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Budoucnost turistiky na Šumavě BYPAD hodnotí cyklistickou politiku
Vyjednávání o budoucnosti turistiky na Šumavě
a koordinovaném pohybu turistů po vyznačených
turistických trasách se konalo v sídle Národního
parku Bavorský les v Ludwigsthalu. Setkali se
zástupci českých a bavorských obcí společně s českými i bavorskými správci národních parků.

S

vaz obcí Národního parku Šumava po dohodě s bavorskými a rakouskými starosty navrhl
na společných česko-rakouských
a česko-bavorských hranicích 25

přechodových bodů. „Třináct přechodů je dohodnuto, 6 jich bylo
správou parku zamítnuto,“ řekl
radní Jiří Kalista. „Na zbývajících
přechodových bodech jsme se za-

Dětský domov má
moderní kuchyň

M

alá slavnost se uskutečnila v Dětském
domově v Kašperských Horách u příležitosti znovuotevření zrekonstruované kuchyně a jídelny. „Rekonstrukce trvala téměř
4 měsíce, probíhala za plného provozu dětského domova a zahrnovala obnovu všech
sítí – elektřiny, vody, plynu i kanalizace. Byla
vybudována nová vzduchotechnika, sklady,
lapač tuků, celá kuchyň je vybavena novými
přístroji tak, aby odpovídala všem platným
předpisům pro provoz školní kuchyně,“ informoval Václav Červený, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, který se slavnosti také zúčastnil. „Opraveny
byly i obě jídelny. Stravovat se zde budou
nejen děti a zaměstnanci dětského domova,
ale i žáci a učitelé Základní školy B. Týbla
a v rámci vedlejší hospodářské činnosti i důchodci, veřejnost či dětští návštěvníci některých penzionů,“ dodala ředitelka domova
Marie Kučerová. Po jejím úvodním slově
následoval krátký kulturní program, který
si připravily děti se svými „tetami a strýci“.
Poté si mohli všichni přítomní prohlédnout
novou kuchyni, ale i další prostory dětského
domova, jako například loni zrekonstruovanou tělocvičnu nebo byty dětí. Na závěr se
uskutečnil raut, který připravily tety kuchařky už v nové kuchyni. Velice se na něj těšily
především všechny děti.

tím neshodli. Jedná o přechodové
body na území Plzeňského kraje,
kde je na cca 45km úseku od Bučiny po Železnou Rudu, obcemi
a kraji navrženo 5 z těchto nových přechodových míst. Zde však
sousedí Národní park Bavorský
les s Národním parkem Šumava
a s přechodovými body musí souhlasit správy obou parků,“ uvedl
Kalista. Čeští a bavorští správci
národních parků navrhují v tomto
úseku zřízení pouze dvou nových
přechodových bodů, a to na Modrém sloupu a pod Poledníkem.
Obce a kraje naopak navrhují zřízení 5 přechodových míst v tomto úseku. Jde o Juránkovu chatu,
oblast Plesné, oblast pod Poledníkem, oblast Roklanu a již téměř
legendární přechod na Modrém
sloupu. Zatímco z bavorské strany
k tomuto bodu vede zpevněná cesta, česká správa národního parku
odmítá na ni navázat stávající historickou cestou Luzenským údolím a navrhuje vybudovat přístupové stezky po úbočí Špičníku,“
popsal radní Kalista.
(RED)

Děti v říši zákonů
V

Plzeňském kraji
se již druhým
rokem konala
vědomostní
soutěž určená
pro žáky 5.–9.
tříd základních škol a odpovídajících
ročníků vícele- Náměstek hejtmana Plzeňského kraje VácFOTO ARCHIV
tých gymnázií lav Červený mezi soutěžícími.
nazvaná Paragraf 11/55. Záštitu nad touto soutěží převzal hejtman
Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Čestným hostem
krajského kola, které se konalo v Divadle Miroslava Horníčka v Plzni, byl 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje
pro oblasti školství, mládeže a sportu pan Václav Červený.
Ten vyjádřil uspokojení nad velkým zájmem dětí o tuto
soutěž a nad její vysokou úrovní. „Byl jsem potěšen, jaké
znalosti mají děti v oblasti práva, jak si umí poradit s nečekanými úkoly a také jak umí prezentovat svoje názory
před veřejností. Jsem velmi rád, že i Plzeňský kraj mohl
finančně tuto soutěž podpořit,“ uvedl při svém projevu
a předal putovní standartu Plzeňského kraje vítěznému
družstvu ze Základní školy Martina Luthera v Plzni. Toto
družstvo spolu se svým školním koordinátorem vyhrálo
mimo jiné i vyhlídkový let nad Plzeňským krajem a také
bylo pozváno na prohlídku Senátu ČR v Praze. Krajskou
koordinátorkou této soutěže byla ředitelka DDM Radovánek Kaznějov Eva Tischlerová.

(RED)

E

vropskou známkou BYPAD
byl ohodnocen Plzeňský kraj.
Česká republika se totiž vládním
usnesením ČR o Národní strategii
rozvoje cyklistické dopravy České republiky přihlásila k podpoře
cyklistiky. Jednou z forem této
podpory je vytvoření metodického
zázemí pro kraje, a to prostřednictvím realizace evropského projektu BYPAD-Platform, který je podporován EU. BYPAD v angličtině
znamená Bicycle Policy Audit, tedy audit cyklistické politiky. Jedná
se o nástroj, který krajům umožňuje zhodnotit a vylepšit kvalitu
jejich cyklistické politiky.
Hlavním cílem projektu bylo
přenést maximální informace
o různých možnostech podpory

Objeví se návod, jak vyhledávač
používat a co všechno má za funkce. Hned v úvodu budete upozorněni, že tato aplikace rozhodně
nemůže nahradit návštěvu lékaře – cituji: Tato databáze slouží
k první rychlé orientaci občanů,
kteří se zajímají o cenu a případ-

né doplatky „svých“
léčivých
přípravků.
Rozhodně
však každému pacientovi doporučujeme,
aby navštívil svého
lékárníka
i svého lékaře a hovořil s nimi nejen o ceně
léčivého přípravku, ale také o jeho
účinnosti, míře přínosu pro vlast-

ropskou známkou BYPAD. Vedle
Plzeňského kraje bylo takto oceněno osm dalších českých krajů.
Daný certifikát pak symbolizuje
ochotu kraje naslouchat možnostem podpory cyklistické dopravy
a je vyjádřením vůle zlepšení současného stavu. Je třeba dodat, že
certifikátem projekt neskočil. Jedná se o dlouhodobý proces. Další
jednání ve vztahu k podmínkách
rozvoje cyklistické dopravy na
jednotlivých krajích budou tedy
dále pokračovat a závisí jen na
jednotlivých krajích, nakolik budou ochotny přistoupit ke konkrétním opatřením, případně ke
změnám v přístupu k podpoře
cyklistické dopravy.
(BEN)

Na kole z Čech do Bavor
M

ilovníci pedálů by si měli
zaškrtnout ve svém cyklistickém diáři 14. červen, který
bude ve znamení čtvrtého ročníku masové cyklistické akce „Na
kole z Čech do Bavor“. Peloton
tentokrát odstartuje v 9.00 hod.
z vlakového nádraží ze Kdyně,
vydá se na padesátikilometrový
výšlap pohraničím a dorazí do
areálu Na Střelnici v Koutě na
Šumavě. Kratší, rodinná, pětadvacetikilometrová vyjížďka odstartuje o hodinu později. Tady
už si každý svůj prostor a zábavu

najde. Kromě jídla, pití, pěkných
cen a kapely Pilouni bude v cíli
i dobrá nálada a přátelé z předchozích ročníků. Organizátorem
je opět Sdružení obcí Kdyňska,
které chce takto upozornit na své
okolí, zajímavosti a síť cyklostezek. Podstatou celé akce je ale
oživit a připomenout mezinárodní cyklotrasu číslo 3. Významným
pořadatelským partnerem je společnost AgAkcent a Tělovýchovná
jednota Kout na Šumavě. Bližší
informace – Infocentrum Kdyně
379 413 385, www.kdynsko.cz.

Plzeňský kraj vypisuje výběrové řízení na místo ředitele:
Správa a údržba silnic Starý Plzenec, příspěvková organizace,
se sídlem Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec

přihlášky do výběrového řízení zasílejte do 30. 6. 2008 na adresu:

Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
- vysokoškolské vzdělání
- organizační a řídící schopnosti
(zkušenost s vedením a motivací spolupracovníků)
- komunikační schopnost, umění jednat s lidmi
- flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost
- uživatelská znalost programů MS OFFICE
- ochota dále se vzdělávat
- všeobecný přehled
- řidičský průkaz sk. „B“
Podrobnější informace
- trestní bezúhonnost.

Výhodou zájemců je:
- praxe v řízení příspěvkové organizace
- znalost stavebních technologií pozemních komunikací
- dobrá znalost zákona o pozemních komunikacích

získáte na www.plzensky-kraj.cz

(RED)

Užitečné internetové odkazy (http://www.mzcr.cz/leky.aspx)
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
vítejte u dalšího dílu Užitečných internetových odkazů. Nejdříve se vám musím omluvit za
chybu v minulém díle, správná
adresa byla http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Děkuji čtenářům,
kteří na to upozornili, Dnešní díl
je zaměřen na informace v souvislosti s reformou zdravotnictví.
Velmi často vás může zajímat,
zda se vám vyplatí, abyste šli k lékaři a nechali si napsat léky. Nebo zda pro vás není levnější, koupit si je přímo v lékárně a ušetřit
tím 30 Kč regulačního poplatku
za návštěvu u lékaře. Toto samozřejmě platí jen pro volně prodejné léky. Ale i u léků na předpis vás určitě zajímá, jaký že je
aktuální doplatek na léky, které
pravidelně užíváte. Ministerstvo
zdravotnictví zřídilo pro tento
účel novou elektronickou službu. Pod názvem „Léky“ ji najdete
odkazem z úvodní stránky portálu tohoto ministerstva (www.
mzcr.cz). Nebo do internetového
prohlížeče můžete zadat přímo
adresu uvedenou v nadpisu tohoto článku.

cyklistické dopravy na regionální
úrovni a doporučit jednotlivým
krajům zásady pro plánovací
a rozhodovací proces v souvislosti
s cyklistickou dopravou. První etapa se zaměřila na sběr základních
dat o jednotlivých krajích. Ve druhé etapě pak byla vytvořena databáze pilotních příkladů a projektů,
která vychází z předchozí analytické části. Do této kategorie patří
vše kolem propagace cyklotras,
cykloturistiky a terénní cyklistiky,
ať již formou přímé koordinace ze
strany krajů, či formou různých
dotačních titulů. Kraj se zaváže
k podpoře cyklistické dopravy, byť
sebemenším způsobem. Takto vybrané kraje pak mají možnost být
certifikovány a ohodnoceny ev-

ní zdraví.
Po přečtení
návodu,
jak aplikaci
používat,
kliknete
na zelené
tlačítko
s názvem
„Vstup do
vyhledavače“. Ten se
vám otevře
v novém okně (pozor, možná máte otevírání nových oken v prohlížeči zakázáno). Jeho používání je

velmi jednoduché, zadáte název
léku (nebo část názvu), který vás
zajímá, a stisknete tlačítko „hledej“. Já zadal paralen a zobrazil se
mi seznam všech možných druhů
paralenu. Zeleně jsou podbarveny
v seznamu ty léky, u kterých pacient nehradí žádný doplatek. Takže
vidím, že Paralen 125 mám jako
pacient zdarma.
Pokud si kliknete na kterýkoliv
lék ze seznamu, zobrazí se vám
jeho detail. Zde se dozvíte další
informace, například si můžete zobrazit léky, které obsahují
stejnou léčivou látku, případně
další obdobné léky. Určitě se vám
občas stane, že od léků ztratíte
příbalový leták. Nezoufejte, i ten,
včetně souhrnných informací
o léku, zde celý najdete. Tato elektronická služba je určitě velmi
užitečná a jistě najde velké množství uživatelů z řad pacientů. Ze
strany ministerstva zdravotnictví
to je určitě správný krok směrem
k informovaným a poučeným pacientům, kteří jsou sami motivováni k péči o své zdraví a plně si
uvědomují vlastní odpovědnost
za svůj zdravotní stav.

Pedagogové získávali
cenné zkušenosti v SRN
S

přátelené učiliště RWE v německém Trieru a Hospodářskou
komoru v rámci Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci
navštívila skupina učitelů odborného výcviku a teoretického vyučování Středního odborného učiliště
elektrotechnického Plzeň. Cílem
akce bylo získat teoretické a zejména praktické zkušenosti s výukou
v dynamické oblasti dneška – automatizační technikou. Celá praktická
výuka v Trieru byla vedena v duchu
tvorby a modernizace výukových
programů vzniklých na základě požadavků na profil absolventa – učně – ve třech zemích EU – Česka,
Německa a Slovenska s cílem sjednocování způsobů výuky, hledání
společných prvků a praktických postupů vhodných pro výuku v těchto

zemích. „Projekt bude podporovat
učitele v používání vědomostí, praktických dovedností a kvalifikaci podporujících zvyšování kvality výuky
zaváděním inovativních postupů
a tím prakticky dojde ke zvýšení připravenosti učňů pro vstup na rozvíjející se trh práce v rámci EU,“ uvedl
Jaroslav Černý, ředitel SOUE Plzeň,
Vejprnická ulice. „Po návratu z Německa začala skupina učitelů analyzovat praktické poznatky z výměny.
Zpracovává se systém tvorby úloh
a jejich diagnostika, pracuje se na
česko-německo-slovenském slovníku odborné technické terminologie
a připravují se podklady pro druhou
část výměny. Tou bude jarní pracovní
návštěva učiliště na Slovensku v Trnavě,“ informoval Bohumír Sobotka, zástupce ředitele SOUE Plzeň.

Jako vždy platí, že vítám každý
váš názor na tuto rubriku, případně váš vlastní tip na internetový odkaz, vše na adresu vaclav.
koudele@plzensky-kraj.cz.
VÁCLAV KOUDELE,
VEDOUCÍ ODBORU INFORMATIKY,
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

Učitelé odborného výcviku v SRN získávali zkušenosti s výukou v oblasti
FOTO BOHUMÍR SOBOTKA
automatizační techniky.

