus. Kvůli lockdownu 
jsou však návštěvy bohužel za-
kázány minimálně do 21. břez-
na,“ doplňuje Lucie Vísnerová.

Společenský sál Středního od-
borného učiliště elektrotech-
nického v Plzni ve Skvrňanech 
se proměnil na velkokapacitní 
očkovací místo (VOČM) Plzeň-
ského kraje. V prvních břez-
nových dnech zde probíhaly 
finální provozní úpravy. Zvole-
né místo má několik výhod. Je 
velmi dobře dostupné autem 
i  městskou hromadnou do-
pravou, je tam možnost par-
kování, bezbariérový přístup 
a  zázemí jak pro veřejnost, 
která na očkování dorazí, tak 
pro zdravotníky. V  budově je 
celkem osm očkovacích boxů, 
které jsou umístěné na plo-
še velkého sálu uvnitř budo-
vy. Na fungování očkovacího 
centra se bude podílet osm 
administrativních pracovníků 
na registraci zájemců o očko-
vání a  vyplňování dotazníků. 
U vstupu do sálu se vystřídají 
tři lékaři, kteří se zaregistro-
vanými zájemci zkonzultují 
anamnézu. Samotné očkování 
bude provádět osm zdravot-
ních sester. Po aplikaci je nut-
né, aby očkovaný zůstal ještě 

15 minut na místě, kvůli mož-
ným komplikacím. K  tomu 
slouží čekárna za očkovacími 
boxy. Zde naočkovaní obdrží 
termín aplikace druhé dáv-
ky a certifikát o očkování. Na 
místě bude přítomna i  zdra-
votnická záchranná služba. 
Provoz VOČM má na starosti 
Rokycanská nemocnice, kte-
rá současně ve spolupráci 
s ostatními krajskými nemoc-
nicemi koordinuje především 
zdravotnický personál. „Od 
poloviny března bude probí-
hat zkušební provoz. Od za-
čátku dubna bychom měli 
očkovat podle plánu,“ uvedl 
ředitel Rokycanské nemocnice 
Jaroslav Šíma a upřesnil: „Plá-
novaná kapacita je 1 000 až  
1 200 očkovaných denně. Zá-
leží na počtu vakcín, které 
nám budou dodány. Otevřeno 
bude 12 hodin denně včetně 
víkendů.“ Plánek očkovacího 
centra je na straně 20 našeho 
měsíčníku. Spolu s plzeňským 
centrem nadále fungují stá-
vající očkovací centra v  Plzni 
a také v každém okrese. 

Očkovací centrum 
Plzeňského kraje
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Podle rozpočtu Plzeňského 
kraje půjde v letošním roce na 
provoz krajských nemocnic 
kolem 200 milionů korun. Od-
povídá ta částka vašim před-
stavám?
PikneR: Těžko dokážeme od-
hadnout, jak letošní rok vůbec 
dopadne po finanční stránce, 
tím hlavním důvodem je samo-
zřejmě covid. To, co jistě víme, 
je, že na rozdíl od minulého 
roku došlo k  výrazné redukci 
kompenzací za covidové paci-
enty. Naše nemocnice se tak 
potýkají s  denním propadem 
v  řádech desítek tisíc korun. 
Nezbývá nám než doufat, že 
se v polovině roku podaří covid 
zvládnout a  nemocnice zase 
začnou fungovat normálně 
a částečně se jim vrátí obvyklé 
úhrady za výkony.
vAnkA: Mně trochu vadí do-
savadní systém, kdy manage-
ment nemocnic žádá na provoz  
260 milionů a  my jako politici 
rozhodneme, že jim dáme jen 
200 milionů. Tak buďto jsme 
v odhadu nákladů zběhlejší než 
management, a nepotřebuje-
me žádné specialisty, nebo se 
pleteme a budeme během roku 
shánět další peníze.
emmeROvá: Každý rok se 
v rozpočtu objevuje položka na 
nemocnice, o které se předem 
přepokládá, že se bude zvyšo-
vat. Při založení krajského zdra-
votnického holdingu se počíta-

lo s  tím, že náklady se budou 
snižovat. Stal se pravý opak. 
Zatím mi nikdo nevysvětlil, proč 
jsou například krajské nemoc-
nice v  Jihočeském kraji oproti 
nám v plusu. 
vAlenTA: Nám jako KSČM 
připadá ta částka přiměřená, 
i když si myslíme, že by se dalo 
na provozu trochu ušetřit. Na 
druhé straně jsme v krizové si-
tuaci a bude zřejmě nutné do-
plácet přesčasy lékařů, nabírat 
nové síly, možná i zvýšit počet 
lůžek. Takže suma sumárum 
jsme zhruba na úrovni 100 % 
loňského roku, ale asi jsme 
mohli ještě trochu přidat. 
hAiS: Pro mě není v téhle fázi 
podstatné, jestli jsou finan-
ce na provoz nemocnic stej-
né jako loni, nebo měly být 
o  něco vyšší. Klíčové je, aby 
nemocnice dokázaly udržet 
zdravotní péči v situaci, v jaké 
jsme. Strašně bude záležet 
na tom, jak se k  financování 
postaví zdravotní pojišťovny, 
které sice měly v  minulých 
letech přebytky, ale letos se 
může VZP dostat do situace, 
kdy si bude muset vzít úvěr, 
aby pokryla náklady na úhrady. 
K tomu srovnání s Jihočeským 
krajem – v  jižních Čechách 
není fakultní nemocnice. Je-
jich centrální nemocnice je 
součástí krajského holdingu 
a  může do ní směřovat lépe 
hrazená péče. Dalším aspek-

Pavel hAiS
(Piráti)

náměstek hejtmanky pro oblast
iT, digitalizace a Centrální nákup

milada emmeROvá
 (ČSSd)

zastupitelka Plzeňského kraje

jiří vAlenTA 
(kSČm)

zastupitel Plzeňského kraje 

Richard PikneR 
(TOP 09) 

předseda výboru pro zdravotnictví
Zastupitelstva Plzeňského kraje

tem je možná to, že jihočeské 
nemocnice spolu pravděpo-
dobně lépe spolupracují.    
PikneR: My opravdu nemů-
žeme predikovat, co se stane 
v  průběhu letošního roku. Já 
naprosto souhlasím s  tím, že 
pro dobré vybalancování eko-
nomiky a zdravotní péče v hol-
dingu je nutná spolupráce mezi 
centrální nemocnicí a  těmi 
ostatními. Centrální nemocnice 
má přitom klíčové postavení, 
protože může poskytovat širo-
ké spektrum specializovaných 
služeb. V našem kraji je zatím 
systém nastaven tak, že ne-
mocnice jsou vystavené konku-
renci. 
v  managementu holdingu do-
šlo ke změnám. náklady na 
jeho provoz klesly téměř o po-
lovinu a také došlo k personál-
ním změnám. Co si od těchto 
změn slibujete?
hAiS: Smyslem těch změn je 
ustavit Klatovskou nemocnici 
jako hlavní a v ní vytvořit cen-
trum sdílených služeb, což by 
mělo zčásti nahradit holding. 
Cílem je větší efektivita a  ko-
munikace mezi jednotlivými 
nemocnicemi. Já na to nahlížím 
z hlediska digitalizace, takže by 
mělo jít například o  jednotné 
informační a  účetní systémy. 
Také určitě půjde o kyber bez-
pečnost, víme, jaké problémy 
s hackery měla třeba nemocni-
ce v Benešově. 

PikneR: Naše koalice ODS/TOP 
09 jasně deklarovala, že před-
chozí holding nesplnil svůj účel 
a efektivita v něm pokulhávala. 
Finanční redukce se týká pře-
devším snížení členů předsta-
venstva a snížení odměn. Sou-
časný management má před 
sebou úplně jiný úkol. Obrazně 
řečeno „zlikvidovat“ sám sebe. 
To znamená zredukovat svo-
ji činnost na nezbytnou míru 
a zaměřit se například na sys-
témové věci, o  kterých mluvil 
kolega Hais. Zároveň by měl 
stanovit cestu do budoucna. 
Řada analýz už byla provedena, 
teď je třeba s nimi začít praco-
vat. 
vAnkA: Já děkuji kolegovi Pik-
nerovi za vysvětlení, my jako 
opozice jsme se zatím dozvě-
děli jen o tom snižování počtu 
členů správní a  dozorčí rady 
a  nevěděli jsme, kam změny 
směřují. Ale chci říci, že změ-
ny se slibují pokaždé, když po 
čtyřech letech nastoupí nová 
politická garnitura. Přitom se 
za dvanáct let od vzniku hol-
dingu prakticky nic nezměnilo. 
Mně se zdá, že největší chyba 
se stala už v roce 2003, kdy se 
nemocnice převedly na kraj. 
Možná, že nemocnice měly 
zůstat státu a za řízení v nich 
by odpovídali ředitelé, nikoliv 
5-6 lidí, u  kterých ani neby-
ly jasné jejich kompetence. 
Třeba by nemocnice na úrovni 
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může nominovat svoje odbor-
níky, lékaře nebo někoho z pří-
slušného oboru, to je v pořádku, 
ale nemůže do zdravotnického 
holdingu instalovat partajní 
funkcionáře, jako se v případě 
holdingu stalo. To je potom vý-
směch veřejnosti.        
hAiS: Slyším tady dost negativ-
ních názorů na efektivitu řízení 
holdingu, ale pro mě je právní 
forma zřizovatele jen techni-
kálie. Podstatná je pro mě pro-
blematika úhradové vyhlášky 
a  narovnání nespravedlivého 
stavu, kdy za stejné výkony jsou 
jinak odměňováni lékaři v men-
ších nemocnicích oproti těm 
velkým. Všechno je to o lidech, 
a souhlasím s  tím, že musí jít 
o  velký politický konsensus. 
V  komerční sféře, odkud jsem 
přišel, to funguje tak, že firmu 
může vlastnit několik majitelů, 
ale ti musí mít jasný společný 
směr a  cíl. V  politice se nám 
dost často stává, že existuje 
x směrů a x cílů. Takže kromě 
konsensu v  přístupu ke zdra-
votním pojišťovnám musíme 
mít i  konsensus politický, jak 
říkal Richard Pikner.
dokážete si představit, že by do 
krajských nemocnice vstoupil 
v  nějaké formě soukromý ka-
pitál? nebo že by se členy ak-
ciové společnosti stala některá 
z měst, kde nemocnice sídlí?
vAlenTA: Pro nás jako komu-
nisty je vstup soukromého ka-
pitálu naprosto nepřijatelný! 
Krajské zdravotnictví by mělo 
zkrátka zůstat plně v  ges-
ci svého zřizovatele. Formám 
oboustranně výhodné spolu-
práce se státními nebo soukro-
mými nemocnicemi se samo-
zřejmě nebráníme.
vAnkA: Já bych tak úplně proti 
nebyl. Když vidím, jak úspěšně 
fungují některé soukromé ne-
mocnice, dokázal bych si před-
stavit nějakou formu spoluprá-
ce. Samozřejmě by záleželo na 
konkrétních podmínkách. Na 
druhé straně tady máme od-
strašující příklad Sušické ne-

mocnice. Z pohledu pacienta je 
asi úplně jedno, kdo nemocnici 
vlastní, důležitá je péče.
PikneR: Myslím, že všech-
na města, kde působí naše 
nemocnice, budou nadšená 
z  toho, jak se s  námi podě-
lí o ty náklady za 200 milionů. 
V Sušici by mohli vyprávět, jak 
to zacvičí s rozpočtem. Já bych 
předestřel ještě jinou vizi. Pojď-
me se bavit i  o  určité formě 
„univerzitní nemocnice“. To by 
znamenalo úzké propojení fa-
kultky a  krajských nemocnic, 
což by se přiblížilo v trochu jiné 
formě projektu jihočeských ne-
mocnic. 
hAiS: Na základě vlastní osob-
ní zkušenosti se Sušickou ne-
mocnicí musím říct, že si ne-
dokážu představit nějaké větší 
propojení se soukromým kapi-
tálem. Privátní sféra si vždycky 
dokáže prosadit svoje zájmy, 
i kdyby ji k větší péči zavazovaly 
jakékoliv smlouvy se zdravotní-
mi pojišťovnami nebo městem 
či krajem. Co se týká partici-
pace měst, jako jsou Rokycany, 
Stod, Domažlice a Klatovy, tak 
možná někdy v budoucnu, ale 
asi ne při rozjezdu nového pro-
jektu. Ten zásah do obecních 
rozpočtů by byl enormní. 

 hyde park vedl
miroslav Anton

v  závěru debaty se všichni 
účastníci shodli na tom, že mají 
obrovský respekt z práce všech 
lékařů, sester a dalšího perso-
nálu v krajských nemocnicích, 
kteří jsou abnormálně vytí-
ženi a  pracují na hranici psy-
chického vyčerpání. Pokud to 
bude možné, pokusí se nějakou 
formou iniciovat na úrovni za-
stupitelstva podpůrné progra-
my, které by zdravotníkům po 
opadnutí pandemie pomohly 
v psychické i kondiční rehabi-
litaci.    

naprosto stěžejní. Kromě toho 
nesmíme zapomínat na zapo-
jení praktických lékařů a  am-
bulantních specialistů. V systé-
mu mají svoje místo, otázka je, 
jestli konkrétně ambulantních 
specialistů není moc. Nedávno 
jsem někde četl, že jich u nás 
máme dvakrát větší počet, než 
je obvyklé jinde.
emmeROvá: Asi víte, že jsem 
určitou dobu pracovala na mi-
nisterstvu zdravotnictví a pro-
sadila jsem ve spolupráci s po-
jišťovnami stop stav specialistů. 
To se ale bohužel po čase změ-
nilo a ordinace zase přibývají.   
PikneR: Podstatné je, že kon-
cepce, o které se bavíme, musí 
obsahovat vizi, jak budou spo-
lupracovat zařízení s  různými 
zřizovateli. Na úrovni zastu-
pitelstva pak musí existovat 
mnohem větší konsensus mezi 
koalicí a  opozicí čili musí exi-
stovat mnohem větší informo-
vanost.   
vAlenTA: Já se ještě vrátím ke 
změnám v  managementu. Při-
jde mi jako nekoncepční řešení, 
že do představenstva holdingu 
byli radou nově jmenováni dva 
poměrně nekompetentní lidé. 
Nejsou to ani ekonomové, ani 
lékaři nebo právníci. Možná mají 
manažerské zkušenosti ze sou-
kromé sféry, ale určitě to ne-
jsou kovaní odborníci v požado-
vaném oboru. Jinak souhlasím 
s tím, že pracovní efektivita bý-
valého managementu byla veli-
ce nízká a přitom za „velký pe-
níz“. Při personálních změnách 
musíme být již velmi obezřetní, 
a pokud nebudou ve vedení od-
borníci, nikdy k žádným pozitiv-
ním změnám nedojde. 
PikneR: Bavíme se tady o po-
litickém konsensu, takže si 
naopak myslím, že je žádoucí, 
aby ve vedení holdingu seděli 
představitelé politických stran. 
Možná by tam mohli být i další, 
aby i  zastupitelstvo souhlasilo 
většinově. 
vAlenTA: To jsme si nerozu-
měli. Každá politická strana 

Petr vAnkA 
(AnO)

předseda kontrolního výboru
Zastupitelstva Plzeňského kraje

státu lépe kooperovaly i s fa-
kultkou. 
emmeROvá: Souhlasím s obě-
ma předřečníky, jen podotý-
kám, že jako hejtmanka jsem 
nesouhlasila se zřízením hol-
dingu. Prosazovala jsem kon-
cepci jednotného krajského 
zdravotnictví v  celé republice, 
pochopitelně na základě do-
hody všech krajů. Myslím si to 
pořád a měli bychom na tako-
vé koncepci zapracovat. Ne-
záleží podle mě na zřizovateli, 
ale právě na koncepci. A, jak 
řekl kolega Vanka, samozřejmě 
s gescí státního zdravotnictví. 
jakou úlohu by v takové kon-
cepci měla privátní zdravot-
nická sféra?     
emmeROvá: K tomu mám jen 
technickou poznámku. Sou-
kromé nemocnice jsou sice 
zřízeny soukromými subjekty, 
ale v podstatě jsou to zařízení 
smluvní. Společným jmeno-
vatelem pro všechna lůžko-
vá oddělení i  další služby bez 
ohledu na provozovatele jsou 
totiž zdravotní pojišťovny. Zá-
drhelem u soukromých vlastní-
ků by mohlo být, že po dohodě 
se zdravotními pojišťovnami si 
sami určují rozsah specializo-
vaných služeb a  opomíjejí ty, 
které nepřinášejí zisk. Přesto si 
myslím, že domluva je možná, 
když se chce. 
vAnkA: Spolupráce nemocnic 
se zdravotními pojišťovnami je 
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Aktuálně ze stavby západního okruhu 
Na stavbě Městského okruhu 
Křimická – Karlovarská v Plzni 
aktuálně probíhají zemní prá-
ce, štětové jímky a  vytažení 
štětovnic, podkladové betony, 
vázaní armatury základů, dří-
ků a hlav pilířů a předmontá-
že skruží, založení pro věžové 
jeřáby, ukládka výztuže nosné 
konstrukce a  osazení ložisek, 
betonáž a  předpínací výztu-
že na estakádě přes zátopové 
území řeky Mže. Zde se využívá 
technologie přesuvné skruže, 
která přináší významné časo-
vé a  ekonomické úspory při 
minimálním zatížení okolí sta-
vební činností. Efektivita této 
technologie je zvláště vhodná 
pro dlouhé údolní estakády 

s  vysokými pilíři, což je právě 
případ území mezi Křimicemi 
a  okrajem Radčic. Provádě-
jí se zemní práce a propustky 
na hlavní trase, v ulici Znojem-
ská, na jižní větvi a na Sylvánu. 
Realizují se úpravy meliorací. 
Dále probíhají práce na rea-
lizaci kolektorů v  úseku pod 
budoucí novou okružní křižo-
vatkou – Karlovarská (proti ob-
jektu HZS). Veškeré aktuálně 
realizované činnosti probíhají 
a budou probíhat s ohledem na 
klimatické podmínky. Správa 
a  údržba silnic stavby Plzeň-
ského kraje a zhotovitel děkují 
všem uživatelům komunikací 
a účastníkům silničního provo-
zu za trpělivost a shovívavost.

Celkový pohled na stavbu části estakády

Pro stavbu mostních pilířů se využívá betonová skruž
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A jaké jsou další výhody, které můžete ve veřejné 
dopravě využívat?
1. Za jednu jízdenku kamkoliv v rámci Plzeňského 

kraje zaplatíte maximálně 72 Kč. 
2. Celodenní (24 hod.) jízdenka Turista Plzeňskem vás 

vyjde jen na 130 Kč. Nebo na 180 Kč, pokud chcete 
využít i MHD v Plzni. 

3. K nákupu  jízdenek můžete využívat i mobilní 
aplikaci Virtuální karta. 

4. Za jízdenky můžete v linkových autobusech, v MHD 
Plzeň i ve vlacích platit také platební kartou.

5. Všechny jízdenky, na nichž je uvedena zóna 001 
Plzeň, jsou přestupní na všechny linky MHD Plzeň.

Jedna cesta = jedna jízdenka

Od 1. 7. 2020 platí na území Plzeňského kraje jednotný 
tarif jednotlivého přestupního jízdného IDPK, který 
umožňuje cestovat na jednu jízdenku se všemi vlaky 
ČD, se všemi vlaky dopravce GW Train Regio, s flotilou 
modrých autobusů dopravce ARRIVA a ve vozech 
MHD Plzeň, Domažlice, Rokycany, Sušice a Stříbro. 
Ne všichni cestující výhod přestupního jízdného vyu-
žívají, tak jsme se rozhodli vám jeho výhody ukázat na 
příkladech. 

BUS   7:25   Zbiroh,,nám.
7:37   Kařez,,žel.zast.

Vlak    7:44  Kařez    
8:18   Plzeň hl.n.
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8:54   Blovice Zb
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Na příkladech je vidět, že při nákupu jednotlivých jízde-
nek vždy při přestupu, jak to platilo dříve, zaplatíte mno-
hem vyšší cenu, než při nákupu jedné jízdenky. 

Nejčastější dotazy, které nám chodí:
Jakou jízdenku si mám koupit v MHD Plzeň, když chci 
z Plzně cestovat např. do Stříbra a nemám pro Plzeň 
předplatné?
Na odbavovacím zařízení  ve  voze PMDP si vyberete 
jízdenku P+V (dle vašeho nároku na slevu) a tou se 
poté prokážete ve vlaku/busu, kde vám bude vydána 
již jen doplatková jízdenka do vaší cílové zastávky. 
Jak si koupím přestupní jízdenku?
Na začátku vaší cesty si koupíte jízdenku do cíle vaší 
cesty, přestože přestupujete. Řidič autobusu i 
průvodčí  ve vlaku má v odbavovacím zařízení 
seznam všech zastávek IDPK (včetně zastávek MHD v 
Plzni).

MHD  6:50 Plzeň,,Slovany
6:57  Hlavní nádraží

Vlak   7:05  Plzeň hl.n.
7:35  Stříbro

MHD  7:39  Stříbro,,žel.st.
7:47  Stříbro,,Gymná-

zium

Pl
ze

ň 
-S

tř
íb

ro

46 
Kč

18 
Kč

46 
Kč

12 
Kč je

dn
a 

jíz
de

nk
a*

)

Je
dn

ot
liv

é 
jíz

de
nk

y

*) Ve vozidle PMDP si zakoupíte jízdenku P+V a ve vla-
ku se pak jízdenkou prokážete a zakoupíte doplat-
kovou jízdenku. Celková cena takto zakoupených jíz-
denek bude 46 Kč.

Neplaťte za jízdné víc, než musíte.



 Vejprnická 663/56, Plzeň 318 00  PO - NE/ 7.30 – 19.00

 » PRIVAMED
 » EUC Klinika
 » (Denisovo nábřeží)
 » Zdravotní ústav Plzeň
 » (Purkyňův pavilon)
 » Mulačova nemocnice
 » Fakultní nemocnice Plzeň
 » Dopravní zdravotní
 » VOČM – Vejprnická 56 (od počátku měsíce dubna          

v                                  v  závislosti na množství obdržených vakcín)

 » Klatovská nemocnice
 » Stodská nemocnice
 » Sušická nemocnice
 » Domažlická nemocnice
 » Rokycanská nemocnice
 » Léčebné lázně Konstantinovy Lázně:
 » PO – Konstantinovy Lázně, Stříbro
 » ÚT – Plasy
 » ST – Tachov
 » ČT – Manětín
 » PÁ – Bor
 » EUC Klinika       ČT – Kralovice

//OČKOVACÍ CENTRA//

Plzeňský kraj: 374 721 689

Plzeň: 374 780 960

PROVOZNÍ DOBA: 
pondělí – pátek
9.00 – 15.00 

//PORADNÍ 
INFOLINKA//

//REGISTRACE//
V PLZEŇSKÉM KRAJI:

V PLZNI:

377 062 377

PROVOZNÍ DOBA: 
pondělí – pátek
8.00 – 15.30 


