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Největší porodnici ubývají rodičky
li jsme letáky do ordinací,“ doplnila.
Své dělají informace na internetu a také to, kam budoucí maminku nasměruje její gynekolog.
Pro porodnice je přitom samozřejmě každá rodička vítaná
i z finančního hlediska – pojišťovny platí za každý porod. Každá nemocnice tedy chce mít privátní ženské lékaře na své straně.
„Udělali jsme pro ně promoakci,
přednášku,“ potvrdila Milerová.
Na odborné semináře pro gynekology ovšem sází i fakultní nemocnice.

Ivan Blažek

Nejvíce dětí v Plzeňském
kraji se loni narodilo v porodnici plzeňské fakultní nemocnice. Počet maminek, které rodí
v největším zařízení svého druhu v regionu, ale klesá, trend
u konkurence je přitom opačný.
Ve fakultní nemocnici přišlo
v roce 2016 na svět 3101 novorozenců, nejméně za posledních

Své určitě dělá
přetrvávající
a nepravdivý mýtus,
že velká porodnice
nenabízí soukromí

Foto ZHPK

pět let, o 210 méně než v roce
2015. V druhé plzeňské porodnici, v soukromé Mulačově nemocnici, se loni narodilo 646 miminek – to je ve srovnání
s předloňskem o sto více.
A v souhrnu si polepšilo i kvarteto porodnic zřizovaných hejtmanstvím – v Domažlicích, Klatovech, Rokycanech a Stodu se
minulý rok narodilo 2139 dětí,
v roce 2015 jich bylo 1967.
„Pokud by byl pokles celokrajský, mělo by to logiku – takto se vysvětlení hledá obtížně,“
řekl Právu Zdeněk Novotný,
přednosta gynekologicko-porodnické kliniky plzeňské fakultní
nemocnice. „Své určitě dělá přetrvávající a nepravdivý mýtus, že

Porodní turistky

V porodnicích zřizovaných Plzeňským krajem přišlo loni na svět 2139 dětí, o 172 více než v roce 2015.

velká porodnice nenabízí soukromí, že jsme velkovýrobna dětí. Je to nesmysl. Maminky u nás
mají děti u sebe, navíc tady máme supermoderní zařízení s šesti
porodními sály – když u nás bu-

de rodit šest žen najednou, každá má maximální soukromí.
Menší porodnice mají jeden sál,
a když se tam sejdou dva porody
naráz, je to problém,“ podotkl
Novotný.

V Mulačově nemocnici, kterou
vlastní od roku 2014 skupina Privamed, se proti době před čtyřmi
lety počet porodů zvýšil o sedmdesát procent. „Ženy naši porodnici vyhledávají proto, že zde

mají rodinné prostředí a vše, co
s tím souvisí,“ uvedla mluvčí nemocnice Eva Milerová. „Nastoupili k nám noví lékaři, máme facebookovou stránku, rozšířili
jsme poradnu pro těhotné, dáva-

Těhotné Plzeňanky ale míří také mimo krajskou metropoli – setkávají se s nimi porodníci v Klatovech, Rokycanech i Stodu.
„Stod a Rokycany byly vždycky
alternativa pro rodičky, které mají z nějakého důvodu obavy z velké porodnice,“ uvedl Jiří Kokoška ze Zdravotnického holdingu
Plzeňského kraje. „Zájem o naše
porodnice stoupá i díky tomu, že
se modernizují – ve Stodu se loni,
poté, co tamní sál prošel v roce
2015 rekonstrukcí, narodilo 579
dětí, o 161 více než v roce 2014,“
upozornil Kokoška.
A je tady i fenomén „porodní
turistiky“. „Stává se, že do našich
porodnic volají i rodičky z Prahy. Shánějí informace o vybavení, ptají se, zda je možné se v daném místě ubytovat, jestli je
blízko porodnice nějaký penzión,“ poznamenal Kokoška.

Archeopark v Prášilech chce postavit dům, zničil ho požár
Lidé z šumavského Archeoparku v Prášilech na Klatovsku
by chtěli znovu postavit repliku
panského keltského domu, který
30. prosince večer zničil požár.
Oheň, který zachvátil dřevěnou
stavbu s rákosovou střechou, likvidovali do noci hasiči z celého
okolí s několika cisternami.
Oheň napáchal škodu za půl miliónu korun.
Sdružení Keltoi, které Ar-

cheopark Prášily provozuje, by
se chtělo pokusit o obnovu stavby. Musí ale nejdřív někde sehnat peníze na materiál, stavba
nebyla pojištěná. Čeká se také
na to, jak skončí vyšetřování
příčin požáru, řekl Václav Horák
z Keltoi.
Hasiči vyloučili, že by mohl
být následkem technické závady.
„Jestli byl požár zapálen úmyslně, nebo ho zavinila nedbalost či

zábavní pyrotechnika, prokáže až
další vyšetřování. V úvahu připadá i samovznícení,“ uvedla
mluvčí krajských hasičů Pavla
Jakoubková.
Kromě hašení panského domu
hasiči vodou ochlazovali další
dřevěné repliky obydlí v keltské
vesničce. Horák se obává toho,
že objekt mohl někdo zapálit
úmyslně. V Archeoparku už se to
stalo v květnu 2008, kdy shořel

schopnostem, vlastnostem vozidla a povětrnostním podmínkám
a na mokré vozovce dostal smyk,
který nezvládl a přejel do protisměru, kde narazil do vyvýšeného silničního náspu,“ konstatovala policejní mluvčí. Podle
kriminalistů tak mohl způsobit
dětem v autobuse těžkou újmu na
zdraví nebo dokonce smrt. Čtyřiadvacet dětí při nehodě utrpělo
lehká zranění jako oděrky, pohmožděniny nebo leknutí. Na autobuse byla po nehodě škoda za
asi 900 tisíc korun.
(orh)

kůlů a má rákosovou valbovou
střechu.
„Kůly byly spojované dřevěnými kolíky, rákos byl svázaný
kůží. Pracovali jsme na tom tři
měsíce,“ řekl Horák. Vyčíslená
škoda podle něj odpovídá tehdejším nákladům na materiál. Nyní
se zřejmě prodraží.
„Budeme muset třeba objednat
tak kolem 1200 balíků rákosu,
ten se ale u nás nikde netěží

Osobní vozy už nepotřebují
na obchvat Plzně známku

Řidiči autobusu
hrozí pět let vězení
Policisté stíhají 26letého řidiče autobusu, který 14. července
loňského roku havaroval u Písku
na silnici I/20. Autobus skončil
převrácený na boku a 24 dětí utrpělo drobná zranění. Řidiči hrozí
za trestný čin obecné ohrožení
z nedbalosti až pět let vězení.
Právu to sdělila písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová
Ingrišová s tím, že řidič vezl děti z letního tábora ze Skočic na
exkurzi do Příbrami.
„Nepřizpůsobil na přímém
úseku rychlost jízdy svým

menší dřevěný srub. „Žháře se
nepodařilo najít, srub jsme asi za
dva roky postavili znovu,“ řekl
Horák.
Panský dům byla podle něj rekonstrukce středoevropského významu a jediná rekonstrukce
keltského panského domu v ČR.
Byla podle nálezu objektu
z Mšeckých Žehrovic. Dům
o rozměrech 10,5 krát 9,9 metru
postavili v roce 2006 z tesaných

Osobní vozy, které pojedou po
dálničním obchvatu Plzně, nepotřebují od ledna dálniční známku.
Odlehčí to zejména velmi frekventované Klatovské a Nepomucké třídě. Až si na novinku řidiči zvyknou, bude Plzní projíždět
méně aut, řekl náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík
(KDU-ČSL).
Plzeň o zrušení poplatku na
21kilometrovém úseku D 5 usilovala už před deseti lety před otevřením obchvatu, kdy Náhlík
v tomto smyslu oslovil tehdejšího

ministra dopravy Aleše Řebíčka.
„Rozhodně se to neprojeví 2. ledna, ale později, protože řada firem
má trasy uložené v palubních systémech vozidel, takže řidiči mají
určené trasy od firmy,“ uvedl Náhlík. Až si je firmy přesměrují, tak
se Plzeň zbaví takzvané tangenciální dopravy, která se pohybuje
kolem Domažlické třídy a směřuje na jih na Nepomucko a z Rokycanska na Přeštice.
„Tyto vozy opravdu nemusí
jezdit na Plzeň,“ uvedl. Obchvat
budou více využívat také Plzeňa-

né. Například obyvatel Doubravky dojede rychleji po obchvatu
než přes centrum do průmyslové,
obchodní a univerzitní zóny Borská pole, dosud musel mít dálniční známku.
Po deseti letech provede Plzeň
na jaře velký průzkum SPZ vozidel na okrajích města, výsledky
bude mít koncem roku. „Takže
dostaneme pravdivý obraz o tom,
z kterých směrů auta jezdí,
a v tom už se objeví dopad znepoplatnění dálnice,“ uvedl Náhlík.
(ČTK)

a musí se vozit z Polska nebo
Maďarska,“ uvedl. Keltská vesnička vzniká v šumavských Prášilech asi 11 let, zejména díky
práci nadšenců. Je v ní několik
staveb, například unikátní mohutná vstupní brána s opevněním
nebo přístřešky na keramiku a na
výrobu látek. Park pořádá tábory, školní výlety či výukové programy zaměřené na období Keltů a způsob jejich života. (ČTK)

Sváží se stromky
ČESKÉ BUDĚJOVICE (orh)
– Od pondělí začíná v Českých
Budějovicích tradiční odvoz vánočních stromků. Jejich likvidaci zajišťuje společnost FCC České Budějovice. Lidé je mohou
odkládat u popelnic.
„Budou sváženy a ukládány ve
sběrných dvorech, kde budou posléze hromadně štěpkovány. Takto vzniklý materiál bude odvezen
k dalšímu využití. Štěpky, které
nelze využít pro výrobu tepla,
poslouží jako technologický materiál pro rekultivaci kalojemů,“
vysvětlil první náměstek českobudějovického primátora Petr
Podhola (ČSSD). Svoz stromků
potrvá až do 17. února.

Pavel Orholz
Nejlepším
angličtinářem
v Česku se stal Milan Flachs,
student oktávy Gymnázia České
Budějovice, Jírovcova 8. Zvítězil
v šestém ročníku největší on-line
středoškolské soutěže Best in
English.
Mezinárodního klání se letos
zúčastnil rekordní počet studentů
– 15 107 z 683 škol z 28 zemí.
„Soutěž se konala přes počítače,
tudíž aby byla zcela objektivní,
bylo třeba vynechat disciplíny
mluvení a esej, zbývá tedy gramatika, čtení a poslech. Jako
spousta mých vrstevníků sleduji
seriály on-line a v původním

znění, což rozhodně při poslechu
pomůže,“ sdělil Právu Flachs.
Zmínil, že bez angličtiny se dnes
běžný člověk jen těžko obejde.
„Pokud se nebudu chtít angličtině mermomocí věnovat, nemusím, není to nutnost. To platí spíš
pro minulou generaci, dnes nejenže se angličtinu učí snad
všichni, je to i jazyk používaný
na internetu, kde dnes skoro každý tráví spoustu času,“ je přesvědčený Flachs.
Angličtinu se prý učil hlavně
ve škole a doma. „Nikdy jsem
nebyl na žádné stáži, ani jsem se
neúčastnil akcí podobného rázu.
Rok jsem chodil na kurz angličtiny do jazykovky, tam mi to spíš

Foto archiv Milan Flachs

Nejlepší v angličtině je student českobudějovického gymnázia

Student oktávy gymnázia v Jírovcově ulici Milan Flachs zvítězil v
soutěži Best in English.

než s angličtinou pomohlo se sebevědomím,“ podotkl student
oktávy, který oplývá především
skromností. „Pět let jsem hrál
florbal a už dvanáct let chodím
plavat. Rád ztrácím čas u počítače, čtu knížky nebo něco podnikám s kamarády. Nedávno jsem
začal s hrou na kytaru, ale ohledně toho se zatím nemám moc
čím chlubit. Také jako každý
druhý poslouchám hudbu, nejradši mám rock 80. a 90. let,“ doplnil Flachs. Kromě angličtiny se
věnuje i španělštině. Baví ho občanská nauka a chtěl by studovat
práva.
Soutěž pořádá Institut rozvoje
kompetencí společně se vzděláva-

cí a cestovní agenturou Czech-us.
„Velice mě těší, že se nám podařilo významně zvýšit bezpečnost a kvalitu technického provedení soutěže a také využít nového
SMS informačního systému,“ říká Jindřich Josífek, projektový
manažer Best in English a ředitel
Institutu rozvoje kompetencí. Pořadatelé zaznamenali v posledním ročníku rekordní množství
účastníků, počet soutěžících se
zvýšil téměř o 40 procent.
„Zapojily se střední školy z deseti nových států. Potěšilo nás, že
se soutěže poprvé zúčastnila také
škola z druhé strany Atlantského
oceánu, a to konkrétně z Mexika,“ doplnil Josífek.
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