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Jana Coufalová
děkanka Fakulty
pedagogické ZČU

R ok 2014 nebyl pro Fakultu pe-
dagogickou obdobím žád-
ných dramatických zvratů,

ale spíše dobou sklízení plodů prá-
ce. Přes pokračující podfinancová-
ní přípravy budoucích učitelů jsme
dosáhli vyrovnaného hospodářské-
ho výsledku. Podařilo se nám to
díky nesmírné obětavosti zaměst-
nanců fakulty, kteří s nižším ohod-
nocením odváděli stejný nebo do-
konce vyšší výkon.
Naplno začala fungovat úsporná

opatření přijatá v předchozích le-
tech, další prostředky jsme získáva-
li projektovou a výzkumnou čin-
ností, ale i rozšířením nabídky kur-
zů celoživotního vzdělávání. Reago-

vali jsme na výzvu MŠMT a přijali
jsme nad původně stanovený limit
téměř 300 studentů - nekvalifikova-
ných učitelů, kteří museli podle zá-
kona nejpozději v roce 2014 zahájit
vysokoškolské studium. Protože
nejkritičtější situace z celé ČR je v
Karlovarském kraji, zahájili jsme v
nejžádanějších oborech výuku ne-
kvalifikovaných učitelů i pro jeho
území.
V polovině roku začala rekon-

strukce budovy ve Veleslavínově
ulici, která fakultě slouží již 65 let.
Do opravených prostor bychom se
měli vrátit v roce 2015. Bude tu
jako kdysi i děkanát se studijním
oddělením. Do roku 2015 tedy
vstupujeme jako konsolidovaná fa-
kulta připravená zajistit kvalitní
vzdělávání budoucím i stávajícím
učitelům.

Jan Trávníček
horolezec

A si by ode mne mělo zaznít, že
to byl rok, kdy jsem se vyškrá-
bal na těžkou K2. Druhou nej-

vyšší horu světa. A co to pro mě zna-
mená. To je pravda, ale lépe by vypa-
dalo, kdybych napsal, že důležitější
je pro mě světový mír:).
Nicméně tento rok byl pro mne zá-

sadní i z jiného důvodu. Konečně
jsem si po těch mých čtyřech osmiti-
sícovkách uvědomil, že ty kopce nej-
sou všechno. Je to zásadní část
mého života a určitě to tak zůstane i
do budoucna. Ale… doufám, že jsem
znovu našel kdesi ztracenou poko-
ru. A to nejen k horám. A málem
bych zapomněl - potkal jsem skvě-
lou holku.

Emil Soukup
farář u sv.
Bartoloměje

L etos mě oslovily mnohé udá-
losti. Především to byla ná-
vštěva ve francouzském klášte-

ře Poligny u Nemours, kde dvě čes-
ké sestry skládaly řeholní sliby do
rukou plzeňského biskupa mons.
Františka Radkovského. Následující
neděli jsem po slavnosti navštívil ne-
daleký zámek Fontainebleau. Zají-
mavé byly Napoleonovy pokoje a
pracovna, odkud byl odvezen na os-
trov Elbu.
S mým bratrem Janem jsem v

červnu navštívil Berlín, město, kte-
ré se za poslední 25 let neuvěřitel-

ně změnilo. Silným dojmem na mě
zapůsobilo odlévání zvonu Bartolo-
měje v holandském Astenu v říjnu
2014. Šlo o největší zvon v nové zvo-
nové sestavě. Velkou radost mi způ-
sobilo žehnání zvonů na plzeňském
náměstí za velké účasti lidí a po-
tom, když druhý den byly zvony vy-
taženy na věž.
Potěšila mě kniha fotografií o

Plzni od Libora Sváčka. Jsou to nád-
herné fotografie a tím více jsou pro
mne zajímavé, protože Libora
Sváčka osobně znám z doby mého
působení v Českém Krumlově, od-
kud pochází. Rok 2014 byl pro mne
dobrý rok a přál bych si, aby i příš-
tí rok byl dobrý, pokojný a úspěš-
ný.

Stovkám kantorů jsme
pomohli dohnat vzdělání Roman Sviták

ředitel Zdravotnické
záchranné služby

O hlédnutí za rokem 2014 u
naší zdravotnické záchranné
služby začínám poděková-

ním za významnou podporu naše-
mu zřizovateli, Plzeňskému kraji,
neboť si plně uvědomuji, že kvalita
péče je velmi závislá na dostup-
ných ekonomických zdrojích. Kvali-
ta péče a její trvalé zvyšování je,
jakkoliv to vypadá jako otřepaná
fráze, jedním z nosných úkolů naší
organizace. Máme stabilizované po-
čty lékařů a jako jediná zdravotnic-
ká záchranná služba v ČR nejsme
nuceni redukovat lékařské výjezdo-
vé skupiny; co navíc - čtvrtým
rokemmáme zaveden funkční
vzdělávací postgraduální lékařský
systém, vychováváme si své ná-
stupce - lékaře, učíme je prefero-
vat bezpečné postupy u nemoc-

ných v kritických stavech, vštěpuje-
me jim pokoru k akutním stavům.
Naše zdravotnická záchranná

služba má vzdělávací a výcvikové
středisko, každá z osmi výjezdo-
vých oblastí má své lékařské a nelé-
kařské lektory, kteří pečují o know
- how svých spolupracovníků. Patří
jim můj velký dík.
Jednou z priorit naší záchranné

služby je spolupráce se všemi ne-
mocničními zařízeními v kraji. Cíl
tohoto partnerství je jednoznačný -
benefit pro nemocného. Budujeme
nová výjezdová stanoviště, nezapo-
mínáme ani na nemocné a naše za-
městnance na Šumavě - tam jsme v
září otevřeli nové výjezdové stře-
disko v Železné Rudě, v prosinci
nový komplex garáží na výjezdo-
vém stanovišti v Klatovech a na
úvod roku 2015 uvedeme do provo-
zu další výjezdové středisko s nelé-
kařskou výjezdovou skupinou na
Modravě.

Srdcem záchranky je dispečink.
Celý kolektiv operátorů se přestě-
hoval v listopadu do moderního
komplexu v Plzni na Klatovské tří-
dě. Za velké současné pozitivum
naší zdravotnické záchranné služ-
by považuji unifikovaný vozový
park s kvalitním přístrojovým a lé-
kovým vybavením, jsme schopni
zvládnout stavy bezprostředně
ohrožující život nemocného a tím
mu poskytnout reálnou šanci na
přežití.
Mé osobní přání? Poděkování za

vše: mé rodině za pevné zázemí;
všem zaměstnancům naší zdravot-
nické záchranné služby za aktivitu,
pracovitost, spolehlivost a pocti-
vost, zkrátka za práci ve prospěch
nemocného; vedení a všem kolegy-
ním a kolegům Kliniky anesteziolo-
gie, resuscitace a intenzivní medicí-
ny FN Plzeň za vstřícnost a pochope-
ní, abych mohl být i nadále jedním z
nich.

Ervín Schulz
redaktor MF DNES

PLZEŇ Ta slova platí pořád - Hra-
dec Králové je pro hokejisty Plzně
hodně neoblíbený soupeř. Včera
Škoda proti Mountfieldu nabrala už
pátou porážku v řadě, utkání 33.
kola extraligy prohrála těsně 1:2.
Stejným skóre jako v prvním vzá-
jemném měření sil v této sezoně v
plzeňské ČEZ Areně.
„Ten mančaft nám prostě nesedí.

Dobře brání, jejich hra je výborně
organizovaná a nedělají chyby.
Zase jsme se neprosadili. Navíc
jsme sehráli špatně pětiminutovou
přesilovku, kdy jsme měli vyrovnat
na 2:2. Oni už to pak skvěle odbráni-
li,“ řekl útočník Václav Pletka.
Přitom Hradec poslední týdny na

ledech soupeřů tápal, prohrál de-
větkrát v řadě. „Venku jsme napo-
sledy uspěli snad ještě v době, kdy
se hrálo s dřevěnýma hokejkama,“
glosoval trenér HC Mountfield Pe-
ter Draisaitl. „Proto je pro nás
tenhle večer důležitý. Plzeň sice
byla víc na puku, opticky měla více
ze hry, ale do stoprocentní šance
jsme hráče nepouštěli,“ doplnil.
K bodům Škodě nepomohlo ani

prodloužení parádní série útočníka
Jána Sýkory. Ten v pátě minutě ro-
zehrál v přesilové hře akci, kterou
dorážkou zblízka dokonal Pletka a
otevřel skóre. Pro Sýkoru to byl de-
sátý zápas v řadě, v němž bodoval.
Plzeň všal brzy o náskok přišla. A

to po nevídaném „kiksu“ Machov-
ského. Obránce Dietz napřáhl ještě
před červenou čarou, napálil puk

na branku a Machovský jej propus-
til nad vyrážečkou do sítě. „Co říci,
tohle je k smíchu,“ povzdychl si Ma-
těj Machovský. „Kluci se mi tam
překřížili, puk na chvíli zmizel a ješ-
tě to trefil přímo do šibenice... Už
se mi něco takového stalo, v
play-off dorostu a zrovna taky tady
v Plzni ještě s Opavou. Akorát ten-
krát jsem si puk srazil do branky la-
pačkou,“ líčil gólman.

Svou chybu mnohokrát odčinil.
Hostéměli řadu brejkových situací,
ale Machovský držel vyrovnaný
stav. Až do 36. minuty, kdy si Mertl
v přesilovce našel odražený puk a
švihem jej poslal přesně k tyči - 1:2.
Po ostrém ataku Mikuše na domá-

cího Jeřábka, kterého trefil kole-
nem, dostala Plzeň k dobru pětimi-
nutovou přesilovku. Jenže ani v ní
se do velké šance neprodrala. „Oni

spoustu střel zablokovali. Klukům
nejde moc vytknout, nechali tam
všechno. Ale Hradec skvěle bránil a
my nenašli cestu, jak se k nim do-
stat. Byli prostě lepší, nám nepo-
mohlo ani stažení hry na tři útoky,“
uznal plzeňský kouč Michal Straka.
Jeho tým po včerejšku klesl na

sedmou příčku. Po krátkém volnu
se hráči sejdou 2. ledna, o dva dny
později čeká Plzeň duel v Brně.

Silný okamžik. Odlévání
Bartoloměje v Astenu

Černá série. Škoda podlehla Hradci popáté v řadě

Doufám, že jsem
znovu našel kdesi
ztracenou pokoru

To boleloPlzeňský obránce Jakub Jeřábek se včera dlouho zvedal z ledu po ataku odPeteraMikuše z HradceKrá-
lové. Ten za faul kolenem inkasoval trest pět plus do konce utkání. Foto: Pavel Němeček, ČTK

Pavel Hubený
ředitel Správy
NP Šumava

P ro mě to byl opravdu divoký
rok. Začínal mou rozpačitostí
nad tím, kam se ta správa ná-

rodního parku vlastně šine - vypa-
dalo to, že se změní spíše na provo-
zovatele restaurací, zkrvaveného
rytíře, který slavně zvítězil nad
kůrovcem, nebo na zahradníka,
který opět vyrve dávno zapomenu-
tá luka a pastviny z lůna lesa a zú-
rodní je...
Ta představa mi vadila a přemýš-

lel jsem o tom, zda má smysl v této
společnosti dále setrvávat. Čekali
jsme v květnu děťátko, tak jsem ta-
kové zásadní rozhodnutí odkládal
na dobu, kdy bude rodina kom-
pletní a zaběhnutá. No a vida: v

dubnu přišla nabídka od pana mi-
nistra, že by potřeboval někoho,
kdo obraz správy změní, aby to
byla prostě normální správa národ-
ního parku, která dělá, co má a co
se od ní očekává. Takže v květnu
se mi změnil svět: Narodila se nám
dceruška Johanka a já nastoupil do
ředitelny.
Průběh zbytku roku mám trochu

rozmazaný, asi tak, jak si pamatu-
jete krajinu kolem D1, když tam
zrovna není uzávěra. Čas běží rych-
le a je ho málo. A společně s kole-
gy se snažíme naplnit přání pana
ministra a naše představy o tom,
jak má normální národní park fun-
govat. Je v tommnoho osvěžují-
cích prvků. Johanka už říká ťáťa,
našli jsme jeden z nejstarších buků
na Šumavě - starý minimálně 409
let (!) a dosud živý, další starý

smrk pod vrcholem Boubína - ko-
lem 560 let...
Snad se nám povede udržet dosa-

vadní způsob péče o národní park,
protože mě příroda stále přesvěd-
čuje o tom, že právě takový je
správný. Intenzivně pracujeme na
novém zprovoznění Březníku, na
navrácení fotopointů. V lednu by
měla vyjít několik let připravovaná
velká kniha o národním parku - nic
vědeckého - velké krásné fotky a
málo textu. Odstartovali jsme sou-
těž Šumavská mozkovka, to je sou-
těž mezi vědci o tom, kdo napíše
lepší popularizační článek. A vybí-
rá veřejnost v hlasování. To se mi
líbí, protože ve zkoumání Šumavy
se udělala spousta práce, a o vý-
sledcích téhle dřiny jednotlivců či
skupin se pořád málo ví.
Tak to je můj rok 2014.

Pětici osobností spja-
tých s regionem jsme
požádali o ohlédnutí
za končícím rokem
2014. Pro někoho zna-
menal významný
zvrat v osobním či pro-
fesním životě, pro jiné-
ho krůček vpřed na
dlouhé cestě. Byl to
dobrý rok, shodují se
ale všichni.

Běh
Silvestrovský běh Borským parkem
Plzeň

Délka hlavní tratě měří 6,8 km, startují
muži, ženy, veteráni a veteránky. Prezen-
tace od 8.30 hodin v areálu Slavie VŠ Pl-
zeň na Borech. ST 10.00

Běh/Cyklistika

Velká cena Eko Komíny
17. ročník, Rokycany

Novoroční závod na vrchol kopce Žďár u
Rokycan, startují cyklisté a běžci. Za pře-
konání traťového rekordu na trase 4,5 km,
který drží od roku 2008 Václav Metlička
(13:34), je vypsaná prémie 10 tisíc korun.
Start v Pivovarské ulici v Rokycanech.
Info na: www.sparta-cycling.cz. ČT 13.00

Fotbal
Silvestrovské derby internacionálů
stadion v Luční ulici

Tradiční fotbalová tečka za uplynulým
rokem, utkání dvou týmů složených z bý-
valých hráčů Viktorie. ST 10.00

Snowboard
Novoroční závod na Belvederu
Ski areál Belveder, Železná Ruda

Závod ve snowboardingovém slalomu.
Startují děti a mládež od 8 do 18 let, děti
od 8 do 12 let povinně v doprovodu zodpo-
vědné dospělé osoby. Starší musí přinést
od rodičů písemný souhlas se závodě-
ním na vlastní nebezpečí. Přihlášky se při-
jímají ještě dnes a zítra na e-mail:
petrbohunek@seznam.cz, nebo v den zá-
vodu do 9.45. Informace na stránkách:
www.skiarealbelveder.cz. PÁ 11.00

Turistika
Silvestrovský pochod
Plzeň

Tradiční pochod vychází ve středu v době
od 7.30 do 10.30 hodin od Seneckého ryb-
níku v Bolevci. Trasy 5,10,15 a 21 km kon-
čí opět v Bolevci. ST 7.30

Z Bolevce do Bolevce
41. ročník, Plzeň

Novoroční pochod „Z Bolevce do Bolev-
ce“ nabízí pochodníkům trasy 6,15 a 25
km se startem na ranči Šídlovák u rybníka
(konečná MHD 4 na Košutce) od 9 do 11
hodin (pro delší trasy) a do 13 hodin pro
tu nejkratší. Cíl v místě startu. Informace
na mailu: www.kctbolevec.cz. ČT 9.00

(es, bok, kop)

Přemýšlel jsem, jestli mám zůstat

Co bych chtěl? Především poděkovat

Byl to rok plný změn, zážitků i úspěchů...

Krasobruslení

Štefanová vybojovala
mistrovský titul

Vanessa Štefanová, odchovankyně
plzeňského krasobruslení, je mis-
tryní republiky. Dvanáctiletá závod-
nice, která aktuálně hájí barvy klu-
bu SKK Karlovy Vary, společně se
svým bruslařským partnerem Jiřím
Bělohradským potvrdila na národ-
ním šampionátu papírové předpo-
klady a vybruslila si žákovský mis-
trovský titul. Výhra dvojice Štefano-
vá - Bělohradský byla jasnou záleži-
tostí, pár dominoval jak v krátkém
programu, tak ve volné jízdě a za-
slouženě zvítězil. (lm)

Vzpírání

Věžník ovládl
turnaj v Brně

Vzpěrač Startu Vd Plzeň Petr Věž-
ník vyhrál 38. ročník vánočního
Memoriálu F. Havránka v hale So-
kola Brno, když dosáhl výkonu 272
kg (115 kg trh + 157 kg nadhoz). Tra-
dičního Turnaje, kde se vzpírá na
relativ (od výkonu ve dvojboji se
odečte dvojnásobek tělesné hmot-
nosti), se zúčastnilo 35 vzpěračů a
vzpěraček ze sedmi českých a slo-
venských oddílů. V kategorii žen se
umístila Mirka Kubová na třetím
místě, když ve dvojboji vzepřela
115 kg (v trhu si vytvořila nový osob-
ní rekord - 53 kg), její oddílová kole-
gyně ze Startu Vd Plzeň Markéta
Kellarová obsadila šesté místo. Na
Moravě startovali i jejich plzeňští
kolegové z doudleveckého klubu,
Pavel Bačík skončil osmnáctý a Ja-
romír Jílek čtyřiadvacátý. (jíl, es)

Kam za sportem Program


