
  Pásmu 5 GHz dal ČTÚ zelenou 
 Obecním WiFi spojům už ilegalita nehrozí, rozhodl úřad.

Bezdrátové komunikace se mohou 
dále rozvíjet. Po téměř nekonečné mno-
haleté koordinaci na půdě bruselské by-
rokracie byly pro veřejnost uvolněny no-
vé kmitočty, v jejichž rámci mohou vzni-
kat tzv. bezlicenčně bezdrátové sítě, běž-
ně označované jako WiFi či WaveLAN. 
Tyto spoje se často využívají např. pro 
propojení jednotlivých pracovišť územně 
rozprostřených organizací nebo pro vy-
sokorychlostní připojení k internetu. 
Ještě na počátku letních prázdnin přišel 
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 
s návrhem nové generální licence, 
v němž chtěl spotřebitelům nařídit, aby 
používali jen ty typy antén, které výrobce 
WiFi zařízení uvede v návodu k použití. 
Protože by šlo o podmínku ve světě zcela 
neobvyklou a valná většina výrobců zaří-
zení žádná doporučení nevydává, stala by 
se spíše metlou na WiFi sítě. Nemalá po-
kuta za nesmyslný přečin hrozila firmám, 
občanům, vesnicím i městům. Proto na 
ČTÚ naléhala občanská sdružení, po-
slanci i obecní zastupitelé, aby tuto pod-
mínku z rozhodnutí stáhl. ČTÚ nakonec 
volání veřejnosti vyslyšel a kontroverzní 
ustanovení vymazal. „Rozhodně zvítězil 
zdravý rozum,“ říká Pavel Netolický 

(ODS) ze Zastupitelstva městského ob-
vodu Plzeň 4, „v opačném případě by se 
dostaly obecní bezdrátové spoje do ilega-
lity.“ Podle něj reálně hrozilo, že by stá-
vající spoje nejen na Doubravce musely 
být buď inovovány na náklady daňových 
poplatníků nebo zrušeny. Technologií 
WiFi se dnes běžně radnice propojují 
s knihovnami, služebnami městské poli-
cie, školami či jinými obecními organi-
zacemi, protože je velmi levná. 

WiFi a veřejnost 
Wifi také zdomácnělo u veřejnosti. 

Ta je využívá především jako kvalitní a 
nízkonákladové přenosové médium pro 
širokopásmové připojení k internetu. Dí-
ky drahým telekomům a kabelovkám vy-
rostlo ve městě i celé republice mnoho 
bezdrátových sítí. Právě ve velkých měs-
tech jako je Plzeň se éter zaplnil a jednot-
livé sítě bojují se vzájemným rušením. 
Tíživou situaci by mělo řešit zvětšení ži-
votního prostoru těmto sítím, které ČTÚ 
od září tohoto roku posvětil. Podrobnosti 
o nových pásmech lze nalézt na adrese 
www.internetprovsechny.cz nebo na 
webu ČTÚ - www.ctu.cz. 

(red.) 

Redakce: Listy nejsou reklamní poutač. 
Ještě před několika měsíci zaznívala 

ze stran běžných médií čas od času kriti-
ka obecních zpravodajů. Roznětkou se 
stal pořad ČT Události, komentáře, kdy 
zazněla z úst publicisty z časopisu Re-
spekt kritika zpravodajů vydávaných 
radnicemi. Těm bylo vytýkáno, že slouží 
především jako reklamní poutač pro 
místní politické činitele. 
Redakční rada Doubraveckých listů 
s touto paušalizací nesouhlasí. Lze dlou-
ze přemítat, co to vlastně jsou radniční 
zpravodaje a jaké bychom je chtěli mít. 
Je ale zřetelné, že bez nich by se člověk 
k některým informacím nedostal. Přesto-
že má např. čtvrtý plzeňský obvod lidna-
tost okresního města, zprávy o sportov-
ních úspěších členů dobrovolných hasičů, 
které před časem listy přinesly, bychom 
těžko hledali v běžných novinách. A Ta-
kových příkladů existuje více. Tyto typy 
zpravodajů nejsou věstníky státní správy, 

přestože její informace logicky publikují 
(dříve např. o výměnách občanských prů-
kazů, legalizacích studní atd.).  
Dnes už neexistuje systému národních 
výborů. Bohatší radnice mají tiskové or-
gány podobně jako ministři, menší radni-
ce mají své redakční rady, které 
z pochopitelných důvodů tvoří neplacení 
redaktoři. V této souvislosti je namístě si 
uvědomit, že s obyvatelstvem nekomuni-
kuje nějaký imaginární a blíže neidentifi-
kovatelný shluk kanceláří, ale instituce 
s konkrétním a demokraticky obnovitel-
ným vedením a toto vedení není nic více 
než tým, který si veřejnost legitimně 
ustavila ze svých zástupců. Pokud někde 
nabývá obecní zpravodaj podoby „rych-
tářova plátku“, je to především výrazem 
nevyzrálosti místního společenství nikoli 
vážným nedostatkem celospolečenské 
povahy.  

Redakce 

Vážení spoluobčané, 
Nevím, kdy se Vám tento úvodník do-

stane do rukou a kdy si ho přečtete. Píši 
ho poslední prázdninový den. Děti na-
stupují po studených propršených prázd-
ninách do škol, počasí si z nás opět dělá 
legraci, je krásně. Uplynulo opět čtvrt 
roku od vydání posledních Doubravec-
kých listů. O prázdninách bývá klid, lidé 
si berou dovolené, politici též a moc se 
toho většinou neděje. Mám však pro Vás 
dvě informace.  

Chtěl bych Vás pozvat na Rytířský 
turnaj o kopí Sv. Jiří ve dnech 16. až 18. 
září, kam jinam, než na louku u Sv. Jiří. 
Jak ve vlastní aréně, kde se budou konat 
turnaje, tak na přilehlé louce bude při-
praven program snad opravdu pro kaž-
dého. Jen aby se nám to počasí „nepo-
mstilo“ jako minulý rok v Lobezském 
parku. Turnaj pro nás pořádá RLA Stal-
lion, finančně se na něm podílí ohromná 
spousta firem, kraj, město i obvod. Snad 
se Vám bude turnaj líbit. 

Druhá informace je úplně z jiného 
soudku. Asi většina z Vás ví, že v prosto-
ru Jateční ulice bylo za druhé světové 
války bombardováno seřizovací nádraží, 
tedy ranžír. Došlo však k tomu, že spous-
ta pum spadla do obydlené oblasti 
v okolí. Zahynula spousta lidí. Každý rok 
se zde scházíme u malého památníčku. 
Příští rok však máme slíbenou velkou 
změnu. Kousek od památníčku je malý 
domek, který sloužil léta jako čerpací 
stanice. Tento domek stojí v těsné blíz-
kosti úkrytu, který, plný lidí, dostal tři 
přímé zásahy. Dle pamětníků byl kryt 
zasypán tak, jak byl, i s pozůstatky ukry-
tých. Od příštího roku by právě tento 
domek mohl sloužit jako minimuzeum. 
Uvnitř domku bychom rádi otevřeli ma-
lou výstavu všeho, co se k náletu vztahu-
je. Pořád je mezi Vámi hodně pamětníků, 
spousta z Vás má doma fotografie po ro-
dičích, dopisy, ve kterých událost popisu-
jí, či jiné zajímavé věci, které mohou do-
kumentovat to, co se tehdy skutečně sta-
lo. Vím, že takovéto památky mají pro 
Vás ohromnou hodnotu. Připomínají 
Vám Váš život v době, kdy jste byli 
mladí, či Vaše rodiče a prarodiče. Po-
kud nám však chcete pomoci a nevadí 
Vám, že ostatní lidé budou moci na-
hlédnout do části Vašeho soukromí, 
buďte tak hodní a půjčte nám, co máte 
ke zkopírování.  

Těším se na Vás U Jiřího!  
Váš 

 Pavel Rödl, starosta 



Poznámka 
Brzy na jaře jsme s manželem začali jez-
dit na kole na oválu sportovního  klubu 
Rapid a pochvalovali jsme si, jak 
Doubravka umožňuje sportovní vyžití 
svým občanům a policie, které klub patří, 
tomu pomáhá v rámci prevence krimina-
lity. Tak to má být. Ale už není, protože 
klub teď začal vybírat vstupné a areál se 
vyprazdňuje. Mizí kluci, celé rodinky 
s dětmi a kočárky na bruslích, cyklisté i 
bavící se mládež. Že někteří z nich dělali 
nepořádek? To je slabý argument. Větši-
na si přišla rychle a jednoduše po práci 
či o víkendu protáhnout tělo. 
Jako členka komise vím, že městský ob-
vod Plzeň 4 - Doubravka podporoval ten-
to klub i finančně, právě z důvodu pre-
vence kriminality a využití volného času 
občanů obvodu. Mrzí mě to. 

Blažena Prokešová 
členka komise školské, soc. a zdrav. 

Téma: SKP Rapid zavedl vstupné. Lidé jsou rozčarovaní. 
Občané nejen z Doubravky jsou rozčaro-
vaní z toho, že sportoviště, které po mnoho 
let považovali za své, jim uzavřelo své brá-
ny. Alespoň částečně, jedni platí vstupné, 
aby se do areálu dostali, jiní podle našich 
informací využívají děr v oplocení. Ať tak 
či tak návštěvníků sportoviště rapidně uby-
lo. Uveďme, že např. pouhý průjezd areá-
lem stojí cyklisty, kteří se chtějí dostat 
z jedné části obvodu na druhou, 30,- Kč a 
ceny parkování jsou zde srovnatelné 
s cenami v památkové rezervaci v centru 
města. Na celé situaci je zajímavé to, že 
údajně správce areálu poplatky zavedl bez 
souhlasu pronajímatele a neodvádí mu 
z výtěžku žádný podíl.  

Podle zpravodajství ČT 24 si cyklisté 
stěžovali na tuto praxi Policii ČR. Ta se 
tehdy od SKP Rapid distancovala ústy 
mluvčí Heleny Malotínské: „Policie ČR – 
Správa Západočeského kraje se od tohoto 
případu distancuje, v žádném případě tam 
policie nevybírá poplatky.“ Další majitel 
pozemků v areálu, Pavel Stelzer, také ČT 
24 potvrdil, že pozemky pro sportování 

nezpoplatňuje. Na dotaz, jaký je tedy vztah 
mezi policií a klubem, který nese její jmé-
no, odpověděla Doubraveckým listům 
mluvčí Jolana Číhová, že klub je samostat-
ný subjekt, který stojí úplně mimo Policii 
ČR. A na otázku, jak stížnosti policie řeši-
la, říká: „Policie ČR neobdržela žádné stíž-
nosti cyklistů, které se týkají vámi uvádě-
ného problému.“ Zdali policie původně 
stížnosti obdržela nebo neobdržela je, zdá 
se, v tuto chvíli irelevantní. O tom, že se 
Rapid stal tématem prázdnin svědčí také 
dopisy našich čtenářů. 
„Dnes je tam už po několikátý den závora a 
přísný důchodce tam vybírá vstupné,“ píší 
nespokojení občané. Setkáváme se 
s názory, že by areál, v němž nejsou žádné 
služby, měl být zpoplatněn spíše symbolic-
ky, např. pětikorunou. Tuto námitku nelze 
označit za neférovou. Pokud se podíváme 
do okolí, tak např. ve Zruči u Plzně do 
tamního moderního sportoviště vpouští 
místní TJ bez poplatku. Uvnitř existuje re-
staurace a další služby, zpoplatněny jsou 
pak jednotlivé prostory pro konkrétní spor-

ty. Jiní považují rozhodnutí SKP za stupid-
ní a ptají se nás, zda bychom se občanů ne-
zastali. 
Ještě v polovině května doporučila nic ne-
tušící komise pro sport a prevenci krimina-
lity RMO Plzeň 4 jako vhodnou lokalitu 
pro výstavbu U-rampy právě areál Rapidu. 
Informaci přinesly i červnové Doubravecké 
listy. Překvapení členové komise však ještě 
před prázdninami toto své usnesení opravili 
a doporučili umístit zamýšlenou U-rampu 
na pozemek v sousedství lobezského stře-
leckého stadionu, její realizace však není 
ještě jistá. „Tehdy jsme narychlo sháněli 
informaci o ceníku, abychom vůbec měli o 
čem diskutovat,“ říká Pavel Netolický 
z obvodního zastupitelstva, který komisi v 
zastoupení vedl. Dodává, že, jak někteří 
čtenáři dobře pochopili, radnice se může 
veřejnosti skutečně jen zastávat, protože se 
sportovním areálem město nijak majetkově 
nesouvisí.  

Redakce dotazy občanů předala mís-
tostarostovi MO Plzeň 4. (red.) 

Místostarosta: Hledáme kompromisní řešení 
Sportovní areál SKP Rapid na Lopatárně  
je  největším sportovištěm na Doubravce. 
Je proto logické, že jakákoli změna, která 
zde nastane je okamžitě zaregistrována ši-
rokou veřejností. Tak tomu je i v případě 
výběru vstupného na tomto areálu. Asi od 
poloviny června letošního roku kdy toto 
opatření začalo platit jsem osobně obdržel 
několik podnětů, které reagovaly na sou-
časný stav. Ve většině se všechny podněty 
shodovaly v následujícím. 1) Jsme ochotni 
platit za pronájem sportovišť, ale vlastník 
areálu by měl také poskytnout odpovídající 
zázemí (šatny, WC atd.). 2) Pokud vlastník 
vybírá nájemné, měl by se lépe starat o 
vzhled a kvalitu sportovišť. 3) Lidé ať už 
pěší či cyklisté, kteří byli zvyklí areálem 
procházet či projíždět a nemají zájem zde 
sportovat, by měli mít možnost areálem 
projet či projít bez placení. I když  město 
nemá v areálu Lopatárny žádný majetek 
snažíme se s vlastníky areálu dohodnout 
tak, aby bylo možno vyjít vstříc zájmům 
našich občanů.  Ve věci zřízení zázemí 

sportovišť a jejich oprav jsme byli ze strany 
SKP Rapid ubezpečeni, že i jejich cílem je 
zkvalitnění současného stavu, a proto klub 
sám připravuje záměry a oslovuje sponzory, 
aby mohl svého cíle dosáhnout. Jak klub 
sám přiznává, jsou jedním ze zdrojů, ze kte-
rých chce financovat údržbu a obnovu areá-
lu, i peníze ze vstupného. V otázce průchodu 
či průjezdu jsme prozatím s SKP Rapidem 
nenašli kompromisní řešení. Východiskem 
by však mohlo být zřízení cyklistické stez-
ky,  která by vedla areálem SKP Rapidu tak, 
aby umožnila průjezd či průchod, aniž by 
byl narušen provoz sportovišť či ji bylo nut-
no vést bezprostředně podél koryta Úslavy, 
kde jí hrozí zničení od jakékoli větší vody. 
Pokud jde o otázku dotací, mělo by být 
všem jasné, že na ně není automatický ná-
rok. Co se týká SKP Rapidu jsou jeho žá-
dosti posuzovány jako všechny ostatní a je 
pouze na rozhodnutí samosprávných orgánů, 
jakou výši dotace jednotlivým žadatelům 
přiznají. 

 JUDr. Hynek Brom, místostarosta
 

Vybíráme z tiskového vyjádření SKP Rapidu k této kauze  
Areál Rapid (Lopatárna) nebyl nikdy ve 

vlastnictví obce, ale vzhledem k provozním 
dotacím plynoucím z rozpočtu MVČR byl 
kluby v minulosti provozován jako volně ve-
řejně přístupný. Tato výpomoc úplně skončila 
v říjnu 1993 a sportování veřejnosti tak 
v celém rozsahu uhrazovaly kluby sportující 
v areálu.  

Počátkem roku 2004 se Klub jako řádný 
vlastník pokusil rozmístěním informačních 
cedulí seznámit veřejnost s podmínkami vstu-
pu do areálu. Bezvýsledně. Neustále se zvy-
šoval počet vstupujících osob, které nedodr-
žovaly obecné vyhlášky platné na území měs-
ta Plzně o vyvádění zvířat na sportoviště a 
dětská hřiště. Stupňovaly se konflikty se čle-
ny, zranění sportujících, výkaly, přibylo pří-

padů krádeží vloupání do objektů, ničení 
ploch a zařízení. Situace se dala zvládnout 
pouze zavedením ostrahy areálu. Členové 
Klubu to však zásadně odmítli financovat 
z prostředků na sport. Bylo rozhodnuto při-
jmout vrátné a hlídače, opravit vjezdová vrata, 
a turnikety hlavní brány z Chrástecké ulice, 
realizovat ohrazení Areálu s důrazem na eli-
minování průjezdu Areálem, stanovit otevírací 
dobu pro vstup veřejnosti a  vybírat poplatky 
za užívání vyčleněných sportovišť. Faktem ale 
je, že sportovním areálem nevede a nikdy ne-
vedla žádná cyklostezka. „Zkratku“ přes areál 
si občané spontánně vytvořili. Vede tudy pě-
šina, kterou občané (nečlenové klubu) léta 
používali a dodnes ji používají jako spojnici 
mezi dvěma městskými čtvrtěmi. Vzhledem 

k tomu, že při tomto transferu bylo nutné pou-
žít i část asfaltového cyklodromu, narušovali 
občané (často se psy) svým vstupem na po-
zemky sportoviště řadu sportovních akcí.  

Kluby sportující v areálu Rapid jsou ote-
vřená občanská sdružení, provozující širokou 
škálu sportů v desítkách zájmových oddílů se 
základnou kolem jednoho tisíce členů.  Přihlá-
sit se může každý. Proto dobrovolní trenéři a 
funkcionáři Klubu jen nevěřícně kroutí hlavou 
nad skutečností, že Zastupitelstvo Plzně 4 při-
kročilo ke krácení dotací na činnost mládeže a 
provoz sportovišť. To v dnešní době zlomek 
procenta občanů zkracujících si cestu areálem 
znamená více než pravidelná a bezpečná tělo-
výchova a sport na vlastních pozemcích? (pš) 



Kabelovka stanice nepřidává. Nemůže, proto je jen mění. 
Téměř monopolní kabelová televize 

v Plzni, Karneval Media, údajně už 
nemůže z kapacitních důvodů zvětšovat 
sadu televizních programů v kabelovém 
rozvodu. Sen o multifunkčních 

rozvodech a sliby z poloviny 90. let o 
neomezených možnostech TKR se 
rozplynuly. Jak jsme před deseti lety 
naletěli, dnes jsme rychle procitnuli. Při 
dnešních nízkých cenách elektroniky a 
troše ekonomického uvažování je nutno 
dojít k závěru, že člověk není tak bohatý, 
aby si mohl kupovat levné věci.  

V kabelové televizi totiž neexistuje 
konkurenční prostředí. Zatímco např. 
supermarkety navzájem spolu soupeří o 
zákazníky, což se projevuje v neustálých 
pohybech cen zboží různými směry, 
v případě kabelové televize pozorujeme 
po mnoho let pohyby cen pouze ve 

směru vzhůru tak, jak jsme tomu 
s nevolí mohli přihlížet u Českého 
Telecomu před liberalizací a jeho 
privatizací. Na grafu je názorně 
vidět, jaký produkt kabelové 
televize v Plzni je dostupný 
v obecních domech či zpriva-

tizovaných bytových objektech a jakého 
produktu lze dosáhnout při pořízení 
digitální satelitní výbavy. Ačkoli na 
tomto světě nejsme proto, abychom celý 
život věnovali „bedně“, je tento rozdíl 
tak obrovský, že by měl nutit zákazníka 
k zamyšlení obzvláště tehdy, když mu 
z jeho obrazovek od začátku roku 
zmizelo několik oblíbených stanic např. 

RTL, DSF, PRO 7 či MusicBox. Některé 
programy naopak působí velmi směšně, 
například tzv. informačnímu kanálu 
Forcable - TV Plzeň by spíše slušel 
název „Teleamatéři“, podobnou nepro-
fesionalitu vyzařuje třeba i kanál Meteo 
TV o počasí. 

Ačkoli představitelé kabelové 
televize v regionálním tisku slibují na 2. 
polovinu tohoto roku digitalizaci, stále 
zůstává otázkou, kolik to bude stát. Lze 
však předpokládat, že cena bude taková, 
aby si operátor nepožíral své vlastní již 
existující produkty, tzn. minimálně 
stejná. Naopak jen přílišný optimista 
může předpokládat, že by digitalizace 
v TKR prorazila psychologickou hranici 
sta programů v nabídce. 

Bc. Pavel Netolický 
zastupitel ODS

Prodej bytů do osobního vlastnictví může pokračovat 
Nedávná televizní reportáž, která se 

týkala prodeje bytů do osobního 
vlastnictví a jeho možného pozastavení, 
způsobila vlnu dotazů ze strany 
nájemníků, kteří si svůj byt chtějí od 
města koupit. Televizní zpravodajství 
informaci příliš zjednodušilo, což 
vyvolalo pocit, že Ministerstvo pro 
místní rozvoj obcím něco zakazuje 
s odvoláním na evropské soutěžní právo. 

„Uvedená reportáž mohla vyvolat u 
občanů dojem, že při jakémkoli prodeji 
bytu za cenu nižší než je cena tržní 
poskytuje prodávající kupujícímu 
veřejnou podporu a obce tak budou 
muset prodeje bytů pozastavit a cenu 
přehodnotit,“ říká vedoucí hospo-

dářského odboru MMP. Dodává, že z 
dopisu, které obcím ministerstvo zaslalo, 
naopak vyplývá, že v případě prodeje 
obecních bytů za cenu nižší než tržní 
fyzickým osobám - nájemníkům, nejde o 
veřejnou podporu. Podle dostupných 
informací se nejedná o ten typ 
zvýhodnění, které by pravidla 
hospodářské soutěže platná v EU 
zakazovala. Znamená to tedy, že se 
v Plzni prodej bytů z tohoto důvodu 
nepozastavuje ani neomezuje. 

Pokud v jiných obcích pozastavili 
prodej bytů do osobního vlastnictví 
s odvoláním na evropské soutěžní právo, 
je takové odůvodnění neopodstatněné. 
Naopak právnickým osobám nebude 

možné bytové a nebytové prostory za 
ceny nižší než tržní prodávat. Zde by se 
totiž o zakázanou veřejnou podporu 
jednat mohlo a obec by se vystavovala 
riziku pokuty ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, který 
v České republice bdí nad dodržováním 
evropského soutěžního práva. Proto také 
nelze doporučit, aby nájemníci před 
vlastní privatizací zakládali družstva 
nebo společnosti s ručením omezeným 
apod., což se v praxi čas od času stávalo. 
Po uskutečnění odprodeje bude ze 
zákona společný bytový dům spravovat 
společenství vlastníků jednotek. 

Bc. Pavel Netolický 
zastupitel ODS 

Od tohoto září  probíhá plošné čipování domácích chlupáčů 
V osmi z deseti plzeňských městských 

obvodů začne akce srovnatelná 
s „kulovým bleskem.“ Svůj průkaz 
totožnosti začínají dostávat domácí 
mazlíčci, jejichž majitelé jsou trvalými 
obyvateli městských obvodů Plzeň 1 – 8. 
Zastupitelstva devátého a desátého 
městského obvodu se k nové psí vyhlášce, 
která zpřehledňuje povinnosti chovatelů 
zvířat a odstraňuje některé nesmysly 
z předchozích úprav, nepřipojila. 

Očipování psa majitele nic nestojí, 
provádí se zdarma na náklady města 
Plzně. Povinnost očipovat psa staršího 6 
měsíců musejí jejich majitelé splnit podle 
vyhlášky č. 24/2004 do 31. 12. 2005. 
Čipování se zdarma provádí na těchto 
autorizovaných místech v Plzni:   
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VETA JEDNA s.r.o. (MVDr. Jiří Ruml), 
Komenského 17, 
Po, Pá 8.00 - 18.00, Út - Čt 8.00 - 19.00 hod., 
So, Ne 9.00 - 12.00 hod. 

MVDr. Ladislav Kuncl – Kleisslova 7, 
Po - Ne 8.00 - 12.00, 14.00 - 19.00 hod. 

VEDILAB spol. s r.o. (MVDr. Petr Böhm),  
Pod Vrchem 51, Po - Pá 8.00 - 19.00 hod. 

MVDr. Miroslav Svatoš, Pod Vrchem 51,  
Po - Pá 8.00 - 11.00, 14.00 - 19.00 hod. 

Zodiacus 97 s.r.o. 
MVDr. Jaroslav Benda,  Vejprnická 79, 
Po - Pá 9.00 - 11.00, 15.00 - 18.00 hod. 

MVDr. Jan Wácha, Majerova 6  
Po, St, Pá 15.00 - 19.00 hod. 
Út, Čt 10.00 - 12.00 hod. 

MVDr. Štefan Bányay, Hodonínská 63  
Po - Pá 10.00 - 12.00  15.00 - 19.00 hod. 

MVDr. Martin Kořínek, Jugoslávská 32,  
Po, Pá 9.00 - 12.00  15.00 - 18.00 hod.,  
Út - Čt 9.00 - 12.00  15.00 - 19.00 hod. 

MVDr. Jiří Štekl, Na Vyhlídce 40  
Po - Čt 8.30 - 11.00  13.00 - 18.30 hod. 
Pá 13.00 - 18.30 hod. 

MVDr. Drahomíra Jeroušková, Mostní 6  
Po, Pá 9.00 - 11.00  15.30 - 18.00 hod. 
Út - Čt 10.00 - 12.00  15.00 - 19.00 hod. 
So 8.00 - 11.00 hod. 

MVDr. Radek Herynk, Zbrojnická 6  
Po, Pá 8.00 - 14.00  
Út - Čt 10.00 - 12.00  15.00 - 19.00  
So 9.00 - 13.00 hod. 

MVDr. Eva Šilhánová, Na Belánce 10 
Po - Čt 9.00 - 12.00  15.00 - 19.00 hod. 

MVDr. Jana Švestková,  Mostní 6 
Po, Pá 9.00 - 11.00  15.30 - 18.00 hod. 
Út - Čt 10.00 - 12.00  15.00 - 19.00 hod. 



NOVÝ SERIÁL 
Vážení spoluobčané, 
právě jste začali číst řádky 
nové rubriky nazvané „Porad-
na bytového správce“, která je 
určena nejen nájemníkům 
městských bytů, ale i těm, kteří 
již mají své byty v osobním 
vlastnictví, nebo se teprve chys-
tají byt kupovat. V této rubrice 
budeme pravidelně odpovídat 
na Vaše dotazy týkající se by-
tové problematiky. Napoprvé 
jsme vybrali otázky, se kterými 
se setkáváme v praxi 
v současné době nejčastěji. 
V dalších číslech bychom pak 
rádi odpovídali již na Vaše pří-
mé dotazy. 
Dotazy můžete posílat na naši 
adresu: Plzeňský servis s.r.o., 
Částkova 45, 326 00 Plzeň, ne-
bo e-mailem na adresu: 
poradnaspravce@plzenskyservis.cz. Svůj 
dotaz označte heslem „Poradna bytového 
správce“. Samozřejmě se na nás se svými 
dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Kli-
entském centru pro oblast Slovany a Doub-
ravka na výše uvedené adrese. 

Jaké opravy si hradí nájemce sám a 
proč, když platí nájem?  
Pokud nestanoví nájemní smlouva jinak, 
pak dle § 687 odst. 2 občanského zákoníku 
nájemce bytu hradí: 
- náklady spojené s běžnou údržbou tj. ná-
klady na udržování a čištění bytu, které se 
provádějí obvykle při delším užívání bytu / 

např. vymalování místností bytu, nátěry 
vnitřních oken  
- drobné opravy v bytě související s jeho 
užíváním / např. zasklívání oken, opravy 
baterie a sprchy. Za drobné opravy se po-
važují opravy bytu a jeho vnitřního 
vybavení, které je součástí bytu a je ve 
vlastnictví pronajímatele tj. města podle: 
věcného vymezení (dle nařízení vlády 
258/1995 Sb.), výše nákladů, kdy náklad 
na jednu opravu bytu a jeho vybavení a 
výměnu součástí jednotlivých předmětů 
tohoto vybavení nepřesáhne částku  
300,- Kč. 

Kdy dochází ke vzniku Spo-
lečenství vlastníků, kam se 
společenství zapisuje? 
Společenství vzniká ze zákona (č. 

72/1994 Sb.)  v domě s nejméně pěti 
jednotkami, z nichž alespoň tři jsou 
ve vlastnictví tří různých vlastníků, a 
to dnem doručení listiny s doložkou 
o vyznačení vkladu do katastru ne-
movitostí poslednímu z těchto vlast-
níků. Jinými slovy, jedná-li se např. 
původně o dům ve vlastnictví města 
Plzně, ve kterém jsou postupně roz-
prodávány bytové jednotky stávají-
cím nájemníkům ,vzniká společen-
ství v okamžiku, kdy jsou kterékoli 
dvě bytové jednotky převedeny no-
vým vlastníkům a noví vlastníci pře-
vezmou doklad o nabytí jednotky, tj. 
kupní smlouvu potvrzenou z katastru 

nemovitostí. 
Do 60 dní od vzniku společenství se musí 
konat první schůze shromáždění vlastníků, 
kterou svolává zpravidla původní vlastník . 
Na této první schůzi musí shromáždění 
schválit stanovy a zvolit výbor společen-
ství, který následně jménem společenství 
jedná. První schůze shromáždění se musí 
konat za účasti notáře, který vyhotoví pí-
semný notářský zápis. 
Zvolený výbor  (nebo pověřený vlastník) je 
následně povinen do 60 dnů po svém zvo-
lení podat návrh na zápis společenství do 
tzv. rejstříku společenství (obdoba obchod-
ního rejstříku) vedeného u Krajského sou-
du. (rk) 

NÁZOR 

Malé zamyšlení aneb soucit, svoboda a bezdomovci 
Občané si dlouhodobě stě-
žují, a poslední dobou ten-
to problém nabírá značně 
na intenzitě, na obtěžování 
různými bezdomovci či 
občany „práce se štítící-
mi“.  
Alkoholem prosycení je-

dinci, nekamarádící se s hygienou, se sdru-
žují v místech s větším výskytem potenciál-
ních sponzorů. Jsem sociální demokrat, a 
proto (alespoň si to myslím) mám sociální 
cítění. Snažím se pomáhat těm, kteří na tom 
ekonomicky a sociálně nejsou nejlépe, čas-
to ani ne vlastní vinou, šlápnou na to po-
myslné dno. Přijít o zaměstnání a tím  
o zdroj obživy, dnes není nějak výjimečné.  
I když náš region je na tom v počtu neza-
městnaných ve srovnání např. s Mosteckem 
aj. relativně dobře, nelze říci, že nezaměst-
nanost je v Plzni pojem neznámý. Ze zkuše-
nosti vím, jak je traumatizující, když přijde-
te o zaměstnání. Bohužel individua, a těžko 
nacházím pro ně pochopení, která nejen, že 
legální způsob obživy nehledají, ale o to 
přitažlivější pro ně je parazitovat na těch 
ostatních. Sociální síť je dostatečná k tomu, 
abychom nepotkávali žebráky nebo ty, kte-
ré označujeme za bezdomovce (určitě tak 

tomu je dnes, o tom jaká bude v budoucnu, 
rozhodnete Vy). I v historii byli žebráci či 
vandráci, kteří nebyli ke svému osudu do-
nuceni okolnostmi, ale pouze svojí povahou 
a naturelem. Máme svobodu a jestli má 
někdo životní filosofii založenou na „svo-
bodě jednání“, nikdo nemá právo mu toto 
upírat. Jestliže mě baví trávit život na la-
vičce v parku, pak někde proberu popelnici 
a v ní najdu nějaký ten zdroj obživy, je to 
moje volba. Ale i zde platí to známé rčení, 
že svoboda jedince končí tam, kde začíná 
omezování toho druhého. Bezdomovec, kte-
rý u nákupního střediska obtěžuje maminky 
s dětmi v kočárcích, a to tak nevybíravým 
způsobem, že mu raději nějakou tu korunu 
dají, aby měly klid, vandrák povalující se 
společně se svými „popelnicovými úlovky“ 
na lavičce u pískoviště plného malých dětí 
nebo opilí žebrák zastrašující mladé slečny 
či starší důchodkyně a vlastně každého, 
kdo se fyzicky nemůže postavit na odpor – 
to není má představa o svobodě osobnosti 
a věřím, že ani Vaše. V našem městě i ob-
vodě máme řadu míst s nezdravou koncent-
rací podobných existencí. Jak se tomuto 
bránit? Myslím, že jednou z cest je využívat 
intenzivněji strážníky městské policie. Je 
nereálné, jak ekonomicky tak kapacitně, 

aby při každém výskytu bezdomovce vyjíž-
děla hlídka. Možné ale je podstatně zvýšit 
dohled nad uvedenými lokalitami. V řadě 
případů (a lokalit) se tak již dnes děje a za 
to městské policii patří dík. To podstatné 
ale je najít také trošku té naší osobní sta-
tečnosti – každá koruna, kterou obdarujete 
takovéhoto člověka, Vám zaručeně před-
plácí jeho pozornost při vašem dalším se-
tkání. Znovu opakuji, že řádným občanům 
v sociální tísni je třeba pomoci prostřed-
nictvím příslušné instituce státní nebo 
obecní správy. Pro ty ostatní je tu pak cha-
rita. Je třeba také tyto lidi rozlišovat, třeba 
prodejce „bezdomovských“ časopisů, kteří 
mě osloví a jsou slušní ve vystupování, po-
važuji za lidi, kteří mají svojí práci a také 
si jich vážím - oni totiž svojí situaci řeší a 
neparazitují. Naopak opilce, ze kterého ka-
pe špína, který mě tahá za rukáv a komuni-
kuje se mnou způsobem: „Hele, dej mně na 
flašku“, nebo začne vyprávět několikráte za 
den použitou a nacvičenou srdceryvnou 
historku typu, „právě mě okradli a já ne-
mám na jídlo“, tak takového si bohužel vá-
žit neumím. 
 

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

Poradna bytového správce
Ing. Radka Kolečková, jednatelka 



Výsledek hospodaření za 
1. pololetí 2005

Příjmy

Výdaje

Přebytek

Otevírá se nová kavárna a čajovna KAČABA 
Diakonie ČCE – středisko v Plzni 

jako jedno ze dvaatřiceti středisek 
působících na celém území ČR je 
nestátní nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby lidem se 
zdravotním a sociálním znevýhodně-
ním. V současnosti provozuje tři 
programy: Denní centrum Človíček, 
program volnočasových aktivit 
ZKUSME TO  a Centrum SOS 
Archa. Čtvrtým připravovaným 
programem je Tréninkový pracovní 
program pro osoby s mentálním 
postižením  Kavárna a čajovna 
KAČABA.  

Tréninkový pracovní program je 
prvním velkým krokem na cestě k 
samostatnosti lidí s mentálním 
postižením a k jejich uplatnění na 
otevřeném trhu práce. Na této cestě 
je budou provázet pracovní asistenti, 
kteří jim pomohou zvládnout 
jednotlivé práce. Tréninkový 
pracovní program nerekvalifikuje pro 
práci číšníků, servírek nebo 
kuchařů/kuchařek.  
Hlavní náplň programu tvoří 
každodenní zaměstnávání v kavárně 
a čajovně: obsluha hostů, příprava 
jednoduchých pokrmů studené 
kuchyně (např. pohárů, toastů…), 
mytí nádobí, úklidové práce, apod. 
Součástí programu budou i 

doprovodné 
vzdělávací 
kurzy – např. 
kurz práce na 
PC, kurz 
společenského 
chování, kurz 
telefonování, 
způsoby 
hledání práce 
atd.  
Účastníci 
programu 
budou 
v kavárně a 
čajovně 
pracovat denně 
4 hodiny a to maximálně po dobu 
dvaceti měsíců. Během programu si 
ujasní, co by chtěli v budoucnu dělat. 
Pracovní asistent jim pomůže vybírat 
a kontaktovat organizace, které by 
absolventům programu mohly nabíd-
nout další práci.  
Osoby starší osmnácti let, s lehkým 
až středně těžkým mentálním 
postižením, které pobírají invalidní 
důchod a chtějí pracovat a naučit se 
něčemu novému, srdečně zveme na 
informační schůzku. Ta proběhne  
20. září 2005 v 16:30 hodin 
v Korandově sboru, Anglické 
nábřeží 13, Plzeň. Bližší informace 
o programu se můžete dozvědět  na 

tel. č. 731 475 386 (pracovní 
asistentka) nebo na e-mailové 
adrese: vagnerova.plzen@diakoniecce.cz. 
Účastníky tréninkového pracovního 
programu vybereme z řad zájemců 
během října 2005. Otevření kavárny 
a čajovny chystáme na listopad 2005 
na adrese: Kavárna a čajovna 
KAČABA, Prokopova 17, Plzeň. 
Všechny potenciální zákazníky 
předem co nejsrdečněji zveme do 
nové kavárny a čajovny. Doufáme, 
že se vám u „nás“ – na místě 
setkávání lidí s postižením s lidmi 
bez postižení - bude líbit a že se k 
nám budete rádi vracet. 

Jarmila Vágnerová 

Městský obvod Plzeň 4 hospodaří s mírným přebytkem 
Členové  Finančního výboru 

zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 4 (FV ZMO P4) se v I. pololetí 
letošního roku sešli celkem čtyřikrát 
na své řádné schůzi a provedli 
kontrolu hospodaření s finančními 
prostředky a majetkem městského 
obvodu. Dále schválili navrhovaná 
rozpočtová opatření, která byla 
předložena Zastupitelstvu městského 
obvodu Plzeň 4 ke schválení.  

Na svém dubnovém jednání členové 
FV ZMO P4 doporučili pro letošní rok 
rozdělit neziskovým organizacím 
celkovou částku ve výši  792 tis. Kč. 
Z toho pro komisi sportovní a 
prevence kriminality ve výši 480 tis. 
Kč a komisi sociální, školskou a 
zdravotní ve výši  312 tis. Kč.  
Členové  FV ZMO P4 ve spolupráci 
s kontrolním výborem ZMO P4 
provedou ve IV. čtvrtletí 2005 

kontrolu  použití  neinvestičních 
dotací, příspěvků nebo darů 
neziskovým organizacím, občanským 
sdružením atd.   
Pro rok 2005 byl schválen vyrovnaný 
rozpočet. Rozborem plnění tohoto 
rozpočtu za I. pololetí 2005 bylo 
zjištěno, že rozpočet je zatím mírně 
přebytkový. Celkové příjmy MO 
Plzeň 4 za I. pololetí 2005 činily 48 
973 tis. Z toho namátkově vybrané: 

• poplatky ze psů - vybráno 643 tis. Kč, tj. 161% schváleného rozpočtu. Vyšší 
plnění je z důvodu zvýšené sazby místního poplatku od letošního roku.  

• místní poplatky z výherních hracích automatů – schválený rozpočet 2 100 
tis. Kč, skutečnost za I. pololetí 1 083 tis. Kč, tj. 52%. Výtěžek z provozu 
výherních hracích automatů – rozpočet na rok 2005 činí 1 986 tis. Kč, 
skutečnost ke 30. 6. 2005 je 1 992 tis. Kč tj. 100 %. Rozdíl 6 tis. Kč zde 
představuje úhradu nedoplatku z loňského roku. 

• poplatky za užívání veřejného prostranství – schválený rozpočet ve výši
 1

 
500 tis. Kč, skutečnost za I. pololetí 1 031 tis. Kč, tj. 69%. 

21 % 



Celkové výdaje MO Plzeň 4 za 1. 
pololetí 2005 činily 38 815 tis. Kč, tj. 
39,27%. Z toho namátkově jmenujme 
příspěvky spojené s provozem 
mateřských škol, které činily 2960 tis. 
Kč, dále rekonstrukce sportovišť na 
našem území v rámci grantového 
programu, jež si vyžádaly 300 tis. Kč 
z rozpočtu a např. rekonstrukce 

pavlače známého objektu v Jateční 
ulici přišla na 3094 tis. Kč. Kompletní 
rozpočet si může každý vyžádat 
k nahlédnutí na Doubravecké radnici, 
k dispozici je také na webových 
stránkách http://umo4.plzen-city.cz. 
Připomeňme občanům, že jim zákon 
o obcích umožňuje se nejen 
seznamovat s návrhem rozpočtu na 

kalendářní rok, ale mohou také 
podávat do zastupitelstva návrhy. 
Během schvalování rozpočtu na 
tento rok se žádná iniciativa tohoto 
typu nevyskytla. 

Jarmila Jakubcová (ODS) 
předsedkyně FV ZMO P4 

VELKÉ TURNAJE RYTÍŘSKÉ O KOPÍ SVATÉHO JIŘÍ 
Novou velkolepou akcí k oslavě výročí 

710 let založení Plzně, které si v tomto roce 
připomínáme, byla třídenní rytířská 
turnajová klání doprovázená hudbou a 
tancem. Poprvé po 450 letech se většina 
z nás vrátila ke starým kořenům. 
Obecenstva poddaných, svobodných i 
duchovenstva zhlédla v Plzni – Doubravce 
u kostela sv. Jiří, nejstarší kulturní památky 
na území tohoto města, tuto jedinečnou 
akci včetně bohatého doprovodného 
programu.  

Těžiště programu turnajů se uskutečnilo na 
opravdové rytířské scéně, která byla 
postavena jako klasické středověké kolbiště 
pro 2 000 diváků. V průběhu trvání akce se 
zde odehrály turnaje na koních i pěší. Pro pobavení 
diváků  zde nechyběl ani doprovodný program – slav-
nostní průvod, vystoupení kejklířů nebo příchod slavného 
vezíra se svojí velkolepou družinou. 

Na trubadúrské scéně  během slavností vystupovaly 
hudební a taneční skupiny. Poznali jste skupiny Ginevra, 
Czeltic, Jauvajs a Strašlivou podívanou. Další část 
prostoru vyplnilo dobové tržiště a sultánův dvůr s 
vezírem a orientálním bazarem, atrakcemi i občerstvením 

pro návštěvníky. Vše mělo připomínat místo narození 
svatého Jiří a jeho působení v římských legiích.  
Na scéně školy malých rytířů si děti pod odborným 
vedením mohly zasoutěžit, vyzkoušet si svou zručnost, 
mrštnost, sílu, ale i znalost historie. 
Právě tomu bylo přesně 450 let, kdy se v roce 1555 
odehrál v Plzni nejslavnější rytířský turnaj, který zanechal 
v myslích Plzeňanů hluboký zážitek po dlouhou dobu z 
něčeho nevšedního. A toto bylo i záměrem velkého 
rytířského klání v novodobé historii města.  (red.) 

Představuje se ergoterapeutická dílna EXODUS 
Funguje již pátým rokem a  pomáhá lidem s psychickým nebo fyzickým 

handicapem. Forma pomoci je velmi prostá. Vycházíme z principu starých 
řemesel, kdy se lidé scházeli u společné práce, jakoby mimoděk vedli řeči a 
přitom našli řešení pro mnohá trápení. Tento princip se snažíme znovu 
oživit. Naši klienti pracují na tkalcovských stavech, což přispívá ke 
zdokonalení jemné motoriky a dobře působí na psychiku člověka. Na 
podzim chceme rozšířit dílnu o podobnou terapii – košíkářství, kde ruční 
technikou budeme pracovat s vrbovým proutím a pedigem.  
Všechny aktivity směřují k tomu, jak nalézt cestu ze samoty, která 
psychické i fyzické problémy často provází. Naší snahou je, aby klienti měli 
možnost navázat nová přátelství, vytvářet hodnoty, získávat sebeuplatnění 
a být prospěšní sami sobě i ostatním.  
Kde nás najdete? V Hlavanově ulici č.12, 326 00 Plzeň-Slovany (mezi 
Jiráskovo nám. a Slovanskou tř.), tel. 777 656 204, www.exodus.cz. 
Otevřeno Po-Pá, 8-16 hod. Jste kdykoliv srdečně zváni, protože 
starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní. 

Jana Kukaňová 
 vedoucí ergoterapeutické dílny 

Začervenali jsme se. Správně nás jeden 
z občanů upozornil, že tu a tam nemáme 
v pořádku označení ulic (na obrázku 
Pilařská ulice)  v reakci na výzvu, aby 
občané nezapomínali na to, že viditelně 
očíslovaný dům velmi ulehčuje orientaci 
např. hasičům a záchranářům. 

GGGeeeooogggrrraaafff iiiccckkkýýý   pppooorrrtttááálll   mmměěěssstttaaa   PPPlllzzznnněěě  
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Sportovní tábor Bukovec 2005 – letos poprvé v nabídce 
Každý rok o letních prázdninách pořádá 
Salesiánské středisko mládeže – Dům 
dětí a mládeže Plzeň táborové pobyty. 
Jsou různého charakteru a zaměření, 
s ohledem na věk a potřeby dětí a 
mládeže. Svá specifika mají ty 
„chaloupkového typu.“ Oblíbeným ale i 
náročným bývá putovní, letos měl 
premiéru příměstský. Ten probíhal 
převážně ve středisku s výlety do okolí. 
Sedmi táborů se zúčastnilo víc než 100 
dětí a mladých. 

Letos se poprvé v nabídce táborů 
střediska také objevil jeden s názvem 
„sportovní“. Co se za tímto názvem mělo 
skrývat? Probíhal v objektu občanského 
sdružení Náruč OÁZA v Bukovci u 
Horšovského Týna. Určitým způsobem 
navazoval na celoroční trénink florbalu. 
Aby nezůstalo u jednoho sportu, 
plánovali jsme souběžně tréninky 
fotbalu. A protože sport není jen o 
technice, tak kluci počítali se zaměřením 

na rozvoj rychlosti, koordinace a 
vytrvalosti. Na tuto nabídku se nechalo 
zlákat jedenáct kluků od 12 do 15 let. A 
jak to někdy bývá, největším hitem 
tábora se nestal ani jeden z plánovaných 
sportů, ale doplňující softbal a rozdupka 
(upravená schovka)! Do obou se zapojily 
i obě dvojice děvčat, která se starala o 
kuchyň a jídlo. A někdy až překvapovaly 
kluky-sportovce rychlostí svého běhu. 

A že se během tábora objeví výroky, 
které stojí za zaznamenání, dokumentuje 
jeden: Druhý nejmladší účastník 
informuje vedoucí: „Jdu na záchod a do 
hospody.“ (Hospoda je jediné místo ve 
vesnici, kde se dá něco koupit.) 

Když jsme před závěrečným 
duatlonem (na triatlon nebylo vhodné 
počasí), koukali do zapsaných statistik, 
dalo se říct, že jsme si dali celkem dobře 
zabrat. Dvakrát 12 minutový Cooperův 
test běžecké vytrvalosti, člunkový běh, 
uběhnutá maratónská trať 42,195 km ve 

čtrnácti lidech za 3 hodiny 8 minut, na 
kole ujeto 150 km. A možná i díky této 
přípravě se podařilo trať 19,5 km na kole 
a 6,9 km běhu zvládnout některým pod 
dvě hodiny. Medaile si rozdělili Pavel za 
první místo, Lukáš, Jarda a Jakub za 
společné druhé místo a Jeník ze třetí, 
když mu do dvou hodin scházelo 20 
vteřin. 

Asi by se o programu toho dalo 
napsat hodně, ale určitě stojí za zmínku, 
že tábor provázela pěkná atmosféra, na 
které se všichni podíleli a která se  
projevila i večerním zpíváním s kytarou 
u ohně nebo na verandě, což se minulé 
roky nedařilo. A na závěr určitě patří 
poděkování všem vedoucím, kteří se 
postupně podíleli na tom, že tento tábor 
se mohl takovýmto způsobem 
uskutečnit! 

Zbyněk Schneider 
Karel Ženíšek 

Do světa map proniknete s portálem GIS 
GIS portál města Plzně je průvodce 

mapami, aplikacemi a službami v GIS, 
který slouží ke snadné orientaci všem 
uživatelům. Je k dispozici na adrese  
http://gis.plzen-city.cz,  nebo je přístupný 
z hlavních stránek informačního serveru 
města Plzně (pod odkazem „Mapový 
portál“). Na jediné adrese zde naleznete: 

• odkazy na aplikace (GSHTML) s 
mapami zaměřenými na konkrétní 
téma (turistika, životní prostředí, 
doprava, územní členění apod.), 

• odkazy na aplikace (GSWEB) s 
kompletními veřejnými daty a pro-

pracovanými uživatelskými funkcemi 
pro prohlížení map, 

• speciální aplikace využívající GIS 
data - 3D model, Povodňový model 
(viz obrázek), Územní plán, dynamic-
ky generované www stránky apod., 

• popis Geografického informačního 
systému města Plzně, včetně uvedení 
výhod, seznamu dostupných dat, 
ukázek možností systému, způsobu 
vedení pasportů a jednotlivých 
kategorií dat a podmínky poskytování 
digitálních dat. 

Pokračování dále…

Úspěšně reprezentovali
17. - 19. června se konala na Mendelově 
gymnáziu v Opavě Celonárodní pře-
hlídka prací Středoškolské odborné 
činnosti (SOČ).Jejími účastníky byli 
vítězové krajských přehlídek, která se
v Plzeňském kraji konala 10. května na 
Gymnáziu Luďka Pika v Plzni -
Doubravce. 
Z 35 prací předložených do krajského 
kola doporučili porotci do Opavy vítězné 
práce v devíti oborech ze sedmnácti 
možných.Jejich náročné hodnocení se 
potvrdilo jako správné na Celonárodní 
přehlídce SOČ,která má soutěžní cha-
rakter.Nejlépe si vedli bratři Jan a Pavel 
Urbánkovi v VOŠ a SPŠ elektrotech-
nické,kteří prací v oboru ekonomie ob-
sadili 2.místo, Pavel Špatenka a Jan Vít 
z Masarykova gymnázia se v oboru 
učební pomůcky umístili na 3. místě. Ale 
i další naši autoři byli úspěšní,umístili se 
v první desítce ve svých 
oborech (dvakrát 4. místo, dvakrát 7.
místo, jedenkrát 8. místo a jedenkrát 9.
místo). Protože se celkem v Opavě sešlo
245 soutěžících prací, je umístění členů 
delegace Plzeňského kraje velmi 
úspěšné. 
Poděkování za vzornou reprezentaci 
patří především autorům prací, ale i vyu-
čujícím, kteří je k práci přivedli, a kon-
zultantům, kteří je vedli při realizaci 
práce. 
Věříme, že příklad letošních vítězů i 
ostatních z padesátky účastníků kraj-
ského kola bude vzorem a výzvou pro 
jejich spolužáky v dalším již 28. ročníku 
SOČ 2005-2006. 

Irena Kutná
Gymnázium L. Pika

19 nových stojanů na kola jsme umístili na vytipovaných místech na obvodě. 



Nové stojany umístěny
  23. srpna tohoto roku bylo na obvodě
nainstalováno 19 kusů stojanů na kola, 
např. v ul. Na Dlouhých před prodejnou 
potravin JITRO, Sousedská u prodejny 
BILLA, Rodinná před 28. ZŠ, Zábělská 
před 14. ZŠ, Dlouhá u Astry, Náměstí 
Karla Panušky, Červenohrádecká před 
samoobsluhou a hasičkou zbrojnicí, před 
prodejnou potravin na Masarykově třídě 
a jinde.  
Stojany jsou robustní (viz obrázek) a 
umožňují uzamčení kola za rám k pevné 
konzole pomocí odolného uzávěru, který 
je přímo součástí stojanu. Toto řešení 
prakticky znemožňuje krádež odstave-
ného kola. Uzamykat lze všechny běžné 
typy kol, včetně dětských a skládacích. 
Kolo lze uzamknout  vlastním zámkem 
nebo zámkem, který je k dispozici na 
odboru ŽP a dopravy ÚMO Plzeň 4. 
Je možné, že některá kola se speciálním 
rámem nebude možné mechanismem 
stojanu uzamknout.´Takové kolo můžete 
ke konzole stojanu zamknout lankovým 
zámkem. 
Odbor ŽP a dopravy má ještě k dispozici 
dalších šest kusů stojanů, které budou 
následně umístěny na vytipovaných 
plochách na obvodě. (žpd)

Nechybí ani odkazy na užitečné adresy  
s podobnou tématikou (Katastr ne-
movitostí ČÚZK, mapy Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, spolupracující firmy 
apod.). 
Internetové řešení a rychlá optická síť 
nabízejí přístup neomezenému počtu 
uživatelů. GIS portál a aplikace v něm 
prezentované jsou využívány pracovníky 
města, městských obvodů, městských 
organizací, finančního úřadu, 
katastrálního úřadu, krajského úřadu, 
správci inženýrských sítí, projektanty, 
geodety, realitními kancelářemi, 
soukromými firmami, studenty vysokých 
škol a samozřejmě veřejností. Počty 
přistupujících uživatelů poukazují na 
oblibu a hojné využívání aplikací. 
Bohatý fond geografických dat je 
výsledkem fungující spolupráce mezi 
organizacemi města a je patrně nej-
rozsáhlejší v oblasti měst v ČR. Správa, 
údržba a vývoj řešení je realizován 
vlastními silami pracovníků Správy GIS 
na Správě informačních technologií 
města Plzně. GIS portál města Plzně 
má sloužit zejména ke snadné orientaci 
v GIS aplikacích pro všechny 
uživatele. Přehlednou formou by měl 
napomoci k výběru požadované úlohy. 

Na jediné adrese tak přináší přehled 
dostupného.  
V rámci 8. ročníku konference Internet 
ve státní správě a samosprávě (ISSS 
2005) byly vyhlášeny výsledky 
každoroční soutěže o geoaplikaci roku. 
Zvláštní cenu odborné poroty v 
kategorii A - "GIS pro lepší služby 
veřejné správy" získal GIS portál města 
Plzně vytvořený Správou informačních 
technologií města Plzně.  

Soutěž Geoaplikace roku vyhlašuje 
Česká asociace pro geoinformace 
(CAGI) ve spolupráci s Ministerstvem 
informatiky ČR, Ministerstvem vnitra 
ČR, komisí ISMO Svazu měst a obcí ČR 
a sdružením TUESDAY Business 
Network. Tento ročník byl tematicky 
zaměřený na účinné a inovativní 
využívání geoinformačních technologií, 
dat  a služeb ve veřejné správě. Cílem je 
ukázat aplikace GIS, s jejichž pomocí je 
veřejná správa přesnější, rychlejší, 

schopnější obsloužit v kratším čase větší 
počet občanů. Důraz je kladen na 
dostupnost geoinformací veřejného 
sektoru, na interoperabilitu a na 
spolupráci mezi subjekty veřejné správy. 

Plzeňský GIS portál představuje pro 
města jedinečné řešení v oblasti GIS, 
které slouží k obsahově řízeném přístupu 
různých skupin uživatelů ke GIS. 
Uživatel přistupuje k aplikacím GIS dle 
svého profilu (úředník, státní orgán, 
občan, investor, turista), na jediné adrese 
je přehlednou formou směrován k po-
žadovaným informacím. Neváhejte a 
vyzkoušejte. 

Ing. Stanislav Štangl 
Správa informačních technologií mP 

Objevujte nový lék na svém počítači
Jen málokdo využívá svůj osobní počítač 

opravdu na  100 %. K internetu je připo-
jeno více než 650 milionů nevyužitých 
osobních počítačů. Jejich spojený výkon by 
přesahoval možnosti nejrychlejšího super-
počítače na Zemi – a právě to si klade za cíl 
WCG. Mnoho lidí totiž pracuje s PC pouze 
jako s lepším psacím strojem. IBM 
společně s představiteli předních světových 
vědeckých, vzdělávacích a filantropických 
organizací se rozhodlo využít nevyužívané 
výpočetní kapacity a spustilo projekt World 
Community Grid (WCG). Jedná se o 
globální humanitární úsilí, které stojí na 
zapojení výpočetního výkonu soukromých 
a firemních počítačů do řešení 
nejzávažnějších zdravotních a společen-
ských problémů, jako je výzkum genetic-
kých kódů, jež jsou základem chorob jako 
AIDS, rakoviny aj., snaha o kvalitnější 
předpovídání přírodních katastrof atd. 
Princip je prostý, ale neuvěřitelně účinný - 
složitý výpočetní problém je „rozkousko-
ván“ na množství dílčích výpočtů, které je 
schopen efektivně řešit osobní počítač, a 
výsledky těchto úloh jsou poté opět sklá-
dány. Prvním z projektů byl Smallpox 
Research Grid. Jednalo se o výpočetní síť 
dobrovolníků z 226 zemí,  jejímž cílem 
bylo urychlit analýzu zhruba 35 miliónů 
molekul léků, které měly být prostředky 

proti neštovicím. Tento nesmírně náročný 
úkol se podařilo spojeným úsilím vyřešit 
v rekordně krátkém čase tří měsíců. 
V současnosti probíhá na WCG projekt 
Human proteome holding. Cílem tohoto 
projektu má být určení bílkovin, které tvoří 
lidský proteom, což pomůže vědcům lépe 
pochopit původ lidí a jejich rozšíření na 
Zemi a nalézt potenciální léky například 
proti malárii a tuberkulóze. K dnešnímu dni 
je v systému WCG zaregistrováno přes 
86000 uživatelů a víc než 139000 počítačů 
z celého světa. Za 10 měsíců od spuštění 
WCG bylo dobrovolníky celkově „daro-
váno“ již přes 15000 let strojového času. 
Česká republika se na projektu významným 
způsobem podílí: výpočetní tým českých 
dobrovolníků Czech Republic je  desátým 
nejpočetnějším a dvacátým nejúspěšnějším  
na světě. Zapojit se může každý, kdo 
disponuje osobním počítačem  se systémem 
Windows a internetovým připojením.  

Stačí se zaregistrovat na adrese 
www.worldcommunitygrid.org a stáhnout 
si malý klientský program. Ten pracuje 
skutečně pouze v nevyužitém čase a neu-
bírá tak výkon procesoru jiným úlohám. 
Systém WCG je charitativním projektem 
nového tisíciletí – neposíláte nikam peníze, 
ale přímo se podílíte na výzkumu, který 
může změnit náš svět. (pj) 
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CENÍK VSTUPU DO SPORTOVNÍHO AREÁLU  
SKP RAPID SPORT 

(PLATNÝ OD 20/08/2005) 
VSTUP: 
 
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ : …………………………………………..……….. 30,- Kč 
(Platné po dobu jednoho nepřetržitého pobytu v Areálu Klubu spolu s označovacím páskem viditelně nošeným na  
zápěstí ruky ve dni jeho zakoupení) 
JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ NA ZÁPASY KOPANÉ:…………………………. 20,- Kč 
 (Platné po dobu jednoho zápasu ve dni na který byl lístek zakoupen) 
JEDNORÁZOVÉ SLEVNĚNÉ VSTUPNÉ NA ZÁPASY KOPANÉ:………….. 10,- Kč 
(Pro osoby dovršením 61. roku a mládež do 18. roku věku platné po dobu jednoho zápasu ve dni na který byl lístek 
zakoupen)  
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ – BODOVÉ KARTY PRO VÍCE VSTUPŮ:….až 10,- Kč/1 vstup 
(Bodové vstupenky pro vstup do Areálu Rapid vystavuje sekretariát Klubu v přízemí správní budovy. Návštěvu je nutno 
dopředu dohodnout na telefonech : 

377 266 967, nebo: 775 239 226, 777 239 226.) 
 

SPOLUJEZDCI  V AUTECH  AUTOMATICKY PŘEDKLÁDAJÍ KE KONTROLE SVOJE 
OPRÁVNĚNÍ VSTUPOVAT DO AREÁLU RAPID, JINAK PLATÍ PŘÍSLUŠNÉ VSTUPNÉ. 
 

Vstup zdarma: 
 

• Držitelům Členské, Rezidentské nebo VIP Karty. 
• Držitelům průkazů ZTP a ZTP+P. 
• Mládež do deseti let v doprovodu dospělého. 
• Osobám pro výhradní návštěvu hotelu a restaurace RAPID, tyto osoby nemají povolen 

vstup do sportovní části Areálu Rapid a pokud tak chtějí učinit, jsou povinni zakoupit si 
platnou vstupenku.  

PARKOVNÉ: 
 
JEDNORÁZOVÉ PARKOVNÉ: (platí na vyznačený den)……………….……….… 20,- Kč 
 
Parkovací poplatek je odpuštěn:  
 

• Držitelům Členské, Rezidentské, VIP, nebo Bodové Karty s vyznačením práva vjezdu. 
• Držitelům průkazů ZTP a ZTP+P. 

______________________________________________________________________________________ 
 

CENÍK – JEDNOTLIVÁ / NÁSOBNÉ BODOVÉ SAZBY: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BODOVÁ VSTUPENKA JE PŘENOSNÁ A OPRAVŇUTE V JEDEN OKAMŽIK KE VSTUPU JEDNU OSOBU.  
 

Vodit zvířata do Areálu je bez výhrad zakázáno i členům Klubu. 

SPORTOVIŠTĚ JEDNOTLIVÁ 
KČ 

10x 
Kč 

20x 
Kč 

30x 
Kč 

ČLEN 
Kč 

TENIS(1h) 120 100 90 80 80 
HOKEJBAL(1h) 200 150 140 130 130 
NOHEJBAL(1h) 150 100 90 80 80 
VOLEJBAL(1h) 150 100 90 80 80 
MALÁ KOPANÁ(1h) 180 120 110 100 100 
IN-LINE 30 20 15 10 0 
CYKLISTIKA 30 20 15 10 0 
JEN VSTUP 30 20 15 10 0 
AUTO 20 ROČNÍ 500 300 
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DD klub    lzenP ˇ
     Městský  obvod  Plzeň  4

 
jediný svého druhu ve městě - školní rok 2005/2006 

 
pro děti: 

klub Hvězdička   od 2 do 4 let s rodiči – výtvarná výchova, hry, pohyb, divadlo a zpěv 
klub Sluníčko  od 3 do 6 let – výtvarné, hudební, literární a pohybové zaměření 
pohybové hry   od 2 do 6 let s rodiči – společné hry, pohyb a písničky 
taneční kroužek od 4 do 6 let – všestranné rozvíjení pohybových schopností 
písničky u klavíru  od 4 do 6 let – hudební příprava, hlasová výchova, hra na Orffovy 
výuka hry na  
zobcovou flétnu od 5 do 13 let – pro začátečníky i pokročilé, výuka hry ve skupinách 
výtvarný klub   od 6 let – tradiční i netradiční výtvarné techniky 
asijská bojová   
umění    od 7 let – pro začátečníky i pokročilé 
moderní tanec   od 8 let – disko tance a další taneční trendy 
klub deskových her  od 8 let – tradiční i netradiční deskové hry ve spolupráci s Mensou 

v Plzni 
dívčí klub    od 8 do 10 let – ruční práce s různým materiálem, výroba zajímavých  

maličkostí 
výuka hry    
na kytaru   od 10 let – pro začátečníky i pokročilé – výuka ve skupinách 
klub módních    
doplňků   od 11 do 15 let – zhotovování rozmanitých dárků, šperků apod. 

 
pro dospělé: 

orientální břišní tanec  pro začátečnice 
 
dámský klub     zaměření na ruční práce – paličkování, výrobky ze slámy, 
     vyšívání aj. 
výtvarný klub    základy kresby a malby, možnost návazných technik 

např. grafika 
jóga      pro začátečníky i pokročilé – cvičení k ozdravění celého těla 

a mysli 
studio pro ženy  všestranný pohyb, cvičení s míči (overball) 
 

 
nábor: 

od 1. září 2005, každý pracovní den od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin 
 
 
Pozvánka na další akce: 
 
1.  10. 05  15.00  O koblížkovi – pohádka pro děti 
13.10. 05 18.00  přednáška Tradice a spiritualita severoamerických indiánů 
22.10. 05   9.00  Sobota v D-klubu – výrobky ze šustí – kurz 
10.11. 05 18.00  přednáška Rodinné konstelace 
 

Anna Šilhánková, D-klub Doubravka 


