
Nejrychlejším způsobem dneš −
 ní komunikace je pocho −
pitelně internet, a tak snad
nenajdete nikoho, kdo by ne−
měl minimálně jeden profil.
Ministr vnitra Milan Chovanec
patří k těm, kteří hojně vy −
užívají své profilové účty.
Většinou okamžitě reaguje
na aktuální události, ale do −
káže zaznamenat i okamžik,
který vůbec s politikou ne −
souvisí. Vybrali jsme jenom
některé z nich. 
30. 5. – Aktuální snahu Bruselu
vracet kvóty do hry a rozdělovat 
země na poslušné a špatné nadále 
odmítám. Nikomu to nepomůže
a Evropě to uškodí.

28. 5. – Hezký podvečer! Máme za
sebou krásný a slunečný víkend a já
mám radost, že jsem ho alespoň

kousek strávil na zahrádce u našeho
plzeňského domku. Mám pro vás dva
obrázky. Nádherně kvetoucí klematis
a žlutou magnólii. Kamarádům občas
nejde na rozum, že vedle rybaření
mám rád také kytky. Prý to moc nejde
k mým ostatním zálibám (sport, ryby
a zbraně) ani k ministerstvu vnitra.  
28. 5. – Rád bych plzeňským
Viktoriánům vzkázal, že předvedli ob−
rovskou bojovnost a vůli rvát se až do
konce. Stříbro je ohromný úspěch
vzhledem k tomu, že Plzeň i její fotba−
lový klub se může jen těžko vyrovná−
vat zázemím, jaké mají pražské kluby
– ale dohání to svou srdečností. Jste
borci a gratuluji vám! 
25. 5. – A je to tady! Evropská unie
včera publikovala finální text směr −
nice o kontrole nabývání a držení
zbraní, v platnost vstupuje 13. června
2017. Směrnice přijatá přes ODPOR
ČESKÉ REPUBLIKY zakazuje velkou
část poloautomatických zbraní a zá−

sobníků! Dotkne se prakticky všech
držitelů zbrojních průkazů i blíže ne −
určeného počtu držitelů znehodnoce−
ných zbraní, poplašných zbraní a pře−
dovek i zásobníků. Proti přijetí směr−
nice jsem od začátku já i tým expertů
razantně vystupoval na všech mož−
ných úrovních. Připravu je me spolu
s kolegy s MZV ŽALOBU, se souhla−
sem vlády ji chceme nejpozději do za−
čátku srpna podat. V této věci se můj
názor nemění, žaloba je jedinou mož−
ností, jak ochránit stovky tisíc sluš−
ných legálních držitelů zbraní v ČR!
23. 5. – Povedlo se! Na základě návr−
hu ministerstva vnitra vláda schválila,
že do konce června 2017 vznikne
v Kvasinách koordinační centrum 
pro cizince, které pomůže řešit pro−
blémy související s vyšší koncentraci
zaměstnaných cizinců v Královéhra −
deckém kraji. Situace v Královéhra −
deckém i Pl zeňském kraji se naštěstí už
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Naslouchám vám a mluvím s vámi na síti,
říká Milan Chovanec



zlepšila. Jsem rád, že se povedlo při −
pra vit i legislativní změny v podobě no−
velizace zákona o pobytu cizinců a zá−
kona o zaměstnanosti. Pokud změny
schválí Senát, bude nově zaveden na−
příklad institut nespolehlivého zaměst−
navatele nebo upravena definice zastře−
ného zprostředkování zaměstnávání.
23. 5. – Česká republika je od útoku
v Manchesteru prostřednictvím
Národního kontaktního bodu pro te−
rorismus a tajných služeb v kontaktu
s kolegy ve Spojeném království.
V tuto chvíli nemáme žádnou infor−
maci, že by se útok měl jakkoliv tý−
kat území ČR anebo že by ČR hrozilo
bezprostřední nebezpečí. 
21. 4. – Jak jsme na tom s migrací?
V současné době jsme přijali pouze
12 lidí z asi 1600, které po nás poža−
duje EU. Jak postupně prověřujeme,
tak si myslím, že není možné přijímat
nikoho dalšího... Bezpečnostní pro−
věrka je složitá a ti lidé nejsou ochotni
plnit požadované podmínky. 
12. 4. – Ministerstvo vnitra a Plzeň −
ský kraj budou ještě intenzivněji

spolupracovat při řešení problémů
spojených se zaměstnáváním ci −
zinců! Po depsané memorandum 
přispěje k vý měně informací mezi
krajem a státem. Jako reakci na pro−
blematickou situaci v okolí průmy−
slových zón jsme začali realizovat
celou řadu opatření od posílení čin−
nosti policie po přípravu legislativ−
ních změn.  
4. 4. – Je potřeba zaplatit přede−
vším české občany! Nemůžeme si
dovolit sem dovážet novodobé otro−
ky. Agentury, které sem cizince do−
váží, musí za své lidi držet záruku
a umět se o ně postarat!
3. 4. –  NECHCEME zabránit přícho−
du cizinců do ČR, ale chceme nasta−
vit jasná pravidla a hlídat jejich dodr−
žování. PRIORITOU je, aby Čechům
rostly mzdy. A teprve na pozice,
o které Češi prokazatelně nemají zá−
jem, nechť přicházejí cizinci, ale za
jasných pravidel!  Ministerstvo vnitra
vyhodnotilo Plzeň sko a Hradec
Králové jako rizikové oblasti, po zvý−
šení represivní i preventivní činnosti
se přestupky cizinců snížily.  
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Čtrnáctý ročník prestiž−
ní soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje zná
své vítěze. Tím nejvý−
raznějším se letos stala
rekonstrukce historické
budovy Jíz dárny v Ta −
chově Svět cích. Stavba
si od nesla titul Stavba
roku Plzeň ského kraje
za rok 2016 v kategorii
Re kons trukce budov
i Cenu veřejnosti. Dal −
šími úspěšnými stav−
bami jsou držitelé titulů
Stavba roku Plzeň −
ského kraje v kategorii Stavby pro byd−
lení – bytový dům ve Vele sla ví nově
ulici v Plzni, a v nové kategorii Prů −
myslové stavby – plzeňské sídlo spo−
lečnosti Workpress Aviation.

Odborná porota složená z architek−
tů, inženýrů, stavitelů a dalších spe −
cialistů měla i letos velmi těžký úkol.
„Její úloha je každým rokem velmi těž−
ká. Výběr staveb pro nominaci probíhá

nejen z dodaných materiálů od přihla−
šovatelů, ale zejména na obhlídkách,
které porota absol vuje,“ upřesňuje 
Ing. Miloslav Zeman, předseda před−

stavenstva Asocia −
ce hospodářských
komor Jihozápad.

Porotci udělili ta−
ké dvě čestná uzn á −
ní. A organizátoři
slavnostního vyhlá−
šení soutěže hýřili
vtipem, když tyto
ceny předaly osob−
nosti velmi spjaté
s oceněnými stav−
bami: oceněna byla
dostavba poslu chár −
 ny Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

v Plzni a cenu předal rektor Západo −
české univerzity v Plzni Miroslav
Holeček. Další čestné uznání předal
„Trenér roku 2016“ Martin Šetlík při−
hlašovatelům výstavby nových spor−
tovních hal v areálu SOUE v Plzni
ve Skvrňanech. Cenu poroty pak 
získala ohleduplná a vkusná re kons −
trukce bývalé parostrojní továrny ve
Zbirožském dvoře.

Kromě statutárních cen byly i letos
uděleny ceny nestatutární. Cenu primá−
tora města Plzně si odnesla stavba
Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba

pražského zhlaví. Jedná se o moder−
nizaci železničního uzlu Plzeň, která
byla přihlášena do kategorie Dopravní
a inženýrské stavby. Cenu hejtmana
Plzeňského kraje letos převzala Galerie
Hrádek „Prostor her a inspirace“
z kate gorie Rekonstrukce budov. Cenu
Okresní hospodářské komory Plzeň sko
získala rekonstrukce železniční trati
Klatovy – Železná Ruda.  Svaz podni−
katelů ve stavebnictví udělil cenu vý−
robní hale s administrativní budovou
společnosti SCHWER Fittings, která
byla přihlášena do nové kategorie Prů −
myslové stavby. Svoji cenu udělila také

Česká komora autorizovaných inže nýrů
a techniků činných ve výstavbě.

V závěru celého slavnostního veče−
ra zazněla z úst Miloslava Zemana vý−
zva, která není plzeňskému publiku ne−
známá. Letos však dostala velmi kon−
krétní podobu. Již v loňském roce pan
Zeman vyzval k podpoře „krásna“
v architektuře a stavitelství a pouka −
zoval na prvorepublikovou zvyklost

alokovat 10 % investic na umělecké
zhodnocení či vybavení stavby. Jeho
apel nabyl v dnešních dnech konkrétní
podoby – již v příštím roce se totiž bu−
de vyhlašovat také Cena za výrazný
výtvarně – archi tektonický prvek. 

„Toto ocenění může získat kterákoli
přihlášená stavba bez ohledu na nomi−
nace na titul Stavba roku Plzeň ského

kraje. Za jejím udělením stojí jako ga−
rant Obec architektů. Věřím, že tato
cena bude původcem jaké hosi veřej−
ného tlaku na investory i projektanty,
aby přestali „upoza ďovat krásno“, kte−
ré se v sou časných stavbách vyskytu−
je méně často, a které je právě to, co
jednou ocení nastupující generace,“
upřesnil Ing. Zeman. 

Do letošního ročníku soutěže majite−
lé, investoři či projektanti přihlá sili cel−
kem 27 staveb dokončených či zko −
lau dovaných v roce 2016, z nichž po−
rota nominovala 16 na hlavní ocenění.

Soutěž Stavba roku Plzeňského
kraje 2016 pořádali Plzeňský kraj
a Statutární město Plzeň ve spoluprá−
ci s Okresní hos podářskou komorou
Plzeňsko, Čes kou komorou autorizo−
vaných inženýrů a techniků, Svazem
podnikatelů ve stavebnictví v ČR
a Obcí architektů. Záštitu nad soutěží

převzali hejtman Plzeň ského kraje
Josef Bernard a primátor statutárního
města Plzeň Martin Zrzavecký.

Jízdárna ve Světcích sklízí úspěchy – má dvě ceny

Miloslav Zeman, předseda 
představenstva Asociace 

hospodářských komor Jihozápad

Titul Stavba roku PK 2016 v kategorii Rekonstrukce budov z rukou 
Milady Emmerové, senátorky Parlamentu ČR převzali: 

Jiří Struček, starosta města Tachov, Petr Vrána, místostarosta města Tachov, 
Jan Soukup, autor projektu a Pavel Voltr, kastelán zámku Tachov 

Titul Stavba roku PK 2016 v kategorii Stavby pro bydlení předala Miloslava Rutová, 
poslankyně Parlamentu ČR do rukou Štěpána Košana, majitele společnosti 

Madruzzo a autorům návrhu stavby: Jaromír Veselák a Radek Dragoun 

Cenu OHK Plzeňsko z rukou Oty Rubnera, předsedy představenstva OHK Plzeňsko 
převzali: Jaroslav Pešek, zástupce obchod. ředitele AŽD Praha, 

Lukáš Feichtinger, zástupce ředitele výstavby OHL ŽS 
a Pavel Zelina, vedoucí projektu ze společnosti Subterra 

Titul Stavba roku PK 2016 v kategorii
Průmyslové stavby předala Marcela

Krejsová, 1. náměstkyně hejtmana PK 
do rukou Václavu Mastnému,

autorovi návrhu a projektu stavby

Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví
z rukou Jana Muziky, předsedy krajské
společnosti SPS převzal Pavel Mádr, 
jednatel společnosti EMPEX Holding 

Více informací na
www.stavbarokuPK.cz

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si odnesl i bytový dům a firemní sídlo
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Magistrát města Plzeň již podruhé
v řadě získal ocenění Přívětivý úřad
2017 jako nejpřívětivější úřad s  roz−
šířenou působností v rámci Plzeň −
ského kraje. V  letošním roce se jed−
nalo již o druhý ročník soutěže, kte−
rou vyhlašuje Ministerstvo vnitra
České republiky s cílem zmapovat
přívětivost a otevřenost úřadů
a zhod notit tak kvalitu nabízených
služeb. Letošního ročníku se účast−
nilo 165 úřadů obcí s  rozšířenou 
působností včetně městských částí

Prahy, druhé místo v  rámci Plzeň −
ského kraje obsadily Klatovy, třetí
Rokycany. 

„Město usiluje o to, aby bylo
vstřícné a  usnadňovalo lidem vyři −
zování jejich záležitostí i  komunikaci
s  úřadem. Ta práce je kontinuální,
neustále se snažíme zlepšovat fungo−
vání magistrátu a služeb pro občany,“
uvedl primátor Martin Zrzavecký. 

Soutěž Přívětivý úřad spočívá
v hodnocení přívětivosti a otevřenosti
úřadů vůči občanům a jejich potře−

bám. Hodnocení probíhalo na základě
elektronického dotazní kového šetření,
v němž bylo sledováno 56 kritérií roz−
dělených do kategorií: dostupnost
úřadu pro občany, transparentnost
úřadu, komunikace úřadu, řízení kva−
lity a další aktivity úřadu. 

„Zatímco v  loňském roce jsme
byli kladně hodnoceni za mobilní
aplikaci ‚Plzeň – občan‘, nabízející
rezervační systém k  návštěvě úřa−
du, praktické návody na řešení život−
ních situací, aktuální dopravní infor−

mace i za aplikaci Plzni.to sloužící
k hlášení závad na městském ma−
jetku, letos se jednalo o ocenění ce−
lého komplexu poskytovaných slu−
žeb, a zejména pak způsobu jejich
zajištění vůči občanům,“ vysvětlil
Petr Triner, ředitel Úřadu správních
agend Magistrátu města Plzně.

Prvenství v soutěži Přívětivý úřad 2017

Nové vedení zvolila
Kraj ská organizace
TOP 09 Plzeňský
kraj. Předse dou bude
i příští dva roky Petr
Suchý, místo před −
sedy se stali primář
Klatovské nemocni−
ce Richard Pik ner
(44), zástupkyně ře−
ditele ZŠ Ilona Jehličková (53)
a technický ředitel Mar tin Vít (45). 

„Následující období je pro mě vý−
zvou. Události posledních týdnů mě

utvrzují v  tom, že obča−
nům není jedno, co se děje
v  politice, a to mě napl ňu −
je pocitem, že v podzim−
ních parlamentních vol −
bách uspějeme. TOP 09 je
strana otevřená všem
aktiv ním zájemcům o  spo −
 lu práci. Rád mezi námi
uvítám všechny, kteří se

chtějí zapojit, ať už jako členové ne−
bo podporovatelé,“ říká nově zvole−
ný předseda TOP 09 Plzeňského
kraje Petr Suchý.

Suchý povede TOPku i nadále 

Petr Suchý

Historický víkend patří vždy v polo−
vině června neodmyslitelně k Plzni.
Nadace 700 let města Plzně jej po−
řádá nepřetržitě od roku 1995, a to
většinou v historickém centru měs−
ta, kam zve ve dnech 9. – 11. červ−
na i letos. A na co je možné se 
těšit? To jsme se zeptali ředitelky
nadace Aleny Kozákové. 

Určitě na všechno, co mají náv −
štěv níci na této akci rádi. Hlavní scé−
na na náměstí Republiky ožije hud−
bou, tancem, divadlem i šermem.
Zavítají sem také zahraniční folklorní
soubory, které jsou hosty Meziná −
rodního folklorního festivalu, který
tou dobou také probíhá v Plzni a oko−
lí. Těšit se na ně můžeme i ve velkém
sobotním průvodu, který vychází ve
14 hodin od Ježíška.

Sobotní průvody procházely
v minulosti jinou trasou, bude to 
tedy letos jinak?

Ano. Letošní Historický víkend
nabíd ne novou scénu, a to v sobotu
U Ježíš ka,  kde vyroste   dobový tábor.
V sobotu si tady diváci užijí jezdecký
turnaj a proběhne i bitva. Protože ko−
ně a kočáry budou právě zde, vydá se
průvod ve 14 hodin od Ježíška,
u Západočeského muzea se k nám

přidá zhruba pět set účastníků Mezi −
ná rodního folklorního festivalu a spo−
lečně pak přijedeme a přijdeme na ná−
městí Republiky. S námi také sám cí−
sař Rudolf, pro nás známý jako druhý. 

Hlavní postavou celého víkendu
prý bude  Golem?

To je pravda, bude přesně taková,
jak ji znáte z  filmů s Janem Weri −
chem. Tajemstvím zůstává, zda a za
jakých okolností ožije. Doporu čuji
proto nenechat si ujít ani páteční ani
sobotní večerní představení Historic −
kého víkendu. Garantem jeho pro −
gramové části  je Martin Cholinský
z  agentury Rytíři Koruny České.
Podrobný program na www.nada−
ce700.cz.

A my jen doplňujeme, že v pest−
rém programu bude i dětská inter−
aktivní scéna, Pohádková cesta, 
tržiště, dobový tábor, historie
s Techmanií, prohlídky historických
budov České spořitelny a mnoho
dalšího. Samozřejmostí pak je i ve−
černí rej strašidel s vyhodnocením
těch nej a následný večerní Vejšlap
Plzeňských strašidel, který projde
Plzní svou tradiční trasou. Rozhod −
ně si tedy letošní Historický víkend
nenechte ujít. 

Ježíšek nebo Golem? 
Na Historickém víkendu obojí!
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V našich novinách jsme už  psali,
že v čele kandidátky hnutí ANO
v Plzeňském kraji stane mladá
energická žena, ministryně pro
místní rozvoj Karla Šlechtová. Na
čem chce postavit svůj program
a proč kandiduje právě u nás?

� Jako ministryně pro místní rozvoj
jste jednou z nejviditelnějších členů
této vlády. Proč jste se ale rozhodla
kandidovat právě za Plzeňský kraj,
když jste původem z Karlových Varů? 

Možnosti kandidovat za Plzeňsko
si velmi cením především proto, že
mám tento kraj nesmírně ráda už od
dětství. O prázdninách jsme každo−
ročně jezdili do chodské Hostouně,
byla to krásná léta. Vzpomínám, jak
jsme chodili na houby do kopců
Českého lesa, i na pocit princezny
z pohádky na barokním mostě přes
Radbuzu v Bělé. V Plzni jsem potom
také několik let studovala. Získala
jsem titul Ing. na ekonomické fakultě
Západočeské univerzity. Původně

jsem i uvažovala, že budu v Plzni
bydlet. Takže když mi nabídli repre−
zentovat hnutí ANO právě tady, bylo
to, jako bych se vracela domů.
� Jste ministryní vlády už třetím 
rokem, čeho si ceníte, že se vám
povedlo?

Nejvíc asi toho, že
jsme dokázali prosadit
několik zákonů, které li−
dem usnadní život. Jde
hlavně o nový zákon
o zadávání veřejných
zakázek, díky němuž
jsou obecní výdaje pod
lepší kontrolou. Zákon
umožňuje, aby se sta−
rostové při jejich zadá−
vání rozhodovali podle
selského rozumu. Pak
je tu stavební zákon, 
díky kterému ubyde ne−
konečných front na
úřadech. A podařilo se
nám prosadit i nový zá−
kon o pohřebnictví, kte−

rý přinese více respektu, úcty a piety
k našim zesnulým.
� Podařilo se prosadit i něco pro
rozkvět obcí?

Určitě. Vyčlenili jsme peníze na
spoustu prospěšných projektů,
od obnovy památek a stavby škol

až po bourání vybydlených domů
v ghettech mnoha měst.
� A co se Vám osobně naopak ne−
povedlo?

Jak často smutně říkám, dostateč−
ně se mi nepodařilo vnášet do politi−
ky slušnost. Je tam spousta ne −
čestných podrazů, hádek, to je holt
boj na dlouhou trať. 
� Na závěr, jaký nabídnete vaši
voli čům program? Co  konkrétně od
Vás mohou očekávat, když ve vol−
bách uspějete? 

Kromě té slušnosti, což je samo−
zřejmost, se jako specialistka na roz−
voj regionů chci věnovat hlavně to−
mu, aby se lidé tady na Plzeňsku mě−
li lépe. Chci zjistit, v čem můžeme
pomoci starším lidem, mladým rodi−
nám, ale i celým obcím. Lidé sami by
měli mít možnost rozhodnout, zda se
za jejich peníze budou stavět bytové
domy, nové silnice a železniční tratě,
domovy důchodců, školy nebo třeba
sportoviště. Určitě se nám to spo −
lečně podaří. ;−)

Karla Šlechtová z ANO:
Chci, aby se lidé na Plzeňsku měli lépe

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
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Dobrý den. Ve smlouvě
nájmu mám uvedenou
do bu určitou na jeden rok
s výpovědní lhůtou 2 mě−
síce. Před uplynutím 1 ro−
ku jsem dala písemně vý−
pověď bytu 2 měsíce pře−
dem. V kauci stojí, že celá
výše kauce propadá ve
prospěch pronajímatele
v případě nedodržení do−
by nájmu. Majitel mi kau−
ci nechce vrátit, že jsem
tuto dobu nedodržela
a předčasně jsem ukonči−
la dobu nájmu. Já jsem
ale dodržela výpovědní
dobu 2 měsíce. Náleží mi
tedy kauce, anebo ne? 

Předem děkuji za reakci.

Dobrý den, Vaše otázka se
dotýká více poměrně frek −
ventovaných problémů na−
jednou. Pokusím se je ob−
jasnit postupně. V první řa−
dě jsou smlouvy na dobu
určitou uzavírány právě pro−
to, aby obě strany měly vy−
sokou míru jistoty, že po
urči tou dobu bude nájemce
hradit nájem a pronajímatel
ponechá nájemce v bytě.
Zvláštní ujednání o před−
časné (jednostranné) výpo−
vědi jsou časté, a pokud
s nimi strany nemají pro−
blém, pak je lze ve smlouvě
sjednat. Nelze však takové
ujednání zároveň omezovat
možnou sankcí. To jde jaksi
proti smyslu konsensu nale−
zenému v nájemní smlouvě.
Není možné, aby jedna stra−
na souhlasila s určitou roz−
vazovací podmínkou závaz−
kového vztahu, ale zároveň
trestala její případné využití.
A navíc, s účinností nového
občanského zákoníku jsou
veškeré smluvní pokuty
v ná jemních vztazích vylou−
čené, a tedy i neplatné, a to
nehledě na dobu, kdy jste
nájemní smlouvu uzavřela.
Lze tedy s určitostí říci, že
kauce musí být po skončení
nájemního vztahu vyúčtová−
na, případně celá vrácena
nájemci.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Martin Straka a Miroslav Indrák
navštívili oddělení dětské ORL
Fakultní nemocnice Plzeň−Bory,
kde předali šek,  jehož výši tvořil
výtěžek z prodaných dresů. 

„Šlo konkrétně o částku 25 tisíc
za vydražené dresy na závěrečném
setkání partnerů,“ uvedl generální
manažer klubu Martin Straka. Dár −
kový šek  od Martina Straky převzal
primář oddělení dětské ORL MUDr.
David Slouka, Ph.D., MBA.  

Setkání si nenechal ujít ani ředitel
Fakultní nemocnice Plzeň. „Jsme
velmi rádi, že jsme navázali spolu−
práci s HC Škoda Plzeň. Kluci jsou
nejen výborní sportovci, ale i vzory
pro naše pacienty a pro některé naše
zaměstnance, ale zejména jsou to li−
di. Jsou lidští a naše spolupráce je
dokonalá. Moc děkujeme za finanční
dar, který použijeme pro potřeby
toho to dětského oddělení,“ sdělil
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Velkou radost z návštěvy měly
i hospitalizované děti. Dětské pacienty

potěšil nejen generální manažer klubu
Martin Straka, ale i hokejista Miroslav
Indrák. Plzeňský útočník pocházející
z Písku zavzpomínal sám na svojí
hospitalizaci na tomto oddělení, které
je jediné svého druhu nejen v Plzeň −
ském kraji. „Je to lůžkové pracoviště

s kapacitou 20 pacientů a je jediné
svého druhu v Plzeňském, Karlovar −
ském a i Jihočes kém kraji. Nejčastěji
jsou zde dětičky hospitalizované pro
plánované zákroky, jako jsou klasické
nosní mandle,“ uvedl dále ředitel 
nemocnice Václav Šimánek. 

Příjemné sobotní počasí vylákalo
do centra Plzně tisíce lidí na druhý
ročník Plzeňských dvorků. Ty při−
pravila Nadace 700 let města
Plzně a společně s několika institu−
cemi i soukromými vlastníky zpro−
středkovala návštěvníkům akce
možnost nahlédnout do zákoutí zá−
padočeské metropole trochu jinak.
Zájem byl obrovský, a to přede−
vším o nové dvorky. Jedním z nich
byl např. ten v Bezručově 25.

„Tolik lidí jsme opravdu nečekali.
Už v 10:00, tedy se začátkem pro−
gramu, stál před domem hlouček lidí
a během celého dne to pak byl stálý
proud návštěvníků, kteří byli nadšeni
jak naším dvorkem, tak akcí samot−
nou,“ řekl jeden z majitelů objektu
Mar tin Vítovec, který  zároveň už
přemýšlel, co všechno by se dalo
v příštím roce vylepšit. 

Stejnou zkušenost měli majitelé
nově otevřeného penzionu Republika
na náměstí Republiky 24, domu, kte−
rý po léta chátral a nyní byl pro „dvor−
kaře“ jedním z hlavních cílů a svou
novou podobou většinu nadchnul.
Tradičním partnerem se stala opět fi−
lozofická fakulta ZČU. Na jejích dvor−
cích startovala i končila městská hra
„Zažijte dvorky“ (Sedláčkova 38
a 15). Tu si zahrály desítky lidí všech
věkových kategorií, a pokud byli

úspěš ní, otevřeli nakonec truhlu, z níž
si mohli vybrat poklad. Univerzita také
otevřela své laboratoře, v nichž před−
stavila svoji práci.   

Stejně jako v minulém roce se
mnozí těšili na dvorek v Bezručově
9, kde se mohli setkat s oblíbenou
plzeňskou architektkou paní Annou
Hostičkovou a usměvavými majiteli,
manžely Horákovými. Po celý den
vše doprovodila příjemná hudba ky−
taristy Pavla Junga či tajemný zvuk
hangdrumu Jiřího Šámala.  Více než
dvě stovky lidí se vydaly na ko −
mentované prohlídky, které připravil

oblíbený plzeňský historik David
Růžička s dalšími průvodci.

„Druhý ročník ukázal, že nadace
přinesla do Plzně novou akci, která
se lidem líbí a z toho máme obrov−
skou radost,“ zhodnotila Plzeňské
dvorky 2017 ředitelka nadace Alena
Kozáková. „Především si cením to−
ho, s jakým nadšením s námi všich−
ni majitelé spolupracují, a to bez ná−
roku na jakoukoliv odměnu, což se
týká i vystupujících umělců. Už teď
se těšíme na příští ročník. Dokonce
už se nám hlásí další zájemci se
svými dvorky,“ doplňuje. 

David Růžička s jednou ze svých skupin v rámci komentované prohlídky na 
náměstí Republiky před domy  23 a 24.

Plzeňské dvorky 2017 opět lákaly

HC Škoda Plzeň podpořila dětskou ORL 
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3+1 (64 m2) Čechova ul., 
Plzeň – Bolevec
Byt v OV který se nachází v 1. patře cihlového
domu. Byt je v původním udržovaném stavu.
V okolí veškerá občanská vybavenost. Velmi 
zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané
lokalitě.

� 734 319 302

2 199 000 Kč

Chata 4+1 (389 m2), 
Vysoká Libyně
Chata  na vlastním pozemku o zastavěné ploše 
79 m2. Chata je jednopodlažní s obytným pod−
krovím IS: vlastní vr t, el. 220/380 V, topení: 
lokální TP, bojler. Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

849 000 Kč  
RD 2+1 (402 m2), Kladrubce, 
okr. Plzeň – jih
RD/chalupa nedaleko Nepomuka. IS: voda –
studna, el. 230/400V, topení – lokální TP, mož−
nost výstavby krbu. K domu náleží zahrádka
s prostornou stodolou. Vhodné ke klidnému
bydlení či rekreaci.

� 734 319 301

550 000 Kč
Chalupa (930 m2), Čelákovy, 
okr. Plzeň – jih
RD/chalupa  se nachází nedaleko obce Stod.
K domu náleží dílna, chlévy a garáž. IS. el.
230/400 V, voda – obecní vodovod 10 m od po−
zemku, topení – lokální TP. Velmi klidná lokalita
k trvalému bydlení, rekreaci. 

� 734 319 301  

350 000 Kč 

3+1/L (75 m2), ul. Žlutická, 
Plzeň – Bolevec
Byt v OV po kompletní rekonstrukci se nachází ve
čtvrtém patře panelového domu. K dispozici je
sklep. V blízkosti MHD, veškerá občanská vyba−
venost. Nízké náklady na provoz bytu. 
Doporučujeme!

� 734 319 301

2 600 000 Kč
4+1/L (84 m2), 
Plzeň – Rabštejnská ul.
Byt v OV se nachází ve 3. patře panel. domu. Byt
je v původním udržovaném stavu. V okolí veške−
rá občanská vybavenost. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302  

2 599 000 Kč CG D

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 800 000 Kč
Zděná chata, voda podmínka, do 30ti km od Plzně 1 000 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. P−S, P−J 1 000 000 Kč
Rekreační chata Dobřany, Chlumčany 900 000 Kč
Zděná či dřevěná chata u přehrady Hracholusky 1 500 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 1 500 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 2 000 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 700 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Zruč, Třemošná, Druztová 3 000 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Manětín, Dolní Bělá, Pernarec 1 500 000 Kč
RD v lepším stavu Mirošov, Rokycansko, Strašice 2 500 000 Kč
Chata u přehrady Hracholusky, i na cizím pozemku 1 000 000 Kč
Rodinný dům – Kralovice, Kožlany, Plasy, Manětín 2 500 000 Kč

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město 1 100 000 Kč
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav 1 400 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí 1 200 000 Kč
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 1 200 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 400 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 700 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 800 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka 2 000 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 2 200 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy 2 500 000 Kč
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 900 000 Kč
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město 4 900 000 Kč
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město 5 500 000 Kč

Chata 1+kk (15 m2), 
Spálené Poříčí
Dřevěná zahradní chatka o zastavěné ploše 
16 m2 se nachází v ul. Rodáků. IS: vodovod,
elektřina a plyn v komunikaci u pozemku. Topení:
lokální TP, suché WC, studna. Pozemek je situo−
ván v klidné části obce v blízkosti lesů.

� 734 319 302 

499 000 Kč  GC

Chata 2+1/T/G (410 m2), Pňovany,
okr. Plzeň – sever
Dřevěná slunná chata s kamennými základy
u přehrady Hracholusky. Chata o zastavěné
ploše 44 m2 stojící na vlastním pozemku. 
Vřele doporučujeme! 

�� 734 319 301

899 000 Kč G
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Rada města Plzně schválila úpravu
objemu finančních prostředků na
platy na rok 2017 Městskému ústa−
vu sociálních služeb města Plzně.
Reaguje tím na kritickou situaci,
kdy se městský ústav dlouhodobě
potýká s  nedostatkem pracovních
sil. Řešením, jak si udržet stávající
personál, je navýšit měsíční platy,
bude to o částky od 500 korun do
2000 korun.

„O úpravu objemu finančních pro−
středků požádal radu města ředitel
městského ústavu. Žádost odůvod−
ňuje tím, že v rámci schváleného
limi tu nelze reagovat a postihnout
skutečnou situaci na pracovním trhu.
Městský ústav sociálních služeb
se dlouhodobě potýká s nedostat−
kem pracovních sil, a to hlavně v ob−
lasti přímé obslužné péče o klienty.
Vedení organizace se snaží vylepšit
stávající platové poměry zaměstnan−
ců formou poskytovaných odměn
a i přes tuto skutečnost nelze za −
stavit fluktuaci zaměstnanců a stabi−
lizovat jednotlivé pracovní týmy,“ při−
blížila náměstkyně primátora pro 
oblast školství a sociálních věcí Eva
Herinková. 

Situace je podle ředitele zařízení
Vladimíra Chuchlera kritická, stáva −
jící zaměstnanci jsou dlouhodobě
přetěžováni a vykazují příznaky tak −
zvaného vyhoření. Nově příchozí
zaměst nanci po několika dnech i týd−
nech z organizace odcházejí. „Ob −
dob ný stav jako v oblasti zaměstnan−
ců přímé obslužné péče je v poslední
době i u ostatních profesí v organiza−
ci,“ doplnila Eva Herinková. 

Jako jediné řešení ředitel městské−
ho ústavu navrhuje vytvořit stávají−
cím zaměstnancům „nadstandardní
finanční podmínky“ ve srovnání
s aktuál ním trhem práce, tedy vytvo−
ření „platové bariéry“, která bude pů−
sobit proti jejich odchodu. Proto bu−
dou jednorázově po dobu krizového
období zvýšeny u vybraných profesí
měsíční platy o 500 až 2 000 korun,
a to formou odměn. Celkem se bude
zvýšení platů týkat 291 zaměstnan−
ců. K navýšení platů by mělo dojít od
výplatního termínu za měsíc duben,
což představuje navýšení objemu
finanč ních prostředků na platy na rok
2017 v rámci hlavní činnosti měst−
ského ústavu z  96,3 milionu korun
na 99,88 milionu korun. 

Zaměstnanci sociálních služeb
si finančně polepší 
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říká generální ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Pavel Panuška 

„Prioritou je sjízdnost a bezpečnost“ 
Rychlý růst počtu silničních vozidel
s trvale rostoucí intenzitou provozu
klade na silniční komunikace stále
větší požadavky jak z technického
hle diska, tak i po stránce bez peč −
nosti provozu. Provozně−výrobní
útvar Správy a údržby silnic Plzeň −
ského kraje zajišťuje na území kraje
údržbu 4615 km komunikací. Pře −
devším se jedná o  silnice II. a III.
tříd. Na základě smluvního vzta hu
s organizací Ředitelství silnic a dál−
nic ČR však zajišťuje částečně také
údržbu silnic I. tříd. Jaké jsou úkoly
a záměry této příspěvkové organi −
zace Plzeňského kraje, na to jsme
se zeptali jejího generálního ředite−
le Bc. Pavla Panušky. 

� Pane generální řediteli, nastává
letní motoristická sezóna, pro vás
to znamená jednak opravit  problé−
my po zimě, jednak zajistit i další
plánované akce.

Prioritou je samozřejmě sjízdnost
a bezpečnost silničního provozu.
Tomu podřizujeme veškerou naši
práci. V letní údržbě, což
asi motoristy nyní zajímá
především, se zaměřuje−
me na opravy povrchů
vozovek a další práce.
Pracovníci útvaru opravu−
jí a udržují rovněž mosty.
Nejvíce kilometrů silnic je
v klatovském okrese, cel−
kem 1126 km. Dále ná−
sledují okresy Plzeň – se−
ver (912 km) a Plzeň – jih
(863 km). V oblasti letní
údržby začala naše organizace vý−
razně zvyšovat výkony technologic−
kých oprav na prodloužení životnosti
povrchů komunikací. Nyní disponu−
jeme stroji na tyto technologie –
emulzní nátěry, kalové vrstvy, recyk−
lovanou asfaltovou směs, obnovu
vodorovného dopravního značení,
zalévání spár a trhlin.
��Hodně se mluví také o využívá−
ní recyklované asfaltové směsi,
je opravdu tak ekonomická, jak
se tvrdí?

Asi máte na mysli přípravu pod−
kladních vrstev nátěrů na opravy
místních poklesů a vyrovnání nivele−
ty krajů vozovky, na které používáme
tuto recyklovanou asfaltovou směs.
Letos se chystáme vyrobit 19 000 t
směsi. Toto řešení představuje velmi
ekologické a ekonomické zpracování
odpadu, který by jinak bez užitku
skončil na skládce. Další technologií
využívanou k opravám krajských 
silnic III. tříd jsou dvouvrstvé nátěry,

které prodlouží životnost
vozovky o několik let.
Povrch silnice se uzavře
a dojde k eliminaci zatéká−
ní povrchových vod do
podkladních vrstev, takže
může lépe odolávat povětr−
nostním vlivům, zejména
zimním mrazovým cyklům. 

��Mluvili jsme o začátku
letní se zony, jaké jsou
v tomto směru záměry?

Správa a údržba silnic
konkrétně provede obnovu
nátěrů mj. na úsecích:
III/1858 Kolo več−Zíchov,
III/18624 Břežany−Pačejov,
III/11744 Nechánice−Pře −
šín, III/2325 Bušovice−
Vítinka, III/2051 Líšťany−
Luhov, III/19340 Jivjany−hr.

okr. KT, III/1764 Točník−Otín, III/19520
Meclov−Otov, III/18061Čemíny−kř.III/
18050, III/1878 Kozlovice−Mileč.
Opravy budou pokračovat v závislosti
na počasí až do konce září.

Podobnou technologií je pokládka
dvouvrstvých mikrokoberců, které
slouží k obnově původ ních vlastností
obrusné vrstvy převážně silnic II. tříd.
Jedná se o kvalitnější opravu, avšak
náročnější na provádění. Letos SÚS
mikrokoberci opraví např. silnice:
II/203 Láz−Benešovice, II/190 Špi čák
kř. Pancíř−Hojsova Stráž, II/204 Za −
hrádka−Únešov, II/235 Přísednice−
Terešov, III/02015 Hradiště−Bezdě −
kov, III/20160 N. Ves−Bezdružice,
II/195 Poběžovice−Hostouň, II/234

Ovčín−Skomelno, II/201 Krsy−hr.
okr. PS, II/180 Vysoká−Černice.
Pro zvýšení bezpečnosti silniční−
ho provozu na silnicích II. a III.
tříd byl zakoupen stroj na vodo −
rovné dopravní značení. Letos
máme v plánu obnovit VDZ na
325 km silnic.

�� Zdá se, že na dobré cestě je 
i obchvat Rokycan, o kterém se již
dlouho mluvilo?

Dlouho očekávaná dostavba silnič−
ního obchvatu Rokycan, Kamen né ho
Újezdu,  Nové Huti a Hrádku u Roky −
can je ve finální fázi. V dubnu letošní−
ho roku  byla stavba zahájena, v sou −
časné době se v rámci platného sta−
vebního povolení provádí překládky
sítí tak, aby mohla velká stavební
technika na 3,5 km trasy najet nejdéle
na  podzim letošního roku. (na dole
přiložené mapce je vidět již stávající
a nově budovanou část obchvatu).
První studii obchvatu připravilo Sdru −
žení měst a obcí Plzeňského kraje už
v roce 1994. Projekt se připravoval
od roku 1999, územní rozhodnutí by−
lo získáno v roce 2004. Před deseti
lety tehdejší krajský radní pro dopra−
vu Miroslav Jaroš prosadil zařa zení
stavby mezi priority kraje. Jeho ná−
sledník ve funkci Jaroslav Bauer po−
klepal v roce 2010 na základní kámen
celého obchvatu. 
�� Co způsobilo tak dlouhé otálení
a zpoždění stavby?

Jednalo se o neochotu jednat
o prodeji ze strany jednoho z majitelů
pozemků. To zapříčinilo zpoždění
a následné rozdělení stavby na dvě
etapy. V červnu 2013 byla zprovoz−
něna tzv. 1. etapa v délce 1,7 kilomet−
rů. Vyjednávání s nevstřícným majite−
lem ale stále nevedlo k uzavření kupní
smlouvy, a proto se přistoupilo k za−
tím ne příliš populárnímu kroku, tedy
k vyvlastnění. V plzeňském regionu
se vyvlastnění použilo poprvé a hned
úspěšně.  Poslední dva roky se inten−
zivně pracovalo na doplnění a aktuali −
zaci dokladů potřebných pro vydání
stavebního povolení. To bylo vydáno
odborem dopravy MěÚ Rokycany,
a tak od 28. 12. 2016 je povolení
právní moci. Tím je definitivně otevře−
na cesta k finální dostavbě obchvatu.
Stavba je 3,5 kilometru dlouhá, vo−
zovka bude široká 7,5 metrů. Před −
pokládané finanční náklady jsou od−
hadovány na cca 250 milionů korun.  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ke své činnosti vlastní potřebné strojní vybavení, 
ale také neustále investuje do strojů technologické souvislé údržby. 

Stávající vybavení
1. Nátěrové soupravy – 3ks
2. Stroj  na VDZ – 1ks
3. Stroj na mikrokoberec – 1ks
4. Recyklátor asfaltových směsí – Bagela – 4ks
5. Ohřívač zálivek Crafco – zalévání spár – 2ks

Plánované strojní  investice v roce 2017
1. Stroj na mikrokoberce  – 1ks termím dodání: 8−9/2017

2. Recyklátor asfaltových směsí – Bagela – 1ks termín
dodání: 6/2017

3. Souprava na studenou recyklaci – 1ks termín dodání:
5/2017

Plánované strojní  investice v roce 2018
1. Nátěrová souprava – 1ks
2. Ohřívač zálivek Crafco – 1ks
3. Stroj na VDZ – 1ks 

Generálního ředitel
Bc. Pavel Panuška 
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Ve dnech 7.−9. července se usku−
teční v  PIzni v  pořadí již 49. mezi−
národní festival Miluj svůj život.  Již
tradičně se můžete těšit na velké
množství zajímavých přednášek,
koncertů, cvičení, besed, pracov−
ních dílen a mnoho dalšího z  oblas−
ti zdravého životního stylu, osobní−
ho rozvoje a alternativní medicíny.

I tentokráte je připravena 
řada novinek. Jednou
z nich je bezesporu
přednáška Bernda
Franka (Ně mec ko)
na téma AGNIHOT−
RA, což je ohňová
léčebná technika po −
dle Véd. Tato technika
léčí nejen lidi, rostliny
a zvířata, ale hlavně účinně pů−
sobí proti katastrofálnímu znečišťo−
vání životního prostředí.

Dále se můžete opět těšit na fili −
pínskou léčitelku Estelu Palaris 
Orbi to nebo breathariána Mar tina
Bruncka (Slovensko). Vystoupí zde
odborník na ajurvédu PhDr. Sandhu
Bhagwant Singh CSc. (Indie), kunda−
liní jógu představí Guru Sansar Kaur
(USA). Celkový program je velmi
pestrý a jistě si zde každý najde to

své. Součástí festivalu je velká pro−
dejní výstava s nabídkou nejrůz −
nějšího zboží a služeb, včetně oblíbe−
ných pora den alternativní a klasické
medicíny.

Zpestřením těchto letních festivalů
je venkovní prostor, sloužící pro rela−
xaci a odpočinek. I zde budou ven−
kovní stánky, a to jak se zbožím, tak

s nabídkou velmi chutných,
a hlavně zdravých jídel.

Po celou dobu festi −
valu budou i v tomto
zahradním prostoru
probíhat různé do−
provodné progra−

my, z  nichž bychom
určitě rádi zmínili ale −

spoň sobotní přednáš −
kový a diskusní program rádia

Svobodný vysílač. Tyto programy 
budou zdarma.

Festival se koná v areálu SOU elek −
trotechnického, Vejprnická 56, Plzeň –
Skvrňany. Místo má dobrou dopravní
dostupnost, areál se nachází přímo
proti zastávce tramvaje č. 2. Zajiš ťu −
jeme i ubytování přímo v  areálu. Pro −
gram celé akce a další informace na−
jdete na www.festivalmilujsvujzivot.cz
nebo na tel. 608  377  573. 

Festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT
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Střípky 
z Plzně

300 tisíc 
na kamenné portály     

Radní města Plzně souhlasili s po−
skytnutím dotace ve výši 300 tisíc
korun na opravy tří kamenných
por tálů, ostění oken a výrobu
a osazení vstupních vrat domu čp.
97 na náměstí Republiky 9. Stavba
je nemovitou kulturní památkou
v území Městské památkové re −
zervace Plzeň a její vlastníci ji ve
spolupráci s památkáři postupně
opravují. Poskytnutí dotace musí
ještě schválit zastupitelstvo.

„Oprava  zlepší celkový stav do−
mu. Přitom zůstanou zachovány
historické a památkové hodnoty
a zlepší se i prostředí historického
jádra městské památkové rezerva−
ce,“ uvedl první náměstek primáto−
ra Martin Baxa. 

V  roce 2017 má být dokončena
oprava uličního průčelí domu, která
zahrnuje i restauraci tří kamenných
portálů a dvou kamenných oken−
ních ostění. Dále budou vyrobena
a poté osazena dřevěná slohová
vrata do vstupního portálu (nahradí
nynější ocelohliníkové výplně). „Ka −
menné prvky tvoří významný pa−
mátkově a architektonicky hodnotný
soubor portálů v  rámci historického
jádra městské památkové rezerva−
ce. Celkové náklady na provedení
rekonstrukce uliční fasády 1. nad−
zemního podlaží objektu činí 477 ti−
síc korun,“ doplnil vedou cí Odboru
památkové péče Magistrátu města
Plzně Petr Marovič.

Peníze na obnovu
selského stavení        

Radní souhlasili s  poskytnutím do−
tace 150 tisíc korun na pokračující
opravu venkovské usedlosti v  Lob −
zích čp. 2, Revoluční 71, již vlastní
společnost Stromky H+T. Peníze
mají být použity na obnovu vnitř−
ních křídel a rámů špaletových
oken obytného stavení. Celkové
náklady na plánované opravy v ro−
ce 2017 představují 279 tisíc ko−
run bez DPH, příspěvek musí ještě
schválit zastupitelstvo. 

„Usedlost s  pozdně barokním
jádrem a vnější klasicistní úpravou
z  počátku 19. století patří mezi
nejhod notnější objekty jádra obce
Lobzy, jsou vesnickou památ −
kovou zónou lidové architektury.
Provedením řemeslných prací na
obnově truhlářských výplní podle
původního architektonického ře −
šení bude zajištěna vhodná pre −
zentace této kulturní památky,“
uvedl první náměstek primátora
Martin Baxa.

Ve čtvrtek 22. června 2017 se od
16 hodin uskuteční na náměstí Re −
publiky v Plzni u příležitosti Dne
ozbrojených sil ČR již 11. ročník me−
zinárodní přehlídky exhibičních vy−
stoupení jednotek čestných stráží
středoevropského regionu. Zúčastní
se ho vojáci z České republiky, Ma −
ďarska, Německa, Polska a Sloven −
ska, kteří předvedou své nevšední
mistrovství, za nímž se skrývají
hodi ny tvrdého výcviku.  

„Jsem přesvědčen, že půjde o ne−
všední zážitek. Opět budeme moci
ukázat, že Plzeň je moderní, otevře−
né město, které žije. Těší mě také, že

DRILLFEST je pojatý i jako příležitost
připomenout Plzeň jako město se
slavnou vojenskou historií,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký. 

V  úvodu exhibiční přehlídky vy−
stoupí Ústřední hudba Armády ČR,
která je celosvětově uznávaná jako
vrcholné dechové koncertní těleso.
Následovat bude série jednotlivých
exhibičních vystoupení doprová −
zených reprodukovanou hudbou. Za
přesným a zručným zacházením
s puškami a náročnými pochodový−
mi sestavami se nesporně skrývají
hodiny tvrdého tréninku. Vojáci své
choreografie většinou nacvičují ve

svém volném čase, takže jsou plné
vtipu, zajímavých invencí, ale i pre−
cizní pořadovosti. „Podobné exhibice
lidé nemají příležitost vidět při oficiál−
ních akcích, ale jen při zcela výji −
mečných, jako je tato,“ uvedl plukov−
ník Milan Vir t, velitel Posádkového
velitelství Praha. Slavnostní na po −
chodování jednotek začne v 15:50
hodin, první exhibiční vystoupení
začne v  16:05 hodin.   

Dále vystoupí i poloprofesionální
cheerleadingový tým s  názvem Chilli
Cheerleaders, který často vystupuje
na nejrůznějších sportovních, kultur−
ních a společenských soutěžích.  

Exhibice jednotek čestných stráží 
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pát otázek:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI − vesmírné dávání života, KI − energie, tedy vesmír−
ná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických mni−
chů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil při
meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. 1. REIKI kli−
nika byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je ve
světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI energie
působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes sedm
čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI ener−
gie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemocí, 
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

� Co děláte, když léčíte?
Když zájemce ke mně přijde, zeptám se na křestní jméno, automatickou
kresbou určím, kde jsou největší problémy v klientově těle. Výsledek si ještě
potvrdím automatickým písmem. Změřím na stupnici pomocí kyvadla, na 
kolik procent pracují jednotlivé tělesné orgány. Klient mi diagnózu potvrdí na
základě lékařských vyšetření. Zdůrazňuji, že medicína je prvotní, REIKI je
podpůrný prostředek k léčbě. Pak přiblížím ruce ke klientovu tělu v místech,
která jsou bolavá, nedotýkám se. Také mohu pouštět energiii přes hlavu do
celého těla. REIKI energie je zvláštní tím, že se sama rozběhne do postižené−
ho místa, kde je zapotřebí. 

� Odkud berete REIKI 
energii?

Každý, kdo je zasvěcen, může požá−
dat o energii a ona pak do něho
proudí temenní sedmou čakrou a vy−
chází rukama. Energie vlastně lé či −
telem protéká a je předávána klien −
tovi. Obvykle stačí dvě, tři návštěvy,
ale mám také klienty, kteří za
mnou jezdí každé dva týdny. Jedno
sezení i se stanovením diagnózy trvá 
40 – 60 minut.

� Léčíte pouze energií?
Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.
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Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

200 000 našich čtenářů.
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů 
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu 
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení. 
Zá jemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

Pro výše uvedenou pozici platí:
• činnost je velmi dobře vhodná pro ženy
• jedná se o lehkou, nenáročnou a rychle osvojitelnou práci ve výrobě

osvětlených zrcadel
• nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti ani vzdělání či zkušenosti
• pro tuto pozici není žádné věkové omezení. Zájemci všech věkových 

kategorií jsou vítáni
• každému zájemci bude poskytnuto zaškolení a odpovídající trénink

• jisté zaměstnání v úspěšně se rozvíjející mezi -
národní společnosti s více než stoletou historií

• atraktivní ohodnocení
• docházkové prémie
• vánoční prémie
• příspěvek na stravování /dovoz obědů
• přestávkovou místnost s kuchyňskou linkou
• možnost částečného pracovního úvazku
• možnost individuálního profesního růstu dle 

zájmu a kvalifikace

1. Spolupracovníky/ce pro vizuální kontrolu polotovarů a hotových výrobků
(nečistoty, škrábance apod.)

2. Obsluha VZV pro vnitropodnikový převoz materiálu
3. Elektrikář pro jednoduché elektromontážní a kontrolní činnosti 

při výrobě osvětlených zrcadel
4. Seřizovač strojů – odpovídající znalosti/zkušenosti jsou výhodou
5. Truhlář, příprava palet
6. Pracovník expedice.

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Hynkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)
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Čeká se další sklizeň
z plantáže topolů

Správa veřejného statku města Plz −
ně požádá o finanční podporu na
pěstování rychle rostoucích dřevin.
Příspěvek se pokusí získat z evrop−
ských a národních zdrojů v progra−
mu Přímé platby Státního zeměděl−
ského intervenčního fondu v roce
2017. Peníze by městská organi −
zace použila na údržbu plantáže ja−
ponských topolů, které rostou na
pozemku ve Štěnovicích. Tam měs−
to v roce 2015 provedlo první skli−
zeň a vyrobenou štěpku prodalo
Plzeňské teplárenské. 

„Z  pařezů na sklizené plantáži ny−
ní rostou výmladkové pruty. Porost
proto bude ponechán růstu bez zá−
sahu a do další sklizně se nepředpo−
kládají žádné podstatné náklady
převyšující roční podporu,“ uvedl
Petr Náhlík, náměstek pro oblast do−
pravy a životního prostředí. V minu−
lých letech, tedy od roku 2010, zís−
kala Správa veřejného statku města
Plzně na dotacích částku 360 tisíc
korun, ročně zhruba 60 tisíc korun. 

Pěstování rychle rostoucích dře−
vin a  založení plantáže začalo město
připravovat už v letech 2006 až
2008, následně hledalo, které vhod−
né městské pozemky by byly volné.
Plzeň má sice zhruba tisíc hektarů
zemědělských ploch, téměř všechny
ale dlouhodobě pronajímá. K od −
zkou šení záměru nakonec město vy−
bralo lokalitu nedaleko dálničního tu−
nelu Valík, která se po dokončení dál−
nice D5 stala nevyužívanou, na jaře
2009 pak na ní Správa veřejného
statku města Plzně topoly vysázela.
Sklizená dřevní hmota skončila v kot −
lích Plzeňské teplárenské, v to p   né
sezoně odpovídá její denní spotřebě
biomasy, město tedy štěpkou „nakr−
milo“ teplárnu na jeden den.

Pozemky o rozloze zhruba 12,48
hektarů se nachází mezi tunelem
Valík a řekou Úhlavou. Při první
skliz ni v  roce 2015 nasbírala země−
dělská technika 660 tun štěpky,
čistý výdělek ze sklizně po odečtení
nákladů byl pro město 320 tisíc ko−
run. Plantáž, z níž město očekává
ještě dalších pět sklizní, se ukázala
jako perspektivní. Čekání na další
sklizeň potrvá tři až čtyři roky od
první sklizně. „Vzhledem k  tomu, že
optimální výnos plantáže dosahují
při třetí sklizni, Správa veřejného
statku města Plzně monitoruje celý
průběh experimentu. Po třetí sklizni
bude vyhodnocen a bude−li komerč−
ně úspěšný, chce město Plzeň spo−
lu s Plzeňskou teplárenskou nabíd−
nout tento model spolupráce i pri−
vátním vlastníkům vhodné zeměděl−
ské půdy,“ doplnil Petr Náhlík.

Střípky 
z Plzně



Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Vzdělávání dospělých:
Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuky s omezenou 
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.
Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném 

oboru nebo maturita
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním 
kole přijímacího řízení.

Základní škola, Střední odborná škola 
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.

Trnkova 125, 345 61  Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

Dny otevřených dveří: 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.

můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech. 
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích 

programech a individuální přístup ke studentům.

Nebyli jste úspěšní v 1. kole přijímacího řízení

v druhém kole je přijetí na všechny obory 
bez přijímacích zkoušek.
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Čtvrté vozidlo služby Senior Expres
slouží občanům západočeské metro−
pole. Město Plzeň se rozhodlo posílit
unikátní systém dopravy pro seniory
a zdravotně postižené, díky tomu se
podaří uspokojit větší množství zá−
kazníků, odhadem o několik tisíc roč−
ně. Měsíčně službu využívá na 900
Plzeňanů starších 70 let, jen za tři ro−
ky jejího provozu obsloužila tři vozid−
la přibližně 22 tisíc klientů, najela
s nimi přes 220 tisíc kilometrů. Pro −
jekt západočeské metropole už inspi−
roval i další radnice v  České republi−
ce. Smluvně ji zajišťují Plzeňské
městské dopravní podniky.

„Senior Expres, který nabízí plzeň−
ským seniorům flexibilní řešení v po−
době dopravy na zavolání, se osvěd−
čil. Zájem byl tak velký, že jsme každý
měsíc museli z kapacitních důvodů
odmítnout v průměru až 250 poža−
davků,“ uvedl primátor Plzně Martin
Zrzavecký. Město se proto rozhodlo
na situaci zareagovat zprovozněním
čtvrtého vozu. Vzhle dem k tomu, že
auta pro Senior Expres jsou dodávaná
na objednávku, tak od ledna až do
dnešního dne suplovala provoz Škoda
Fabia, od dnešního dne bude městem
jezdit už jen jednotná ‚čtyřka‘ shodně
označených vozů VW Caddy. Sou −

částí služby je nonstop dispečink pro
objednání přepravy zákazníka na tele−
fonu 601 381 381.

Podle Evy Herinkové, náměstkyně
primátora pro oblast školství a sociál−
ních věcí, se díky službě města stávají
senioři soběstačnější. „Nadále platí,
že Plzeňané ve věku 70 let a více se
díky této službě dostanou kamkoliv po
městě za 30 korun, při jízdě do vzdá−
lenosti 30 kilometrů mimo Plzeň pak
zaplatí 11 korun za kilometr. Sami se−
nioři si službu nemohou vynachválit,
řada z nich ji využívá opakovaně,
mnozí pak pravidelně. Velmi pozitivní
reakce zákazníků pak máme na řidiče

všech vozidel Senior Expres, lidé
chválí jejich vstřícnost a ochotu, to
vše jsou pro nás atributy, které hrají
roli při posilování dané služby o další
vozy,“ řekla Eva Herinková.

Plzeňanům jsou aktuálně k dispo−
zici čtyři vozidla VW Caddy. Jedno je
v  provozu od 6 hodin ráno do 22 ho−
din večer, další tři v  pracovní dny od
7 do 15 hodin. Pořízení čtvrtého vo−
zu, který zaplatily Plzeňské městské
dopravní podniky, stálo zhruba 400
tisíc korun bez DPH. Za provoz jed−
noho vozu platí město prostřednic−
tvím svého odboru sociálních služeb
ročně 1,4 milionu korun.

Senior Expres posílila 
o čtvrté vozidlo
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Každé ráno pravidelně v osm hodin
usedají žáci ze Základní školy v Rad −
nicích na Rokycansku do lavic, aby
tak začali další běžný den. Ten dneš−
ní se však zcela odlišoval, protože
úderem osmé namísto školního
zvonku zazněly hasičské sirény. Ve
škole totiž začalo hořet, konkrétně
v jedné z učeben.

Operační středisko vyhlásilo po−
plach hasičům v Radnicích, a to jak
profesionálním, tak dobrovolným,
dále také na stanici v Rokycanech
a dobrovolným hasičům v Břasích
a Němčovicích. Důvodem byl požár

učebny přírodopisu v místní škole.
„O tom, že se jedná pouze o cvičný
požár, se hasiči dozvěděli až na mís−
tě zásahu. Cílem totiž bylo mimo jiné
prověřit vybavenost jednotek a jejich
znalosti, procvičit postupy zásahu při
požáru budov se složitými podmín−
kami pro zásah a spolupráci s perso−
nálem školy,“ sdělila tisková mluvčí
krajského hasičského sboru Pavla
Jakoubková.

Kromě toho si hasiči také vyzkou−
šeli evakuaci jedné celé třídy, kterou
museli do „bezpečí“ odnést a vyvést
ve vyváděcích maskách i za použití
výškové techniky. Naštěstí, jak už
bylo řečeno, šlo jenom o cvičení,
takže vše dobře dopadlo.

Hasiče prověřil cvičný požár školy

Milion korun 
na podporu 

integrace cizinců
Plzeň získá dotaci z ministerstva
vnitra ve výši 958 900 korun na
podporu integrace cizinců žijících
a pracujících na území krajské me−
tropole, zejména pak jejich dětí,
které navštěvují plzeňské základní
školy. O dotaci z  programu nazva−
ného Projekty obcí na podporu
inte grace cizinců na lokální úrovni
v roce 2017 zažádalo město pro−
střednictvím magistrátního odboru
sociálních služeb. Cílem je podpo−
rovat projekty realizované ve měs−
tech nebo městských částech, jež
usilují o podporu začleňování cizin−
ců přicházejících za prací a o har−
monizaci vzájemných vztahů mezi
cizinci, jejich rodinami a ostatními
obyvateli obce. 

„Projekty jsou souborem intenziv−
ních a komplexních adaptačních
akti vit a opatření směřujících ke
zlepšení vzájemného soužití v dané
lokalitě a s důrazem na nejmladší
generaci. V případě našeho města
Plzně jde od roku 2008 už o sedmý
projekt cílený na zkvalitnění integra−
ce a adaptace osob přicházejících
za prací. Z hlediska efektivity realizo−
vaných emergentních projektů pod−
porovaných ministerstvem vnitra
patří Plzeň jednoznačně ke špičce
a je vnímána jako průkopník řady
ino vativních řešení,“ uvedla náměst−
kyně primátora pro oblast školství
a sociálních věcí Eva Herinková.

„Projekt města Plzně je postaven
na třech pilířích. Jde o adaptaci dětí
s odlišným mateřským jazykem,
zdokonalovací kurz k výuce češtiny
pro pedagogy plzeňských základ−
ních škol a jazykové kurzy pro
dospě lé,“ vysvětlila Eva Herinková.
Projekt, který je plně hrazen z mi −
nis terstva vnitra, odstar tuje k 1.
kvě t nu a potrvá do konce roku
2017. Zapojeny do něj budou zá−
kladní školy s  významným podílem
dětí s odlišným mateřským jazy−
kem a Poradna pro cizince a uprch −
líky Diecézní charity Plzeň.
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Zástupci hokejového klubu HC PL−
ZEŇ 1929 Martin Straka a společ−
nosti CONEOS s.r.o. Jiří Macháček
podepsali memorandum o spolu−
práci mezi hokejovým klubem 
HC Plzeň a hokejovým klubem
z Pekingu.
Jedná se o dokument, jehož cílem je
předávání zkušeností nejen mezi ho−
kejovými žáky, ale také mezi trenéry
z české a čínské strany. V rámci ho−
kejového soustředění bude probíhat
výměna mladých hokejistů i trenérů
za účelem získání nových zkušenos−
tí. Završením každé výměnné etapy
budou přátelské zápasy, které ukáží
nabyté zkušenosti v praxi. Kromě
spolupráce na rozvoji hráčských

doved ností bude vzájemná koope −
race zaměřena i na součinnost
v oblas ti provozu zimního stadionu
a další spojené infrastruktury.

HC Škoda Plzeň je účastníkem
nejvyšší extraligové soutěže v České
republice, kdy v sezóně 2012−2013
získala titul Mistra České republiky.

Hokejový klub systematicky pracuje
s mládeží a vytváří předpoklady pro
růst jejich talentu a výkonnosti.
V sou časné době vychovává přes
300 dětí, které jsou soustředěny do
několika věkových kategorií. Od nej −
menších v brusličce a základně, přes
sportovní třídy až po dorostenecké
a juniorské kategorie. Hokejový klub
využívá služeb 15 profesionálních
trenérů, kteří se neustále vzdělávají
ve svém oboru. Aktu álně se plzeňská
mládež může pyšnit titulem nejús−
pěšnější mládežnické organizace za
uplynulou sezónu 2016/ 2017, ve
které junioři a starší dorostenci zís−
kali mistrovský titul a mladší doro−
stenci vybojovali bronzové medaile. 

Memorandum o výměně mladých hokejistů s Pekingem

Plavečtí závodníci z Plzně jako jedi−
ní v České republice už nemusí tréno−
vat jen ve vodě. V bazénu na Slova −
nech mohou nově využívat vlastní  tě−
locvičnu, vybavenou cvičebními pří−
stroji určenými přímo pro suchou pří−
pravu a simulování pohybu plavce ve
vodě. Rekonstrukci tělocvičny a ná−
kup jejího vybavení podpořila Nadace
ČEZ částkou 280 tisíc korun. 

Tělocvičnu v areálu plaveckého
bazénu na Slovanech mohlo dosud
kvůli jejímu nevyhovujícímu stavu
a zastaralému vybavení využívat jen
omezené množství sportovců. To se
po rekonstrukci a díky novému vy−
bavení změní. 

„V tělocvičně budou pravidelně
trénovat především závodníci Pla −
vec kého klubu Slávia VŠ Plzeň, od
nejmenších dětí až po seniorské re−
prezentanty. Zároveň ji využijí i zá−
vodnice v  synchronizovaném pla −
vání, triatlonisté, pětibojaři, vodní
pólisté nebo žáci plaveckých tříd

Sportovního gymnázia Plzeň. Cel −
kem se v tělocvičně bude pravidelně
střídat přes 450 lidí,“ řekl předseda
Plaveckého klubu Slávia VŠ Plzeň
Tomáš Kotora. 

Rekonstrukce tělocvičny započala
sanací zdiva a vymalováním. Pla −
vecký klub ji následně vybavil tak −
zvanou crossfitovou podlahou, která
snese vysokou zátěž, a speciální

posi lovací klecí pro plavecké sporty.
Druhou část tělocvičny tvoří měkký
tar tanový povrch s žebřinami, zr−
cadly a gymnastickými madly. 

Vybudování nové tělocvičny v  ba−
zénu na Slovanech podpořila Nada −
ce ČEZ prostřednictvím grantového
řízení Podpora regionů. „Plavecký
klub Slávia VŠ Plzeň dlouhodobě
a systematicky přispívá k rozvoji
zdravého životního stylu dětí, mláde−
že, dospělých i seniorů. Jsme rádi,
že jsme jeho činnost mohli podpo−
řit,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.

Plzeňští plavci mají
speciální tělocvičnu  

V Plzeňské sportovní hale TJ Lokomotiva startuje 13. června již tradiční vý−
stava stanů a spacích pytlů. Kromě nich tu samozřejmě najdete i karimatky,
batohy, kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující pobyt v přírodě.
Ať už míříte do kempu, na vodu, do hor nebo třeba jen na festival, z téměř
stovky postavených stanů si pohodlně vyberete ten, který vám bude nejlépe
vyhovovat. Můžete se samozřejmě těšit na řadu novinek, různé akční a vý−
stavní slevy a už neodmyslitelný „outlet“ turistického oblečení a obuvi. 

Výstava potrvá do 23. června, a to denně od 11 do 19 hodin. V sobotu
24.6. pak na vás od 9 hodin čeká velký výprodej vystaveného zboží. 
Vstup na výstavu je zdarma.

Pokud potřebujete stan hned nebo se na výstavu nedostanete, nezoufejte.
Vystavovaný sortiment je možné zakoupit za výstavní ceny už teď v pro−
dejně LIMAN SPORT, Slovanská 31 v Plzni nebo na www.limansport.cz

VÝSTAVA STANŮ opět v Plzni...
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Nová responsivní mobilní aplikace
pro chytré telefony a tablety bude
sloužit cykloturistům z celé Evropy
při plánování dovolené podél dálkové
evropské cyklotrasy EuroVelo 13 –
Stezka železné opony, která v délce
téměř 900 km prochází i česko−ba−
vorským a česko−rakouským pome−
zím. Podél nejrozvinutějších úseků
na 10 400 km dlouhé cyklotrasy se
cykloturisté dozví vice o historii na−
šeho kontinentu i samotné železné
opony, která náš kontinent rozdě −
lovala vice než 40 let na Východ
a Západ. V Česku prochází EuroVelo
13 Karlovarským, Plzeňským, Jiho −
českým a Jihomoravským krajem
a díky úsilí těchto a dalších partnerů
byla trasa kompletně proznačena
jednotným logem.

Nová mobilní aplikace EuroVelo 13
– Stezka železné opony pokrývá nej −
lépe vybavenou část trasy od Lotyš −
ska po maďarsko−rakouskou hranici.
Apli kace dává přehled o stezce a jejím
vedení stejně jako odkazuje na národ−
ní stránky trasy a jejich partnery, kde
se zájemci dozví vice detailů. V nové
aplikaci naleznete interaktivní mapu
s profily jednotlivých etap a hlavní

turis tické atrakce se zaměřením na
historii rozdělené Evropy, přírodních
a kulturních památek v koridoru stez−
ky. Součástí aplikace je i systém od−
měn pro ty uživatele, co se připojí
k jednotlivým bodům zájmu a podělí
se o své zážitky z odjetých úseků i se
svými přáteli.

Evropská dálková EuroVelo 13 pro−
chází mnoha národními parky a roz−
dílnou krajinou, kde je možné spatřit
jedinečnou faunu a flóru jako výsle−
dek dlouholeté uzavřenosti území –
„zóny nikoho“. Celá trasa propojuje
také zajímavé kulturní památky, mu−
zea či hraniční přechody, které nám
připomínají nedávnou historii, završe−
nou sametovou revolucí v roce 1989.

Stezka železné opony je součástí
celoevropské sítě dálkových cyklo −
tras, kterou v ČR koordinuje Nadace
Partnerství. Cílem projektu je propojit
celý evropský kontinent sítí 15ti
dálko vých cyklotras sloužících jak
cyklo turistice, tak k propojení měst
a obcí a ke každodenní dojížďce na
kole. Používáním sítě EuroVelo při−
spějete i vy k posílení udržitelné tu−
ristiky a mobility, především v kom−
binaci s veřejnou dopravou.

Mobilní aplikace EuroVelo 13 
– Stezky železné opony  
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Velké oslavy s bohatým progra−
mem  připravil  Sbor dobrovolných
hasičů v Černošíně v rámci oslav
135. výročí od svého založení.
Hlavní program začal úderem po−
ledne, kdy se celkem dvanáct sbo−
rů dobrovolných hasičů z okolí vy−
dalo průvodem po Černošíně. 

„Přijelo nás podpořit dvanáct sbo−
rů a dorazili i významní hosté, mezi
nimiž nechyběl  ředitel Krajského
sboru HZS Plzeňského kraje Franti −
šek Pavlas a další. Chtěl bych podě−
kovat všem, kteří nás podpořili při or−
ganizaci, ať už kolegům, přátelům či
městu Černošínu. Počasí nám vyšlo
a věřím, že se zase brzy uvidíme při
nějaké další akci, například v létě při
loučení s prázdninami a podobně,“
řekl starosta Sboru dobrovolných
hasičů Černošín František Hrubý. 

Dlouholetou činnost místního sbo−
ru ocenil také poslanec Václav Vota −
va. „Sto třicet pět let, to už je oprav−
du dlouhá historie. Takových spolků
a sborů si nesmírně vážím a rád je
podpořím. Obzvláště hasiči si za−
slouží velké uznání, neboť pracují
dobrovolně, zadarmo a na úkor své−

ho času s  bližními.“ Počasí se drželo
rozumně, nepršelo, slunce se scho−
vávalo pod mrakem, a tak si lidé uží−
vali programu, ve kterém vystoupila
taneční skupina 11 Stars z Černo −
šína, Tachovské mažoretky nebo
Amati Band ze Stříbra. Navíc
návštěv níci viděli i požární útok v po−
dání hasičského potěru. Vše se zá−
jmem sledovala i Alena Hreusová.

„Děti zvládly útok v pohodě, je 
dobře, že se to učí a že vůbec v dnešní
době mají ještě o něco takového zá−
jem. U nás v rodině jsou také dobro−
volní hasiči, já bývala i u červeného
kříže. Jinak akci chválím, počasí vyšlo,
ještě se těším na hudbu a vystoupení
tanečnic i mažoretek,“ uvedla černo−
šínská účastnice akce. (sih)   

Foto – Martina Sihelská

Oslavy hasičů v Černošíně se vydařily

Rokycanská nemocnice musí z dů−
vodu nedostatku lékařů a vysoké
pravděpodobnosti neprodloužení
smluv ze strany zdravotních pojišťo−
ven omezit provoz gynekologicko−
porodnického oddělení. K 30. červnu
tak v  Rokycanech přestane fungovat
porodnice. Gynekologická část od−
dělení zúží spektrum operací na vy−
brané gynekologické zákroky. I nadá−
le budou fungovat gynekologické
ambulance a poradny. Zaměstnanci
byli o organizačních změnách infor−
mováni v  tomto týdnu.  

Ještě před deseti roky byl v  Roky −
canech gynekologů dostatek a při−
cházeli mladí absolventi. V té době
se ale změnil způsob udělování akre−
ditací pro odborné vzdělávání a v le−
tech 2011 a 2012 chtěly zdravotní
pojišťovny i resort porodnici zavřít.
Důsledkem obojího bylo, že se mezi

roky 2010 a 2014 kvůli obavám rodi−
ček snížil počet porodů z pěti set na
tři stovky, porodnice přišla o vzdělá−
vací akreditaci, medici přestali mít
o takovou porodnici zájem a řada
atestovaných lékařů postupně odešla
do soukromých ambulancí.

„Oddělení momentálně závisí na
třech kmenových lékařích, kteří jsou
zkušení a své práci obětují hodně ener−
gie a času. Ale každý z nich v příštích
měsících své působení v ne mocnici
buď omezí, nebo dokonce ukončí.
A bohužel jiní lékaři, kteří by je zastou−
pili, nejsou nebo nemají o práci v  Ro −
kycanech zájem,“ vysvětluje předsed−
kyně představenstva nemocnice Hana
Perková s  tím, že oddělení navíc letos
skončí smlouvy se zdravotními pojiš−
ťovnami a není pravděpodobné, že by
je prodloužily. Odborná gynekologická
společnost totiž dlouhodobě nedopo−

ručuje zachování porodnic s nižším
počtem porodů než 500 za rok. Bez
smluv s pojišťovnami by mohlo od −
dělení zaniknout úplně.

Díky zachování gynekologických
ambulancí a vybrané operativy část
personálu na oddělení zůstane.
Ostat ní zdravotníci mohou přejít na
jiná oddělení, což už vedení diskuto−
valo s  odboráři. Volné pozice jsou na
těchto pracovištích: dětské odd., JIP,
chirurgie, interna nebo recepce příj−
mových ambulancí. U koho to bude
nutné, zajistí nemocnice odborné
profesní vzdělávání (rekvalifikaci).

Ukončení provozu porodnice ne−
má a nebude mít vliv na chod dalších
oddělení a na žádném dalším se
o omezení neuvažuje, byť je od po−
čátku roku rovněž z personálních
důvo dů snížen počet obsazovaných
lůžek na interně ze 40 na 30.  

Z porodního sálu už miminka nezapláčou

Střípky 
z Plzně

Plzeňští hokejisté
začali letní přípravu
Svátek nesvátek, letní dril odstarto−
val. Hokejisté HC Škoda Plzeň za−
hájili přípravu na nový extraligový
ročník 2017/18, který pro ně začne
8. září domácím soubojem s Litví −
novem. Přesně čtyři měsíce do prv−
ního mistrovského utkání vyplní pří−
prava na suchu a následně na ledě.

Na palubovce v tréninkové hale
se sešla zatím polovina týmu. Z no −
vých tváří se hlásil navrátilec z ho−
stování v Kladně Roman Při kryl
a svoji první letní přípravu v Plzni
zahájil i útočník Martin Procházka.
S týmem se do přípravy zapojilo
i několik juniorů z mis trovského
kádru uplynulé sezóny. 

V letošním roce dojde v přípravě
indiánů k jedné zásadní změně.
Hráči už nebudou využívat jízdu na
kole a odpadnou tak nepříliš oblíbe−
né výšlapy včetně dlouhých etap.
Místo cyklistiky bude příprava více
zaměřená na sílu a výbušnost
v krátkých intervalech. 

Plzeňské hokejisty čeká i v letoš −
ní přípravě soustředění v Železné
Rudě. Poprvé na Šumavu vyrazí
hrá či na přelomu května a června,
podruhé v závěru přípravy. Letní dril
na suchu skončí 7. července. Popr −
vé na ledě se Plzeňané objeví 23.
července, to se k týmu připojí i další
hráči – Ondřej Kratěna, Petr Kadlec,
Milan Gulaš nebo Nick Jones.
Kádr indiánů na úvodním 
tréninku:
Brankář: Alexandr Hylák
Obránci: Lukáš Pulpán, 
Lukáš Kaňák, Michal Moravčík.
Útočníci: Jaroslav Kracík,
Miroslav Indrák, David Stach, 
Jan Schleiss, Martin Procházka,
Roman Přikryl, Tomáš Vracovský,
Matěj Chalupa, Petr Kodýtek, 
Filip Kokoška, Jakub Vavřička.
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Užitkový vůz pro Potravinovou ban−
ku Plzeň předal primátor Mar tin
Zrza vecký. Město přispělo na nákup
vozidla finanční dotací ve výši 
602 tisíc korun. Auto
bude sloužit k převozu
potravin od pro dejců
a výrobců potravin k  od −
běratelům potravinové
pomoci. Pře dání vozu se
za město zúčastnila ve−
doucí od boru sociálních
služeb Alena Hynková.

„Odběratele a doda−
vatele potravinová banka
má, nyní už vám chybě−
la jen logistika. Jsem
proto rád, že město po−
mohlo dotací k nákupu
vozidla, abyste mohli za−
jišťovat distribuci potra−
vin k odběratelům. V této chvíli je
především důležité šířit informace
o této možnosti, aby se pomoc do−
stala k  těm, kteří ji potřebují, jako
jsou například senioři, rodi ny na
ubytovnách nebo ženy sa mo −
živitelky,“ uvedl primátor Mar tin
Zrzavecký.

Spolek Potravinová banka Plzeň
byl založen poskytovateli sociálních

služeb v  roce 2014. Banka shro maž −
ďuje, skladuje a vydává potraviny
a drogerii 18 spolupracujícím charita−
tivním a humanitárním organizacím

s působností v  celém Plzeňském
kraji. Více než dvě třetiny organizací
sídlí na území města Plzně. Banka
získává zdarma přebytky potravin,
které vznikají v  potravinářském prů−
myslu a v obchodních řetězcích. Za
rok 2016 vydala potřebným 23  342
kilogramů potravin a 577 kilogramů
drogerie. Od léta roku 2017 přibyde
textil a domácí potřeby.

„Pro město je zcela zásadní, že
potraviny se vždy dostaly ke všem,
kdo o ně požádal. Potravinovou ban−
ku Plzeň podporuje město prostřed−

nictvím Odboru sociálních
služeb Magistrátu města
Plzně kromě přidělené do−
tace i v oblasti provozních
nákladů. Po čtyřech le−
tech úspěšného fungování
ukon čilo město vlastní po−
travinovou pomoc, na niž
každoročně uvolňovalo

400 tisíc korun a která nahrazovala
materiální pomoc v době, kdy
Potravinová banka Plzeň ještě ne −
existovala,“ doplnila vedoucí odboru
Alena Hynková.

Kompenzace za 
snížení využití lesů  

Správa veřejného statku města
Plzně požádá Státní zemědělský
intervenční fond o finanční podpo−
ru na lesní porosty v oblastech
Natura 2000 a zvláště chráněných
územích. Jde o dotaci na zacho−
vání podporovaných porostních
typů hospodářských souborů
(jedlový, dubový, bukový, ostatní
listnaté, topolový, nízký les – pa−
řeziny), která má být částečnou fi−
nanční kompenzací újmy vzniklé
ze snížení hospodářského využití
lesů v těchto oblastech. 

„Jedná se o víceletou podporu
s pětiletými závazky hospoda −
ření. Sazba je stanovena ve výši
183 eur na hektar za rok. Vloni
Správa veřejného statku města
Plzně, která je uživatelem těchto
lesních porostů, zaregistrovala
34,64 hektaru, výše ročního přís−
pěvku činí zhruba 170 tisíc ko−
run,“ přiblížil náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík. 

Primátor předal auto Potravinové bance

Uživí nová šumavská 
divočina trvale žijící lidi 
na Šumavě?

Starosty Železné Rudy Ing. Michala
Šnebergra jsme se zeptali. 
K titulku, pane starosto, přidám i dal−
ší otázku. Bude taková zdivočelá
Šumava lákat turisty?
To jsou otázky, které si
musí klást všichni, co na
Šumavě trvale žijí a pod−
nikají. Zatím vývoj přináší
pochybnosti, které bude
složité řešit. Na Železno −
rudsku je několik systé−
mů ochrany přírody.
Vedle Chráněné krajinné
oblasti Šumava je to
Šumavský národní park,
Národní přírodní rezerva−
ce Černé a Čertovo jeze−
ro, Přírodní památka Královský hvozd
a samozřejmě vše v Natuře 2000. Pro
ekologického aktivistu „ráj na zemi“,
pro běžného turistu, očekávajícího roz−
voj oblasti a obnovování zničených tu−
ristických atraktivit, pustina. Je to ne−
konečné téma, rozdělující naší společ−
nost. To bylo i vidět v průběhu projed−
návání a hlasování o novém Zákonu

o ochraně přírody v našem
parlamentu. Poslední vládnou−
cí garnitura přivedla naši spo−
lečnost před složitosti, které se
budou jen velice těžko řešit.
Současné vládě se nepodařilo
najít fungující systém podpory ce−
stovního ruchu a podpory oblastí jako
je Šumava, tedy horské oblasti s vel−

kým tlakem na výstavbu re−
kreačních nemovitostí, kte−
ré nepřinášejí žádný přínos
do obecních rozpočtů. 
Vraťme se ještě ke skon−
čené zimní sezóně. Co
vám ukázala a na co upo−
zornila?
Zimní lyžařská sezóna
ukázala, že bez výstavby
a rozvoje zimních areálů
více lyžařů nepřilákáme.
Obdobné je to i s letní se−
zonou. Bez kvalitního zá−

zemí pro návštěvníky Šumavy nedo−
sáhneme žádoucí prosperity, kterou
cestovní ruch přináší. Obce na
Šumavě v posledních letech neřeší
udržitelný rozvoj, ale udržované přeži−
tí. Díky nepříznivé politice naší vlády
jsou prakticky na hraně přežití a ve
velké nejistotě se ocitla řada živností
a menších podnikatelů. Pro stále více

svazující ekologickou politi−
ku se stal nepřítelem i turis−
ta, kterého je lépe nikam ne−
pustit. O drobných službách
a hygienickém zázemí na
místech s největší návštěv−
ností ani nemluvě. Systémy
ochrany přírody a snaha stá−
tu mít vše pod „kontrolou“ se

staly nepřítelem normálního ži−
vota. Struktura ubytovacích, re−

kreačních a restauračních zařízení se
na Železnorudsku za poslední léta
dramaticky změnila, což pro turisty
bude znamenat menší atraktivitu. 
Jak tomu máme rozumět?
Velké množství rekreačních nemo −
vitostí a rekreačních bytů je na úkor
ekonomicky živých provozů, což 

bude vyžadovat aktivní řešení od sa−
mosprávy. Do budoucna to nepůjde
bez promyšlených a účinných opatře−
ní na podporu života místních občanů
a místní ekonomiky. To je úkol pro 
zastupitelstvo, městský úřad.

Železnorudsko má pestrý
program akcí, který osloví
turisty a návštěvníky 

Na které akce, pane starosto, je 
pozvete?
Na všechny, protože Šumava je stále
velkým tahákem pro všechny věkové
skupiny. Ale abych byl konkrétní. S na−
šimi bavorskými sousedy jsme při −
pravili Česko – Bavorskou neděli 18.
června na hraničním nádraží v Alžbě −

tíně.  Dále Týden sousedů
od 28. června do 2. červen−
ce. Těmi největšími akcemi
budou Rysí slavnosti 1. a 2.
července a Železnorudské
slavnosti 4. až 6. srpna.
Bohatý program projektu
Železno rudsko Vás baví 
najdete na našem webu
www.sumavanet/itcruda
Srdečně zvu všechny, kteří
mají Šumavu a Železno −
rudsko rádi a budu se těšit
na setkání s Vámi – Michal
Šnebergr, starosta Železné
Rudy.

Nejnavštěvovanějším místem Železnorudska je
Černé jezero.

Starosta Železné Rudy
Ing. Michal Šnebergr

Pozvánka do Železné Rudy
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Podle MMF činilo v roce 2016 glo−
bální zadlužení 152 bilionu dolarů,
což představuje 225 % HDP celého
světa. Za posledních 10 let tedy

vzrostlo o 25 %. Riziko zhroucení fi−
nančního systému je tedy stále reál−
né. Proto se stále více velkých hráčů

na světových trzích uchyluje k inves−
ticím do zlata. Poptávka po žlutém
kovu tak jeho cenu neustále zvyšuje. 

Výkup drahých kovů je v současné
době nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze znovu zhod−
notit. Aktuální cena se pohybuje oko−
lo 31 000,− Kč za unci. „Své zlaté či
stříbrné šperky můžete snadno pro−
měnit na velmi zajímavé finanční

částky“ konstatuje manager Zlaté
Investiční Banky, který podle svých
slov za poslední dobu pocítil značně
stoupající počet zákazníků.

Paní Zemanová se rozhodla
navštívit Zlatou Investiční
Banku v Plzni a informovat se
o výkupních cenách. „Měla
jsem několik starých šperků
po rodičích, ale rozhodně
jsem je nechtěla prodat pod
cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí
vysoké ceny za výkup. A byla
jsem skutečně mile překva −
pena, dostala jsem 11 tisíc
korun, za které jsem si koupila

nějaké nové oblečení, dárky pro děti,
něco do domácnosti a ještě mi 
zbylo“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. Nevá −
hejte a přijďte ke skutečným odborní−
kům. Vše bez průtahů a s profesio−
nálním zjištěním ryzosti kovu. 

Pobočka je pro Vás otevřena:

Výkup zlata ve Zlaté Investiční
Bance se vyplatí

ZLATÁ HOREČKA
ATAKUJE VRCHOL

náměstí Republiky č. 3/4, 
Plzeň  – v blízkosti Plzeňské radnice

Otvírací doba: 
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz
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Od ledna 2018 
změny v MHD

Nárok na předplatnou jízdenku se
slevou ve výši 50 procent budou
mít od 1. ledna 2018 v plzeňské
MHD osoby pobírající peněžitou
pomoc v mateřství nebo rodi −
čovský příspěvek. Jde o jednu
z hlavních změn v novém tarifu,
který schválila Rada města Plzně.
Kromě toho nový tarif zvýhodňuje
držitele roční předplatné jízdenky
při přepravě kola ve vozech MHD
– přeprava kola bude zdarma.
Schválena také byla standardní
úprava ceny jízdného za veřejnou
dopravu, tedy valorizace o výši
inflace, tj. zhruba 0,7 procenta. 

V  plzeňské zoo 
nezapomněli

Koncem dubna si plzeňská zoo
pravidelně připomíná narozeniny
dvou svých velkých obyvatel,
které chová od roku 2010. Ro −
dačce z  Tierparku Berlin, samici
nosorožce indického Manjule
(dvojnásobné mamince) bylo
27. dubna  již 9 let, žirafákovi
Jirkovi z  Prahy (na archivním
snímku zcela vpravo) bylo jenom
o den později  přesně 8 let. Jeho
dva kamarádi budou mít v čer−
venci deváté narozeniny. 

Střípky 
z Plzně Devatenácté velbloudě přišlo na

svět v plzeňské zoo 18. března
2017. Je to samička – dcera Goldie
a Mulisáka, která obdržela 10. květ−
na jméno Anissa. Jejím kmotrem se
stal primátor města Plzně Mar tin
Zrzavecký. Od návratu z „azylu“, kte −
rý byl zapříčiněn výstavbou afric−
kých a asijských expozic v roce
2010 a vznikem nové expozice při−
vádí Goldie na svět každým druhým
rokem krásné mládě.

Moderní kapitola chovu velbloudů
dvouhrbých v Plzni je zajímavá a bo−
hatá na přírůstky. Zahájil ji v srpnu

1994 ústecký samec Haštal a dále
liberecké samice Goldie a Gappa.
Goldie se narodila v Liberci (24.3.
1994), Mulisák (*29.3. 2002
v Brně). Většina jejich mláďat, počí−
naje Josefínou (*1.3.1997), byla
slavnostně pokřtěna. Haštala po ča−
se vystřídal kvůli osvěžení krve br−
něnský samec Mulisák, který je zde
dosud. Dvouhrbých velbloudů bylo
již v  Plzni chováno 36 jedinců, z  to−
ho 19 zde přišlo na svět. Dosud po−
sledním mládětem byla Georgína

z roku 2015 a poslední akvizicí zlín−
ská samice, která dorazila zjara té−
hož roku. Stádo je tak nyní pětičlen−
né. Goldie oslavila 20. narozeniny
v roce 2014 a Josefínu potkala stej−
ná oslava v  roce 2017. Mezi jejich
kmotry a hosty zoo nechyběli ani pl−
zeňští fotbalisté (Viktor) nebo hu−
dební skupina Horkýže Slíže (Brčo−
Majáles). Plzeňská zoo chovala
v historii i velbloudy jednohrbé, kte−
ré ale nerozmnožila.
Foto: Kateřina Misíková, Zoo Plzeň

Město Plzeň dokončilo v dubnu
druhou etapu revitalizace Leso −
parku Ostende v blízkosti Velkého
boleveckého rybníka. Nynější úpravy
spočívaly zejména ve vybudování
systému cest pro pěší z  přírodního
materiálu včetně dřevěných mostků.
Novým prvkem jsou dvě vodní tůně,
které jsou napojeny na stávající síť
cest lesoparku. 

„Lesopark Ostende je součástí
městské rekreační oblasti, v  níž mají
obyvatelé Plzně i její návštěvníci
dobré podmínky pro turistiku i odpo−
činek. Jsme rádi, že se nám ji daří
postupně zlepšovat a celou oblast
Boleveckých rybníků tak dělat 
atraktivnější,“ uvedl primátor města
Martin Zrzavecký.

„Plzeň vlastní přibližně čtyři tisíce
hektarů městských lesů, z nichž je
většina hospodářských. Lesy v blíz−
kosti města ale postupně proměňu−
jeme tak, aby mohly lidem sloužit
k relaxaci i sportovním a turistickým
aktivitám,“ řekl Petr Náhlík, náměs−
tek pro oblast dopravy a životního
prostředí. 

„Ve druhé etapě jsme nechali
v zadní části lesa vybudovat kromě
štěrkových cest nově dvě lesní tůně
nad sebou. Původně byly na jejich
místě jen terénní deprese, voda se do
nich dostala díky nasměrování z  nivy
Boleveckého potoka,“ uvedl Richard
Havelka, vedoucí Úseku lesů, zeleně
a vodního hospodářství Správy ve −
řejného statku města Plzně. „Cesty
zlepšují průchodnost územím, zvyšují
atraktivitu pro návštěvníky a zároveň

přispívají k  ochraně lesa. Pokud mají
lidé k  dispozici pohodlné cesty a po−
hybují se po nich, nepoškozují lesní
porosty,“ uvedl Richard Havelka. 

Druhá etapa revitalizace lesoparku
se uskutečnila od října loňského ro−
ku do letošního dubna. Celkové ná−
klady představovaly 1, 143 milionu
korun včetně DPH a byly hrazeny
z rozpočtu města, zastoupeného
příspěvkovou organizací Správa ve−
řejného statku města Plzně. 

Lesopark Ostende má nové cesty

Kmotrem samičky Anissy je primátor
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Plzeň plánuje přispět na opravu go−
tické katedrály svatého Bartoloměje
na náměstí Republiky částkou
1,5 milionu korun. Celkový projekt za
více než sto milionů korun, jenž bude
financován především ze státní dota−
ce, počítá s  opravou interiérů i částí
exteriéru, zvýšením komfor tu pro
návštěv níky i rozšířením prohlídkové
trasy. Návrh na příspěvek města od−
souhlasila Rada města Plzně, schvá−
lit jej ještě musí zastupitelé. 

„Od dokončení stavebních úprav
počátkem 20. století nebyl interiér

kostela a jeho mobiliář opravován
a je to vidět na jeho špatném stavu.
Dřevěné prvky jsou v některých
přípa dech napadeny dřevokazným
hmyzem, zlacení je zaneseno pra−
chem, olejomalby jsou ztmavělé,“
uvedl první náměstek primátora
Martin Baxa. 

Projekt počítá s obnovením interié−
ru včetně vybraných prvků exteriéru
– to představuje rozsáhlé restaurá−
torské práce na zdech, objektech
i mobiliáři. V exteriéru bude restauro−
vána socha sv. Bartoloměje na prů−

čelí katedrály a volná sousoší. Dále
bude mimo jiné vybudováno sociální
zázemí pro návštěvníky, nové osvět−
lení, opraveny lavice, doplněno vytá−
pění kostela. Rozšíří se prohlídkový
okruh katedrály o podkroví, v  němž
vznikne nová expozice. Bude zpraco−
ván interaktivní materiál (videodoku−
mentace) za využití digitalizace
a moderních technologií. 

Katedrála sv. Bartoloměje je gotic−
kou památkou ze 14. – 15. století se
síňovým trojlodím. V letech 1520 –
1529 byla ke kostelu přistavěna

pozd ně gotická, tzv. Šternberská ka−
ple. Koncem 19. století a počátkem
20. století prošel kostel opravami
podle návrhů Josefa Mockera a Ka −
mila Hilberta. Interiér kostela je rov−
něž mimořádnou architektonickou
památkou. Oltářní architektura, obra−
zy, sochy, kostelní lavice, zpovědni−
ce, i do stavby pevně zabudované
umělecké a uměleckořemeslné prvky
jsou z valné většiny movitými kultur−
ními památkami.  

Celkové náklady představují
102,515 milionů korun. Biskupství
plzeňské obdrží dotaci z Minister stva
pro místní rozvoj České republiky ve
výši 95 procent nákladů, pět procent
tvoří povinná spoluúčast.   

Na opravu katedrály sv. Bartoloměje  
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Městští strážníci na Borech a ve
Skvrňanech budou moci při výkonu
své činnosti využívat zcela nová
jízdní kola, která zakoupila radnice
centrálního plzeňského obvodu. Za
užitečný dar poděkoval velitel MP
Plzeň Karel Mach, velitel obvodní
služebny Městské policie Plzeň –
Bory Tomáš Petřík a zástupce velite−

le služebny Městské policie Plzeň −
Skvrňany Luboš Chamrad.  Vyba −
vení jízdními koly je pro strážníky
dosti výhodné. Díky nim se dosta−
nou do míst, která jsou vozidlům
těžko dostupná a dojde i k  úspoře
pohonných hmot. Hlídky jsou mobil−
nější, přesto neztrácejí potřebný
kontakt s  občany.

Nová kola pro strážníky

Na doplnění GREENWAYS  chce Plzeň dotaci z IROP
Radnice odsouhlasila přípravu
a po dání žádosti o dotaci z  IROP na
projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa
2017−2018“. Současně souhlasila s
předfinancováním projektu ve výši
100 procent, tedy maximálně ve výši
22,525 milionu korun, které bude
kryté prostředky z rozpočtu města
Plzně v  letech 2017–2018 v  případě
přidělení dotace. Navržený postup
ještě musí schválit zastupitelé. 

„Síť páteřních cyklotras v Plzni
stále není dokončena a vykazuje řa−
du chybějících úseků. Výsledkem je
nedostatečně využitý potenciál cyk −
lo dopravy, jejíž atraktivita je význam−
ně závislá na kvalitní infrastruktuře.
Občanům Plzně a spádových sídel,

kteří využívají cyklodopravu při cestě
do zaměstnání, za službami nebo do
škol, se výrazně zvyšuje časová ná−
ročnost dojížďky. Negativním efek−
tem je souběžné vedení automobilo−
vé a cyklodopravy v hlavním doprav−
ním prostoru, což způsobuje zvyšují−
cí se riziko nehodovosti pro uživate−
le. Budovaný systém GREENWAYS
využívá koridory říčních niv pro ve−
dení cyklostezek, které poskytují ro−
vinatý terén v jinak kopcovitém teré−
nu a zároveň přírodní prostředí v ur −
ba nizovaném prostoru,“ uvedl ná−
městek primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Petr Náhlík. 

Z  hlavních podporovaných aktivit
půjde především o výstavbu nových

cyklotras, do kterých patří přede−
vším zemní práce a pozemní komu−
nikace – cyklostezky. Jedná se o dva
stavebně oddělené úseky, doplňující
systém GREENWAYS, a to úseku
podél areálu zoo Plzeň a úsek
Hradiště – Radobyčice.  Úsek podél
zoo Plzeň je stezkou v  šířce 3 až 4
metry a délce 0,75 kilometru, který
je veden podél jižního okraje ulice
Pod Vinicemi. Úsek začíná naproti
spodnímu vstupu do zoo a je ukon−
čen před křížením ulice Pod Vinicemi
a ulicí Radčická. Pro další část cyk−
lostezky, tj. pro úsek Pod Vinicemi –
Radčická, město letos vykoupilo po−
zemky, a po jeho vybudování bude
zoo bezpečně spojena s  lávkou přes

Mži, která bude dokončena v  červnu
letošního roku. Další GREENWAYS,
tj. Úsek Hradiště – Radobyčice, je
stezkou v šířce zhruba 3,5 metru
a délce 0,71 kilometru, která je
vede na od stávající lávky v Hradišti
až po lom cesty do Radobyčic, kde
navazuje na stávající zpevněnou pol−
ní cestu.

Celkové odhadované náklady na
realizaci projektu jsou 22,525 milio−
nu korun. Z toho je odhadovaná 
celková výše způsobilých nákladů
pro IROP 12,475 milionu korun, výše
dotace z  IROP může dosáhnout
max. 89,25 % z  celkových způsobi−
lých nákladů projektu, respektive
maximálně 11,134 milionu korun. 

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře IK:
Dobrý den, 
mám byt, který mi darovala má
matka, a já jsem jí v bytě zřizoval
věcné břemeno na to, aby mohla
v bytě bydlet, kdyby chtěla, nebo
tam kdykoli chodit. Matka již zem−
řela, ale věcné břemeno je v ka−
tastru nemovitostí zapsáno pořád,
což jsem zjistil až nyní, když chci
byt prodat. Vymaže katastr nemo−
vitostí věcné břemeno časem sám
nebo to musím zařídit já?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři IK,
věcné břemeno, o kterém mluvíte,

bude pravděpodobně věcné břeme−
no užívání bytu nebo bydlení nebo
zkrátka věcné břemeno bytu. Dnes
za nového občanského zákoníku se
takové věcné břemeno nazývá slu−
žebnost bytu. Nicméně bez ohledu
na právní úpravu stále platí, že věc−
ná břemena rozdělujeme na tzv. věc−
ná břemena osobní a věcná. 

Věcná břemena věcná jsou zřízena
ve prospěch konkrétní věci, typicky
pozemku, který je pak oprávněným
pozemkem. Každý vlastník oprávně−
ného pozemku může užívat oprávně−
ní pro něj plynoucí z věcného břeme−
ne. Věcné břemeno věcné tedy exis−
tuje bez ohledu na to, kdo je vlastní−
kem a je zřízeno ve prospěch opráv−
něného pozemku do doby, než bude
zrušeno nebo jinak zanikne. Naproti
tomu věcná břemena osobní zaklá−

dají oprávnění z věcného břemeno
výhradně pro určitou osobu, takové
věcné břemeno je nepřevoditelné
a zaniká nejpozději smrtí oprávněné
osoby. Jen pro upřesnění – věcná
břemena se do katastru nemovitostí
zapisují k povinné nemovitosti, tedy
k tomu pozemku nebo bytu, jehož
vlastník je povinen něco strpět, něco
konat, nebo se něčeho zdržet ve 
prospěch oprávněné nemovitosti ne−
bo osoby a věcná břemena váznou
na povinné nemovitosti do jejich zá−
niku i při převodu vlastnictví bez 
ohledu na to, jestli se jedná o věcné
břemeno věcné nebo osobní.

Ale zpět k Vašemu dotazu, v tom−
to konkrétním případě se jedná,
podle toho, co píšete, o věcné bře−
meno osobní, tedy zřízení pouze ve
prospěch Vaší matky. Z právního
hlediska věcné břemeno smrtí Vaší
matky zaniklo, nicméně katastrální
úřad jej nevymaže automaticky. Pro
výmaz věcného břemene musíte
podat katastrálnímu úřadu návrh
na výmaz; toto řízení o výmazu 
podléhá správnímu poplatku
1.000,− Kč. Návrh na výmaz je stan−
dardizovaný formulář, který je běž−
ně k dispozici na internetu nebo pří−
mo na katastrálním pracovišti, při −
ložit k němu musíte kopii úmrtního
listu a Vaše jednostranné prohlášení
o zániku věcného břemene v sou −
ladu s ust. § 66 odst. 3 vyhlášky
č. 357/2013 Sb., o katastru nemo−
vitostí (katastrální vyhláška). Také
pro Vaše jednostranné prohlášení
najdete na katastrálním úřadu for−
mulář k vyplnění, Váš podpis na
prohlášení pak musí být úředně
ověřen. Na základě návrhu na vý−
maz katastrální úřad věcné břeme−
no vymaže, neboť mu z příloh k ná−
vrhu bude zřejmé, že věcné břeme−
no zaniklo smrtí Vaší matky. 

Mgr. Zdenka Mlčáková, advokát
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Pravidelně od roku 2010 organi−
zuje každé léto pro děti a mlá−
dež sportovní tábor Waldemar
Janeček z Domažlic. Setkání dě−
tí na táborové základně v Capar −
ticích má celou řadu specifik,
které jsou dané i tím, že Walde −
mar Janeček je voják z povolání.

Co všechno děti čeká na táboře?
Naučí se orientaci v terénu, čtení
map, pracovat s buzolou, vázat
uzle, správně a bezpečně se po−
hybovat v členitém terénu a zdo−
lávat terénní překážky. Budou
přespávat v lese. Vedu je k samo−
statnosti, proto si celou řadu akcí
plánují sami. Já jim řeknu pouze
nějakou myšlenku a oni začnou
přemýšlet, jak z ní udělat zajíma−
vě dobrodružnou akci. Také je na−
učím základy sebeobrany a řeše−
ní krizových situací, jako napří−
klad jak se bránit, když na ně
z nějakého dvorku či zahrady vy−
běhne pes. 
Daří se vám děti vytáhnout od
počítačů, tabletů, mobilů do pří−
rody za dobrodružstvím?
Zájem o letní sportovní tábor
v Caparticích na základně EAGLE
BASE je velký. Letošní termín je
od 20. do 27. srpna. Věkově ho
nemám nijak ohraničený. Rodi −
čům říkám, pokud vaše dítě zvlád−
ne se obléci, najíst, hygienu, toale−
tu, tak nemám problém. Jinak na
táboře jsou notebooky, mobilní

tele fony zakázány. Rodiče i děti
o tom vědí a všichni souhlasí.
Telefon mám u sebe jenom já a
jsem ve spojení s rodiči. Kdo chce
týden pobývat v přírodě, zažívat
dobrodružství,
něco se dozvě−
dět z vojenství,
aktivně se zapo−
jit do sportov−
ních her, speci−
álních akcí a po−
dobně, má je ště
možnost se při−
hlásit. Mobil je
728 051 414 a
we bové stránky
www.wrservis.cz
Předpokládám,
že rodiče mají
starost o své
děti.
Samozře jmě ,
proto preferuji,
abychom se
s rodiči předem
setkali, než vů−
bec dojde k při−
hlášení. Vzá −
jem ně se po−
známe a rodiče
vědí, komu dá−
vají své dítě do péče po dobu tá−
bora. To si myslím, že je v dnešní
době strašně důležité. Jsem vo−
ják z povolání, válečný veterán
a chci, aby o mně všechno vědě−
li. Musím ještě dodat, že jsem

mistrem ČR v judu z roku 2007
a trenérem třetí třídy. 
Jak je to s jídlem?
Zásada je taková, že se děti mu−
sejí každý den perfektně na jíst,

napít, nikdo ne−
smí mít hlad.
Když má někdo
na něco chuť,
tak to musí do−
stat. Moje man−
želka má na
starosti veškeré
logistické za−
bezpečení přes
kuchyni. Je to
pro mě obrov−
ská pomoc.
Můžete nám
prozradit něja−
kou konkrétní
dobrodružnou
akci?
Tak například to
bude vojenský
přepad rozhled−
ny na Čer cho −
vě, která je v na−
dmořské výš ce
1402 me try.
Cílem všech 
akcí je pohyb

na vzduchu v přírodě, být samo−
statný, získat odvahu, nebát se
a naučit se spolupracovat v týmu.
Letos poprvé jste navázal kon−
takt s Městskou knihovnou B.
Němcové v Domažlicích. Proč?

V knihovně mě fascinoval ten
prostor se spoustou knih a hla−
vou mi proběhl nápad s tajem−
nou šifrou. Oslovil jsem ředitelku
knihovny paní Lenku Schirovou,
která byla mým nápadem nad −
šená. Domluvili jsme se, že pro
děti od 6 do 15 let připravíme pří−
městský tábor. Ve finále jsme tá−
bor nazvali Tajemná šifra, kterou
budou děti hledat v knihách
pomo cí textů, slov, vět. 
To budou celý den v knihovně?
V žádném případě. Tak zhruba
dvě hodiny a pak na ně čekají
výle ty do blízkého okolí, soutě−
že, hry, zábava. Kousek máme
bý valé vojenské cvičiště, kde 
budou hledat poklad a zároveň
se budou učit, jak se pohybovat
a orientovat v přírodě. Ráno 
přijdou a odpoledne půjdou do−
mů. V případě deštivého po −
časí jsem prona jal tělocvičnu TJ
Sokol Domažlice, kde jsem jejím
členem.
Ještě jsme nezmínili termíny.
O příměstský tábor Tajemná šifra
je velký zájem. Srpnový termín
je už obsa zený. Volná místa jsou
už jen v prvním termínu v čer −
venci, kdy bude tábor od 17. do
21.7. Přihlášky a podrobné infor−
mace jsou k dispozici v Městské
knihovně B. Němcové v Do maž −
licích nebo na webu knihovny:
www.mekbn.cz                                

(pi)

„Dobrodružství na každém kroku 
čeká na děti ve sportovním táboře
v Caparticích nebo v příměstském
tábo ře Tajemná šifra v Domažlicích,“
slibuje jeho organizátor Waldemar
Janeček.

Letní dobrodružství čeká na děti
v Caparticích a v Domažlicích
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Provozně ekonomickou
fakultu České zeměděl−
ské univerzity v Praze
mohou zájemci stu −
dovat od roku 2003 ta−
ké v Klatovech. Nad −
cházející akademický
rok 2017/2018 bude
již patnáctý. Studium
zde dosud dokončilo
přes 1 500 absolventů
bakalářského a nava−
zujícího magisterského
studia. 

Studenti mohou v Klatovech absolvo−
vat obor Veřejná správa a regionální
rozvoj. Titul bakalář získají po třech le−
tech, po dalších dvou letech pak titul
inženýr. „Naším cílem je přiblížit vyso−
koškolské studium zájemcům z  regio−
nu. Studentům tak odpadají cesty do
Prahy. Výuku i zkoušky zajišťují přímo
vyučující z České zemědělské univerzi−
ty v Praze, kteří do Klatov dojíždějí,“
uvádí Ing. Pavel Vondráček, ředitel
obecně prospěšné společnosti Úhlava,

která vysokoškolské studium v Kla −
tovech zajišťuje. 
V současné době probíhá příjem při−
hlášek na nadcházející akademický
rok 2017/2018, který bude v historii
školy již patnáctý. „Výuka se koná
formou kombinovaného studia o ví−
kendech. Tento způsob je proto vhod−
ný pro studenty při zaměstnání. Hlásí
se stále více absolventů středních
škol, kteří hned po maturitě začnou
pracovat a současně studují vysokou

školu. Výhodou je, že poslu−
chači mohou využít svou
znalost regionu i při studiu,
například ve svých bakalář−
ských či diplomových pra−
cích často zpracovávají re −
gionální témata,“ dodává Ing.
Jiří Hamhalter, tajemník kla−
tovského Konzultačního stře−
diska PEF ČZU v Praze. 
V právě probíhajícím akade−
mickém roce navštěvuje ba−
kalářské studium v Klatovech
zhruba 100 posluchačů, na−

vazující magisterské studium přibliž−
ně 150. Výuka probíhá prioritně v pro−
storách zrekonstruovaného domini−
kánského kláštera, zčásti také v učeb−
nách Střední školy zemědělské a po−
travinářské. Jak bakalářské, tak nava−
zující magisterské studium je vždy
z první poloviny placené a pro přijetí
se neskládají přijímací zkoušky.
Druhou polovinu studia lze již absol−
vovat bezplatně. (pi)

Kontakt: Úhlava, o.p.s., Plánická 174, Klatovy, Ing. Pavel Vondráček tel.: 724 020 906, e−mail: vondracek@uhlava.cz, www.uhlava.cz

Sídlem společnosti Úhlava, o.p.s. je bývalá budova kláštera v Plánické ul.

Výukové a zážitkové programy pro děti.

Úhlava, o. p. s. působí v oblasti
vzdělávání již od roku 2001. Její na−
bídka je určena nejen zájemcům
o vysokoškolské studium, ale všem
věkovým kategoriím. Pro děti pořádá
například výukové a zážitkové pro−
gramy zaměřené na životní prostředí
a zemědělství. Dospělým je určeno
další profesní vzdělávání v akredito−
vaných kvalifikačních a rekvalifikač−
ních kurzech. Nabízí řadu programů
průběžného vzdělávání úředníků
územně samosprávných celků akre−
ditovaných Ministerstvem vnitra, dá−
le rekvalifikační kurz Účetnictví s vy−
užitím výpočetní techniky (startuje
26. září 2017), ale také kurzy cukrář−
ské a kuchařské, při kterých úzce
spolupracuje s klatovskou Střední
školou zemědělskou a potravi −
nářskou. Seniorům a invalidním dů−
chodcům je určeno studium Univer −
zity třetího věku organizované ve
spolupráci se Západočeskou univer−
zitou v Plzni. V nabídce jsou také
kurzy tzv. Virtuální univerzity třetího
věku, kterou zastřešuje Česká země−
dělská univerzita v Praze.

Českou zemědělskou univerzitu
lze už 15 let studovat v Klatovech

Rada města Plzně odsouhlasila ve
věci žádosti městského obvodu
Plzeň 4 uvolnění finančních pro−
středků z Fondu životního prostředí
města Plzně ve výši 100 tisíc Kč
na projekt Rozšíření dětského hřiště
ve vnitrobloku Na Dlouhých –
Popelnicová. Poskyt nutí finančních
prostředků musí ještě schválit 
zastupitelé.

„Dětské hřiště je velmi navštěvo −
vané a podle podkladů z měst ského
obvodu Plzeň 4 ze stran ob ča nů Dou −
bravky vzešly požadavky na jeho 
rozšíření, a především na rozšíření

dalších herních prvků pro menší dě−
ti,“ řekl náměstek primátora pro 
oblast dopravy a životního prostředí
Petr Náhlík. 

Hřiště ve vnitrobloku ulic Na
Dlouhých, Mohylová a Popelni cová
nyní obsahuje pískoviště a moderní
herní prvky pro starší děti. Projekt
počítá s  doplněním o skluzavku, orlí
hnízdo, vahadlovou houpačku a sva−
hovou skluzavku. Celkové náklady
na roz šíření hřiště jsou 199  650 Kč.
Ra da města Plzně souhlasila s pod−
porou ve výši 100 tisíc korun pro
městský obvod Plzeň 4.

Dětské hřiště s novými prvky
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O pravdivosti jeho slov jsme
se mohli přesvědčit hned
dvakrát a to na 9. ročníku
národ ního kola soutěže od −
bor ných dovedností v oboru
Me chanik instalatérských
a ele k trotechnických zařízení
„O po hár SYSTHERM“. Nově
se konal 1. ročník národního
kola soutěže odborných do−
vedností v oboru instalatér
a elektrikář „O křišťálovou
kouli SYSTHERM“, jejímž 
cílem bylo přiblížit co nejvíce
absolventy učilišť praxi.
Orga  nizátorem byla právě
SOŠ a SOU v Sušici, která při
vyhlašování výsledků nezů−
stala bez úspěchu. Její žák
Mi chael Šefrna obsadil nád−
herné 2. místo. Generálním
spon zorem obou akcí byla
společnost SYSTHERM. 
Druhou akcí byla závěrečná
zkouška z Barmanského kurzu,
ve které její absolventi museli
dokázat před odbornou komisí
své znalosti. Předsedou komi−
se nebyl nikdo jiný než legen−

dární český bar−
man Zdeněk Javor −
ský (mj. exprezi−
dent České bar−
manské asociace,
šéfbarman hotelu
Hilton, vicemistr
světa v barmanské

soutěži z roku 1998, kde
v Londýně získal II. místo).

S láskou připraven,
s požitkem upíjen
„To je heslo prvního prezidenta
Československé barmanské
asociace pana Bohumila Pa v −
líč  ka, jinak mého prvního učite−
le, které se snažím vštěpovat
absolventům kurzu,“ svěřil se

nám pan Zdeněk Javorský.
Barman ský kurz na SOŠ
a SOU v Sušici dělal poprvé
a velmi si pochvaloval zázemí
i zájem absolventů. „Ve skupině
byla polovina studentů z matu−
ritního oboru a druhá z učební−
ho oboru. Spole čně vytvořili
jednu partu, vzájemně se dopl−
ňovali a společně si pomáhali.
A to je velmi důležité. Vedle od−

borných znalostí
umějí se vzájem−
ně respektovat
a pomáhat si,“ ří−
ká pan Zdeněk
Javorský a do−
dává.
„Profese bar−
mana zažívá v poslední
době velký boom a mícha−
né nápoje se začínají nabí−
zet i v menších místech,
dokonce i v odlehlých ves−
ničkách. Myslím si, že
jsme tady v Sušici vyškolili
skupinu mladých barma−
nů, kteří k této profesi mají
vztah. Když se mi podaří,
že absolventi kurzu s lás−
kou připraví drink a host
jej s požitkem upíjí, tak
moje snaha nebyla marná.
Drink se také pije očima,
nejenom chutí. Osobně
mám rád míchané nápoje
a vždy si je připravuji pod−
le chuti, nálady a rozpolo−
žení. Barmanskému povo−
lání se věnuji skoro půl
století a pokaždé mám ra−
dost, když mladým talen −
tovaným adeptům tohoto

povolání předávám certifikát.
Tak tomu bylo i v Sušici.“

Bez řemesel se 
neobejdeme
9. ročník národního kola sou −
těže odborných dovedností
v oboru Mechanik instalatér−
ských a elektrotechnických 4

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář zdůrazňuje:

Naše žáky a studenty učíme, 

9. ročník národního kola soutěže odborných dovedností
v oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zaří−
zení probíhal na sušickém náměstí.

Absolvent barmanského kurzu Petr Pavlát předává zkušební komisi k posouze−
ní míchaný nápoj. Zleva její předseda Zdeněk Javorský a Miloslava Králová,
učitelka odborného výcviku kuchař−číšník. 

„Rodiče by měli mít představu o tom,
kam dávají své děti po ukončení zá−
kladní školy, jaké možnosti jim škola
nabízí a zda najdou uplatnění na trhu
práce,“ připomíná ředitel SOŠ a SOU
v Sušici Ing. Jaromír Kolář.

Drink se pije nejenom chutí ale i očima.
Svůj míchaný nápoj Flamingo představuje
Andrea Mánková.

co firmy potřebují



35Plzeňský rozhled  6/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jihočeští fanouškové skupiny Elán se
tolik těšili na velký koncert, až se ho
nakonec nedočkají. Už 30. června
měla tato slavná formace vystoupit
v Českých Budějovích, ale nebude to−
mu tak. Kapela uvedla, že tři ze čtyř
českých koncertů v rámci tour Živý
nás nedostanů ruší!

„Promotér – společnost PČS – od−
stoupila od smlouvy, tudíž se koncerty
Mikulov, České Budějovice a Plzeň 
ruší,“ uvedla kapela na webu.

Vstupné dostanou zpět ti, kteří si
koupili vstupenky na koncerty 17.
června (Mikulov), 30. června (České
Budějovice) a 15. září (Plzeň). Z čes−
kých zastávek tak prozatím zůstává jen
ta na zámku Loučeň, kdy by Elán měl
6. července zahrát akusticky. 

V srpnu se pak kapela představí v roli
headlinera na festivalu Vizo vické Trnko −
braní. Co přesně je za sporem mezi
Elánem a promotérskou firmou, není
zatím přesně jasné! (pru)

Eláni zrušili koncert v Plzni

4 zařízení v Sušici měl i za cíl
oslovit širokou veřejnost a připo−
menout důležitost učebních
oborů. Proto také byla umístěna
na sušické náměstí.
O zájmu či nezájmu o učební
obory jsme si povídali s ředi −
telem SOŠ a SOU v Sušici
Ing. Jaromírem Kolářem.
Roste zájem o uče bní obory?
Co se týká stavebních oborů,
kterých se týka−
la i národní sou−
těž, tak skuteč−
nost je alarmu −
jící. Neří kám to
rád, ale stav je
v současné do−
bě jeden z nej−
horších, kte rý
zažíváme.
Existuje nějaké
řešení?
Asi ano, pokud
se problém zač−
ne řešit na cent−
rální úrovni a do −
jde například ke
snížení počtu
studijních obo−
rů. Změny v při−
jímacích zkouš−
kách to určitě
nevy řeší. Ani za−
vedením nové−
ho přijímacího
řízení se nekoná
žádná převratná
změna v systé−
mu, výběru a záj −
mu o tříleté uče b −
ní obory. Je sku−
tečností, že po
základní škole si
volí žáci jedno−
dušší cestu a to hlavně přes
humanitní směry, aby se vy−
hnuli technickým předmětům,
matematice, fyzice, chemii.
Přitom musejí zejména jejich
rodiče vědět, že uplatnění bu−
dou těžko hledat.
Jaký je zájem firem o vzděla−
né řemeslníky?

Přímo obrovský. Naši absol −
venti technických maturitních
i učebních oborů najdou ihned
uplatnění na trhu práce s velmi
slušným mzdovým ohodno −
cením. Uvedu jeden příklad.
Spolupracujeme už 10 let s pl−
zeňskou společností SYST−
HERM s.r.o. Jak mi řekl její
gene rální ředitel Jan Kazda,
je průměrný výdělek topená−

ře nebo elektriká−
ře řádově kolem
35.000 Kč. Přesto
o učební obory
není zájem. Když
máme v ročníku
10 instalatérů, tak
jsme šťastni. Ob −
dobné je to u zed −
nické, topenářské
profese a mohl
bych pokračovat.
Přitom díky novým
technologiím, stro−
jům, počítačové
technice dostalo
řemeslo zcela jiné
postavení ve spo−
lečnosti. Absol −
ven ti si také mo−
hou založit svoji
vlastní firmu a pod −
nikat.
Je třeba oslovit
širší veřejnost
včetně rodičů.
Děláme spoustu
věcí, jako jsou Dny
otevřených dveří,
soutěže, národní
kolo je jednou
z nich. Našim cí−
lem je předsta −
vit školu, studijní 

a u če  bní obory a hlavně ukázat,
že po jejich ukončení mají všich−
ni absolventi na trhu práce
spoustu zajímavých nabídek od
českých i zahraničních firem.
Stále platí, že řemeslo má zlaté
dno a o odborně zdatné pracov−
níky s výučním listem v kapse
bude stále větší zájem.          (re)

Žák Michael Šefrna ze SOŠ
a SOU v Sušici obsadil na do−
mácí půdě v 9. ročníku národ−
ního kola soutěže odborných
dovedností v oboru Mechanik
instalatérských a elektrotech−
nických zařízení nádherné
2. místo.
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Plzeň požádá Plzeňský kraj o příspě−
vek na spolufinancování projektu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Malesice. Akce za 7,522 milionu ko−
run má již přislíbenou dotaci z minis−
terstva vnitra, konkrétně z Gene −
rálního ředitelství Hasičského zá−
chranného sboru České republiky,
a to ve výši 2,885 milionu korun.
Pod pora z kraje by mohla činit 1,923
milionu korun. Podání žádosti schvá−

lila Rada města Plzně. Stavba musí
být dokončena do 31. prosince 2017.
„Výše příspěvku Plzeňského kraje je
pevně určená a představuje maximál−
ně dvě třetiny dotace ze státního roz−
počtu, v  našem případě se tak jedná
o částku 1,92 milionu korun,“ uvedl
ekonomický náměstek Pavel Kotas. 

Rekonstrukce spočívá kromě na−
výšení kapacity i v  komplexní rekons −
trukci stávajících konstrukcí, neboť

převážná většina z nich je již v  nevy−
hovujícím stavu. „Ke stávajícímu ga−
rážovému stání přibude stání pro
druhé hasičské vozidlo. Na takto
zvětšený půdorys bude přistavěno
druhé nadzemní podlaží, čímž hasiči
získají prostory pro dnes chybějící
zázemí pro šatnu, umývárnu se spr−
chou a WC,“ uvedl Pavel Kotas. 

Výsledná podoba rekonstruovaného
objektu byla zvolena tak, aby kores−

pondovala s okolní zástavbou domů
vesnického typu. Spolufinan co vání
nad rámec poskytnuté dotace je ga−
rantováno usnesením zastupitelů měs −
t ského obvodu Plzeň 9–Malesice ve
výši 4,7 milionu korun. Případná dota−
ce uleví rozpočtu právě městského ob−
vodu Malesi ce. Jejich podíl na inves−
tiční akci by se snížil o 1,92 mi lio nu,
výsledný podíl Malesic po získání
všech dotací by činil 2,714 tisíc korun.

Na zbrojnice v Malesicích příspěvek i od kraje?

Jeden z největších a nejznámějších
zpravodajských portálů na českém
internetu iDNES.cz spravuje také
jeden z nejnavštěvovanějších čes−
kých blogů – Blog.iDnes.cz. Pod
ním jsou registrovány stovky, mož−
ná tisíce bloggerů. Naše spolupra−
covnice Sylva Heidlerová tam aktu−
álně zvítězila v soutěži o objev roku
a z prestižního klání si odnesla ce−
nu Nováčka roku 2016.
Co jste pro výhru musela udělat?
Na to je jednoduchá odpověď – na−
psat 40 článků, blogů. 
Co si pod tak jednoduchou odpově−
dí můžeme představit?
Spoustu času a zábavy. Mě to zkrát−
ka těší, psaní vnímám jako rozptý −
lení, vytržení. A protože tedy jdete

s kůží na ostře sledovaný trh, je
to adrenalin.
Témata?
Život. Přiznávám však, že jsou vzhle−
dem k tomu veřejnému prostoru
omezená. Na iDnes nelze psát ano−
nymně, píšete pod svým jménem
i fotografií, při registraci přikládáte
občanku. Na začátku jsem psala
o rodině, manželovi. Poděkování od
nich rozhodně nesklízím. O politice?
Zarputilí jinostraníci vám to pak
v diskuzích sakra spočítají. O práci?
Koho to baví. O přátelích? Asi by ne−
byli rádi. Psát o sobě? Tak jsem na−
psala alespoň tchyni – do nebe. To
byl ale mimochodem jeden z nej −
úspěšnějších blogů.
Očekávala jste přední umístění?

Ale vůbec ne. Už nominace byla bom−
ba. Zatímco se velcí bloggeři radovali
a prohýbali pod návalem gratulací, já
se lekla. Opatrně jsem se rozhlédla
kolem a koukla znovu. No ne, ať neže−
ru! Přesko čila jsem
kolegy s trvale maxi−
málním hodnocením,
tzv. karmou. Nemám
facebook a ani neko−
mentuji vysokou politi−
ku. Ale když jsem vy−
hrála, tak asi fakt píšu
něco, co lidé čtou. 
Jak to vůbec přijde,
jaký impulz přiměje
někoho, jako jste vy,
založit si blog?
To jsem ráda, že se
ptáte. Holky budou mít radost.
Myslím moje spolužačky, se kterými
se pravidelně setkáváme. Ony jsou
ten impulz! Baví je mé historky. Erika
kvůli mně nastudovala spoustu webů
a nakonec doporučila iDNES. A rodi−
na, jasně. Manžel kvůli jednomu kli−
ku pokaždé startuje deset let starý
notebook v kůlně. Ale je to jako za
babi, která nemá internet. Prostě
mám maličký fanklub, který pokaždé
zabojuje. A jak je vidět, ono to stačí.  
Bloguje na iDNES někdo, koho 
znáte?
Myslím, že tam nikdo z Klatovska ani
Domažlicka momentálně aktivní ne−
ní. Svého času výborně blogovala
Eva Černá z Kouta na Šumavě.
Povětšinou psala verše, ve slovenšti−
ně. Některé mě tak zasáhly, že je
umím zpaměti. Eva je také jedna
z těch, která mě čte a drží palce.
Pro cenu jste si jela osobně, byla
jste na vyhlášení vítězů, jak pro −
bíhalo?

Vůbec, vážně vůbec se mi nechtělo.
Ale zase když jste první a nepřije −
dete, působí to opovrženíhodně. Tak
jsem jela. A byl to parádní večer.
Ukázalo se, že kdo pěkně píše, je

i fajnovej člo−
věk. A že virtu−
ální podobenky
jsou z masa
a kostí.
Kdo měl z vaší
ceny největší
radost a jaká
vlastně byla?
Babi, moje ma−
mina. Hned při−
nesla a naká −
zala bouchnout
š a m p a ň s k é .

Zbytek rodiny opatrně vyčkával, jestli
se někde nestala chyba. Ale když
jsem z Prahy přivezla kus vítězného
dortu, byli spokojení. Cena? Ikona
z křišťálového skla, symbol. A knihy.
Který z vašich dosavadních blogů
měl nejlepší ocenění?
Kupodivu, ten nejkontroverznější.
O bezdomovci. Četlo ho dvanáct
a půl tisíce lidí, kteří mu naklikali 
téměř nejvyšší možnou hodnotu.
Můžete prozradit, jak se píše
úspěš ný blog?
Mohu. U kritiky musíte být v takovém
ajfru, že vaše staccato je slyšet širo−
ko daleko. U vtipného blogu se tetelí−
te smíchy, u jímavého vám musí téct
do klávesnice slzy. Teprve pak jde
o opravdový blog. 
Budete psát dál? 
Jasně. Jen s daleko větší zodpověd−
ností. Protože nejhorší jsou nesplně−
ná očekávání.
Takový už je úděl vítěze. Těšíme se
na Vaše další články.                   (re)

Někdy se nahlas smějete a jindy
vám tečou do klávesnice slzy

Sylva Heidlerová přebírá cenu Nováček roku 2016.

Sylva Heidlerová
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Tyto třídy pro školní rok 2017/2018
jsou určeny pro děti v  posledním ro−
ce před zahájením povinné školní
docházky, u kterých je předpoklad,
že zařazení do přípravné třídy vyrov−
ná jejich vývoj a kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.
V Plzni se přípravné třídy osvědčily,
ve školním roce 2016/2017 fungují

v šesti školách a navštěvuje je víc
než stovka dětí.

„O přípravné třídy si pro školní rok
2017/2018 požádaly 7. základní
a mateřská škola, 13. základní ško−
la, 16. základní škola a mateřská
škola, bolevecká základní škola
a 22. základní škola Plzeň, tedy 
kromě 17. základní a mateřské školy

stejné subjekty jako v tomto škol−
ním roce,“ uvedla náměstkyně pro
oblast školství a sociálních věcí
Eva Herinková. Přípravnou třídu
lze zřídit, pokud se v  ní bude vzdělá−
vat nejméně 10 dětí, nejvyšší počet
dětí je 15.

Podle ředitelů jsou tyto třídy příno−
sem, pomáhají odstraňovat nezra−

lost a vyrovnávat vývoj dítěte, ze
strany rodičů je na ně kladný ohlas.
Na některých našich školách fungují
řadu let. Například na 7. základní
škole byla přípravná třída založena
v roce 1993, od té doby je tam
k dispozici, přičemž kvůli malému
počtu dětí nebyla otevřena jen ve
třech školních letech. 

Přípravné třídy v pěti plzeňských školách 

Sezona jahod je tady. Na jahodové
plantáži v Klatovech pěstuje toto
voňa vé, měkké, drobné ovoce plné
vitamínů Pavel Bonk.
Jahody jsou výborným dodavatelem
vitamínu C. Jeho množství je srovnatel−
né s citrusovými plody. Dále obsahují
vitamíny A, B, E a další látky, jako jsou
organické kyseliny (jablečná, citróno−
vá, chininová, šťavelová aj.). Z minerál−
ních látek je to například draslík, fosfor,
zinek, hořčík, vápník. Ze všech druhů
tuzemského ovoce jsou jahody nejbo−
hatší na mangan, který vyživuje nervy,
mozek, podporuje libido, povzbuzuje
činnost štítné žlázy a zásobuje barev−
nými pigmenty vlasy a kůži. Z 85 až
90 % jsou jahody tvořeny vodou a jsou
tak výborným zdrojem tekutin.

Majitele Jahodárny v Klatovech Pavla
Bonka jsme se zeptali:
Kdy ochutnáme tu pravou velkou
českou jahodu? 
Už nyní v první polovině června. 
V tuto dobu začínáme trhat uzrálé
jaho dy, které budeme prodávat přímo
na Jahodárně. Po zkušenostech z mi−
nulých let doporučuji zájemcům
o první trhané jahody předem zavo−
lat a jahody si rezervovat. Je velký 
zájem a jahody v této době pozvolna
dozrávají.V době plného zrání by měl
být dostatek jahod po celý den.
Ideální počasí pro jahody je teplota
kolem 20 °C.
To znamená, že i populární samosběr
nyní na počátku června ještě nepři−
chází v úvahu?

Se zahájením samosběru počítáme
v první polovině června, kdy už bude
dostatek uzrálých jahod. Tak jako loni,
tak i letos je kolem každého ja−
hodníku sláma, takže i po dešti
jsou jahody stále čisté a zákaz−
níci je mohou trhat. Pěstujeme
jahody technologií na slaměné
podestýlce. 
Bude letos dostatek jahod?
Oproti minulému roku jsme
zvětšili plantáž jahod zhruba
o další hektar, takže letos je
máme na ploše přes 5 hektarů.
Květnové ranní mrazíky nás ne−
ohrozily. Jahodníky jsme za−
kryli. Jen pro zajímavost to by−
lo 40 000 metrů čtverečných
textilie, která chránila jahodo−
vou plantáž. Máme jak rané,
tak i pozdní odrůdy. Předpo −
kládáme, že do půli července
bude co sbírat. Naše jahody
mají jasný původ a každý se na
vlastní oči přesvědčí, v jakých
podmínkách narostly.
Předpokládám, že i letos bude
trhání jahod vévodit samo−
sběr.
Samosběr je ideální způsob, jak získat
sladké jahody za méně peněz a ještě
být na čerstvém vzduchu. Okamžitě
můžete ochutnat, co kupujete. Jinak
ceny trhaných jahod i samosběrem
budou příznivé. Zájemci o samosběr
nemusejí mít vlastní nádoby. Mohou

si u nás zakoupit dřevěné košíčky.
Každému, kdo si chce natrhat jahody,
vyčleníme samostatný úsek, kde ještě
ten den nebylo trháno. Nemusejí mít
žádné obavy, že budou po někom pa−
běrkovat. Myslíme i na rodiče s dětmi.
Pro jejich ratolesti máme připravený
dětský koutek s pískovištěm.
Co byste poradil všem, kteří touží co
nejdříve ochutnat nenapodobitelnou
lahodně sladkou chuť jahod?
Aby sledovali naše webové stránky
nebo facebook, kde budou aktuální
infor mace ohledně trhaných jahod

a o zahájení samosběru. Pro ty, kteří
chtějí mít natrhané jahody, aby si pře−
dem zavolali a jahody si zarezervova−
li.V době plného zrání by měl být do−
statek jahod po celý den i bez objed−
nání. Jahodárna je otevřena denně za
každého počasí od pondělí do neděle
od 8:00 do 18:00 hodin.                (re)

Jahody obsahují malé množství cukru, jsou
bohaté na antioxidanty, podporují metabolis−
mus, působí při léčbě srdečních onemocně−
ní, nachlazení, proti tvorbě žlučových a mo−
čových kamenů.

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.

Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

V červnu začínáme na 
plantáži trhat jahody
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Ve velkolepém zábavním parku
Bayern Park v Dolním Bavorsku,
poblíž města Dingolfing vzdáleném
100 km od Železné Rudy a necelých
130 km od Strážného, byla již od−
startována nová sezóna. V tomto ro−
dinném zábavním parku čeká na ná−
vštěvníky více než 80 atrakcí pro
malé i velké. I v roce 2017 jsou pro
návštěvníky připraveny skvělé 
akce a show, jako je Velký den
s GLOBUSem v Bayern Parku (25.
června 2017) nebo 15. Sci−fi a fan−
tasy setkání hvězdných bojovníků,
které se uskuteční 12. srpna 2017.
Novinkou letošního roku je Minimon −
do – hřiště pro nejmenší návštěvníky
a pískoviště Sahara. 

Bayern−Park je prostě spousta do−
brodružství a vzrušení pro celou ro−
dinu – velkým klukům nabízí rychlou
jízdu na horské dráze a správným
holkám třeba dobrodružný sjezd na
divoké řece.  Na každé naší atrakci
naleznete informaci o tom, pro který
věk  je vhodná. Pro návštěvníky
z České republiky jsou samozřejmě
k dispozici prospekty v českém jazy−

ce, v nichž najdete kromě základních
kontaktních informací i podrobný
plán celého areálu s možností občer−
stvení v parku a přehled akcí připra−
vených na aktuální sezónu.

Na zdejším Čarostřelci (Freischütz)
budete podobně jako u katapultu pří−

mo vystřeleni do prvního „kotrmel−
ce“, teprve pak se trochu rozdýcháte
– lépe řečeno – při té šílené rychlosti
v zatáčkách se budete snažit trochu
se rozdýchat. Tato  horská dráha  roz−
hodně není nic pro slabé nervy.
Nejen, že je úchvatná už svou kom−

paktní stavbou, díky ní také nemá na
celém světě žádné obdoby. Ale ne−
jsou to pouze horské dráhy, které váš
puls pořádně vyburcují. Je tu také
atrakce s názvem Rafting na divoké
vodě nebo klasická vodní skluzavka.  

Twinbobová dráha,  rafting na di−
voké vodě, tanec motýlů, lesní do−
brodružné hřiště, olympiáda zvířat,
houpací loď, vibrující houby, jízda na
oslíkovi nebo na pneumatice, to je
jenom malý výčet toho, co každého
návštěvníka čeká v nádherném zá−
bavním Bavorském parku u Reisba −
chu. Lákavé jsou také výběhy se zví−
řaty a jejich mláďaty. 

Chcete se do tohoto zábavního
parku vydat s Plzeňským rozhledem?
Na tři vylosované rodiny, pro každou
jsou 4 volné vstupenky, čeká tento
dárek u nás v redakci. Musí však
správně odpovědět na tuto otázku –
jak dlouhá je twinbobová dráha? Své
odpovědi posílejte na adresu: 
sekretariat plzenskyrozhled.cz do
15. června 2017. Nezapomeňte na
svůj kontakt, abychom vás mohli
infor movat o případné výhře. 

Žabí kyvadlo, lochneska nebo Čarostřelec…  

Dobřanská společnost COMTES FHT
a.s., která se zabývá především vý−
zkumem a vývojem kovových mate−
riálů, zahájila dnes výstavbu nového
vědeckotechnického parku. Hodnota
investice se blíží 150 milionům ko−
run a celý areál nového parku by
měl být otevřen v průběhu roku
2019. Půjde celkem o tři budovy
v těsném sousedství současných
výzkumných a laboratorních prostor 
COMTES FHT.          

„Projekt jsme do detailů připravo−
vali skoro 4 roky. Mimo laboratoře či
dílny pro podnikatelské subjekty
včetně „start−upů“ jsou jeho sou−
částí například i multifunkční sál či
mateřská školka pro 20 dětí,“ uvedl
při pokládání základního kamene
předseda představenstva COMTES
FHT a.s. a jeden z jejích spolumajite−
lů Libor Kraus (na snímku upro−
střed). Školka by měla začít fungo−
vat už v roce 2018 a provozovat ji
bude město Dobřany. K dispozici pro
podnikající firmy tady bude například
též 3D tiskárna nebo dobíjecí stanice
pro elektromobily.

Nově budovaný vědeckotechnický
park má podporu jak sídelního měs−
ta Dobřany, tak Plzeňského kraje.
Počítá se také se zapojením soused−
ního Karlovarského kraje. Postupně

by měl pomoci vzniku více než až
osmi desítek vysoce kvalifiko −
vaných pracovních míst. “Jedno −
znač ně se bude věnovat činnostem
s vysokou mírou přidané hodnoty
zaměřených na inovace, patenty
či nové technologie. To znamená
prakticky uplatnitelné výsledky vý−
zkumu a vývoje v průmyslové vý−
robě,“ říká L. Kraus.

Řady vědeckotechnických parků
vzniklých v ČR v minulých letech
(celkem jich nyní je okolo 50) měla
nebo stále má problém naplnit své
kapacity. Vznikaly za pomoci dotač−

ních programů bez vazby na kon−
krétní potřeby českého průmyslu
a spoléhaly či stále spoléhají přede−

vším na pomoc státu. Dobřanský
park se sice teprve buduje, ale své
využití už má z větší části zajištěno. 

„Počítáme s návazností na naše
současné vývojářské kapacity, do
nichž ho určitě zapojíme. Navíc má−
me dojednaný příslib více než deseti
firem z celého regionu včetně dvou
zahraničních, které jej též budou
využí vat. Do dokončení stavby 
chceme určitě přilákat další, umím si
tu představit působení i několika
‘start−upů’,“ dodává Libor Kraus.
Spolu práce je už domluvená též s ji−
nými výzkumnými institucemi pů −

sobícími v rámci vy−
sokých škol.                 

Celý projekt je fi−
nancován z Operač −
ního programu pod−
nikání a inovace pro
konkurenceschop−
nost v gesci Minis −
terstva průmyslu
a obchodu ČR v ko −
m   binaci s prostředky
společnosti COM−
TES FHT. Ta mj. vy −
užije úvěru od Rai −
ffeisenbank. Sta veb −

ní část zajišťuje společnost BÖGL
a KRÝSL, k.s., která zvítězila ve 
výběrovém řízení.   

Chceme určitě přilákat další vývojářské kapacity
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Zahrada Měšťanské be−
sedy v Plzni se v létě
2017 opět otevře kultur−
ním akcím nejrůznějších
žánrů. Návštěvníci si tu
budou moci vychutnat
lahodnou francouzštinu
v šansonech Chantal
Poullain i charakteris −
ticky chraplavý hlas 
slovenské šansoniérky
Szidi Tobias. Na příznivce divadla če−
kají  Mono logy vagíny nebo Commedia
dell‘arte s Pav lem Liškou a Tatianou

Vilhelmovou. Akce se ko−
nají pod širým nebem,
avšak v případě nepříznivé−
ho počasí se přesouvají  do
sálů Měšťanské besedy.

Na léto již tradičně Měš −
ťanská beseda v Plzni při−
pravuje program akcí, kte−
ré se odehrají venku na za−
hradě. „Vybíráme divadla,
koncerty i taneční večery,

které tu získávají neopakovatelnou
atmo sféru. Řada akcí se sem pro vel−
kou oblibu u diváků vrací, mezi takové

patří třeba divadelní hry Mono logy va−
gíny a Commedia dell‘arte, Komici
s.r.o. nebo taneční večírek Po siréně
swing!,“ říká Hana Rendlová, mana−
žerka kulturních akcí v Měšťanské be−
sedě. „Velký úspěch u nás předloni
slavila Chantal Poullain jako zpěvačka
francouzských šansonů, letos koncert
zopakuje s jazzově laděnou kapelou,“
doplňuje Rendlová.

Na zahradní pódium se vrátí také
každoroční benefiční koncert Jazz &
Swing Night pro dětský úsměv, jehož
výtěžek putuje do dětského domova
v Trnové, i Mezinárodní dixielandový
festival se svým 2. ročníkem. Nebude
chybět ani oblíbená one man show
Caveman či festival  Živá ulice.

Naopak úplně poprvé se letos na za−
hradě Měšťanské besedy představí slo−
venská  šansoniérka Szidi Tobias, která
bravurně ovládá i  jiné žánry a v Besedě
už dokázala zaplnit Velký sál. Na léto
jsou připraveny také akce pro děti, na
zahradě Besedy se uskuteční tři Hravé
soboty a divadlo se tu bude hrát od 18.
června do konce srpna 2017 každou
neděli  od 14:30 hodin.

Akce, jež se dle programu konají
na zahradě Měšťanské besedy, se
v případě nepříznivého počasí na
zákla dě rozhodnutí pořadatele pře   −
sou vají do vnitřních prostor. Infor −
mace o přesunu akce je uvedena
v den jejího konání do 12 hodin na
www.mestanska−beseda.cz. 

Dlouhodobě se zabývám studiem pří−
čin nemocí. Moje doporučené alter−
nativní léčebné metody neodporují
vědecké praxi a podporují klasickou
léčbu. Jsou založené na spolupráci
s lékaři. Jedním z nich je například
MUDr. Marián Mudroch, který jako lé−
kař nepopírá uvedené metody alter−
nativní léčby a je i sám léčitelem.
Princip mých alternativních způsobů
spočívá v provedení akupresur, čímž se
vyrovná nerovnováha energií pravé
a levé strany těla a zajistí se tak prů−
chodnost pro energie a biologicky
účinné látky, odblokování páteře
a energetických drah zubů. Potom je
teprve organismus schopen přijímat
energie, vitamíny, minerály, byliny.
Z pohledu čínské medicíny i podle
MUDr. Mariána Mudrocha je vyrovnání
energií v jednotlivých orgánech lidské−
ho těla velmi důležité.
Jsem přesvědčen, že v roce 1990
jsem přišel na to, jak vzniká nemoc.
Je to postupným či jednorázovým za−
blokováním organismu v důsledku
stresu, úrazu či jiné negativní události.
Organismus poté nedostatečné přijímá
vitamíny, minerály a energii. Současně
jsem zjistil, jak organismus odbloko−
vat, a to akupresurou. Dalším mým 
objevem je, proč podléháme stresu
a co stres způsobuje.
Jako první postup pro zlepšení zdra−
votního stavu, případně pro vyléčení,
doporučuji odblokování akupresurami.
První akupresuru provádíme sami, a to
zápěstí na zápěstí (puls na puls) 20 mi−
nut (u nemocných až 25 minut) dva−
krát týdně. Tím budeme pravidelně eli−
minovat důsledky stresu a organismus
udržíme otevřený pro příjem energie,
vitamínů a minerálů.

Po první akupresuře lze odblokovat
s trvalejším efektem páteř, takže do−
poručuji jednu až tři masáže 3–7 dní po
sobě, potom pravidelně jednou za mě−
síc až šest měsíců, podle kondice
a potřeby. Pokud někdo cvičí a posilu −
je zejména zádové
svaly, udrží páteř
déle odblokovanou.
Kdo má naraženou
kostrč (téměř 50 %
lidí z dětství, např.
z úrazu, 50 % popu−
lace má blok na kr−
ční páteři rovněž po
úrazu, mnozí po po−
rodu), doporučuji
rovněž pravidelné
odblokování reflexní
masáží za tři až pět
měsíců. Po odblo−
kování páteře vždy
doporučuji provést
jednorázově první
akupresuru v délce 17 minut, potom
pokračovat za týden 20 minutami
a opakovat jednou týdně stále.
Z pohledu MUDr. Mariána Mudrocha
je problematika páteře velmi důle −
žitá, protože jakýkoliv orgán lidského
těla při minimální energetické dispro−
porci vytváří následně bloky i na páteři,
které nedovolí toku energie do určitých
orgánů, a tím se špatně zásobují vita −
míny a minerály. Takto oslabený orgán
je náchylnější k jakémukoliv onemoc−
nění. Zhruba polovina lidí má (mnohdy
už z dětství) naraženou kostrč, která
může způsobovat dokonce i neplod−
nost, později problémy s kyčelními
a kolenními klouby. Mnoho lidí má blok
na krční páteři (mezi 1. a 2. krčním
obratlem), který v pozdějším věku 

může být příčinou nemocí mozku 
(parkinson, alzheimer, roztroušená
skleróza, mozková obrna, nádory
a další). Dokonce jsem přesvědčen,
že v kombinaci např. s boreliózou, se
kterou se mnoho dětí narodí, protože

tuto infekci má mat−
ka, může dojít v ko m −
binaci s blokem na
krční páteři i k au −
tismu.
Podle mých zku še −
ností nejsme scho p −
ni přijímat z běžné
stravy biologicky
účinné látky v mno ž −
ství, které náš orga−
nismus potřebuje.
Proto doporučuji pra −
 videlné užívání vi −
tamínů a minerálů,
které podle mých
dlouhodobých zku−
šeností chybí většině

populace. V dne šní době není organis−
mus většiny lidí již od dvaceti let výše
schopen přijímat vše ze stravy. Např.
nedostatek jódu způsobuje problémy
zejména s činností žláz a zvyšuje hod−
noty cukru. Mnoho lidí i dětí nemá do−
statek fosforu, B3, B6, zinku, selenu,
což způsobuje problémy s kůží, očima,
psychikou. Nejčastěji se projevuje ne−
dostatek výše uvedených látek jako
ekzé m a alergie, horší forma (když se
přidá infekce jako chlamydie, se kterou
se také většina dětí dnes rodí, protože
ji mají rodiče a přenáší se na plod 
matkou), je lupenka. 
Po čtyřicítce většina lidí není schop−
na ze stravy přijímat vápník, B3, B6,
C, rutin, fosfor, zinek, selen, koenzym
Q10 a další. Navíc většina populace má

nějaké infekce, např. chlamydie 80 %,
borelióza 50 %, toxoplazmóza 40 %,
helicobakter a další. Pokud zvířata mají
boreliózu, může být infekce i v mléč−
ných produktech. Proto nedoporučuji
nepasterizované mléko. Boreliózu pře−
náší i komár. Infekce oslabují imunitní
systém. Například neléčená borelióza
může způsobit obrovské problémy,
ty nejmenší jsou bolest kloubů, ale
znám lidi, kteří skončili i na vozíku 
Na začátek celého léčebného procesu
je dobré se zbavit infekcí. Doporučuji
užívat přírodní produkty oregano
a česnek, který pomáhá udržovat nor−
mální hladinu cholesterolu a krevních
tuků. Dal jsem dohromady tabulku
všech vitamínů a minerálů, které lidem
nejčastěji chybí.
Pokud se nemoci vracejí, zůstaly v tě−

le příčiny nemoci i po případném vylé −
čení. Jsou to viry, infekce, organismus
bez energie a biologicky účinných 
látek, stres, nevhodné prostředí k živo−
tu. Pokud se chceme zbavit problému,
je třeba pojmenovat a odstranit pří −
činu. O praktickém návodu si povíme
v příštím vydání.

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

stanley.bradley@email.cz 
www.stanleybradley.eu

Jak dlouho žít ve zdraví 
pomocí přírodních produktů

Nabízíme spolupráci
Pokud máte obchod v Plzni, nabízí−
me spolupráci v oblasti prodeje pří−
rodních produktů. V současné době
jich nabízíme téměř 100, jsou certifi−
kované pro celou EU. Výrobní pro−
ces splňuje přísné normy GMP –
praxe dobré výroby, pěstování rostlin
dodržuje zásadu GAP – praxe dobré−
ho zemědělství.
Provize z prodeje sítě od 3–21%,
provize z prodeje 20% ihned. 

Nabízíme pomoc a podporu: 
www.stanleybradley.eu 

www.jakzitdlouho.cz
Kontakt: tel.: +420 724 719 732 
e−mail: info@stanleybradley.eu

Chantal Poullain, Szidi Tobias i divadla
rozezvučí letní zahradu Měšťanské besedy



43Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.czPlzeňský rozhled  6/2017

HLEDÁME vedoucího farmy
a technika−dělníka do ze−
mědělského provozu (chov
skotu a údržba krajiny)
u Nýrska. Zajímavé ohod−
nocení. T: 604225533. KŘI
PM 170112

PRÁCE DOMA – jednodu−
ché, manuální, vhodné
i pro důchodce, na ŽL. Info
na tel.:776329250.  KŘI
PM 170084

HLEDÁME pečovatelky (pé−
če o seniory) do Německa.
Jedná se převážně o Bavor −
sko. Živnost. list a alespoň
část. znalost němčiny pod−
mínkou. Dobré platové pod−
mínky, ubyt. a strava zdar−
ma. Informace na e−mailu:
grenzland@seznam.cz, tel.:
0049−15784935600 nebo
774199980. RR 70369

HLEDÁME brigádníky na
úklid v červen, červenec
a srpen, možné i víkendy
na úklid pokojů, mytí nádo−
bí v penzionu St. Leonhard
u Nýrska. Práce v kuchyni,
vaření. Vhodné pro studen−
ty, ženy na mat. dovolené.
Info na tel. 602441523. RR
70338

DÍVKO, ženo, trápí tě neu−
těšená finanční situace?
Ne víš si už rady. Nabízím
skvě  lé řešení, peníze den−
ně. Prá ce v erotice. Zde
pohoda, bezpečí, diskrét−
nost v krásném prostředí,
pro spo lehlivou i obyčej−
nou za čá tečnici. Jsem že−
na s po ch o pením. Možné
je i ubytování. Šance je
tel. 728883302. KŘI PM
170113

PŘIJMU brigádníky – stu−
denty, důchodce, ženy na
MD – do zahradnictví.
Trhání jahod. Klatovy. Tel.:
604978604. RR 70111

PŘIJMU ženy a dívky do
nočního klubu u něm. hra−
nic. Ubytování zdarma, ma−
jitelka žena. Tel.:
732504490. RR 70408

BOSCH Car Service přijme
automechanika, nástup
mož ný ihned. Plzeň−Šlo −
vice.  Tel.  603535061.

PRACOVNÍ příležitost u fir−
my v SRN jen pro spolehlivé
a ambiciózní, na věku nezá−
leží, komunikace v ČJ, pra−
cujete dle svého času. Tel.:
722690245. RR 70381

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
pracovnici za pult – přípra−
va kávy, zdobení pohárů,
atd… Zaučíme, ubytování
poskytneme zdarma. Vý −
bor né ohodnocení, turnusy,
práce na smlouvu , vhodné
i pro absolventy všech uč.
oborů a škol. Informace na
725835555. RR 70433

PŘIJMEME na pozice po−
mocný dělník na stavbě
a lešenář, na HPP i brigád−
ně. Řid. průkaz C výhodou.
Zaučíme. Možnost ubyto−
vání a práce na turnusy.
Dobré platové ohodnocení,
tel. 602689608. RR 70402

STAVEBNÍ firma Zednictví
Královec přijme zedníky.
Tel. 604525034.

PRO ZÁMEČNÍKA: mám 50
menších zakázek, info na
tel.: 706329250. KŘI PM
170088

NABÍZÍM přivýdělek několi−
ka ženám, dívkám ve věku
15 až 40 let jako herečky, fi−
gurantky k natáčení krát−
kých scének. Natáčení u vo−
dy a ve vodě, výhodou je
umět alespoň trochu plavat.
Honorář za 6 hodin 2000 Kč
na osobu. Tel.: 737307109.
RR 70417

PŘIJMEME ihned kuchaře
(kuchařku) nebo pomocné−
ho kuchaře (kuchařku)
na plný úvazek. Nutná 
znalost Němčiny. 15 km
od Pasau. HOFBAURN
STUBN, KAPF HAM 15−
94136 THYRNAU.  Tel.:
0049 8501325. RR 70449

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě –
posiluje svůj tým a přijme
účtující  SERVÍRKU – vhod−
né i pro absolventy všech
škol.  Nadprůměrné ohod−
nocení, práce na smlouvu,
turnusy, část. NJ výhodou,
ubytování poskytneme
zdar ma. Informace:
725835555. RR 70432

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě –
posiluje svůj tým a přijme
brigádnice na víkendy i na
letní sezónu. Zaučíme,uby −
 tování poskytneme zdar−
ma. Dobré ohodnocení,
turnusy, vhodné i pro ab−
solventy všech uč. oborů
a škol. Informace na
725835555. RR 70434

HLEDÁM brigádníka na ma−
nuální výpomoc na farmě
u Klatov. Chov koní aj.
Možnost celoročně – doho−
da – platba ihned hotově.
Tel.: 606505632. RR 70426

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 170090

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. Dále
kou pím betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 170035

SBĚRATEL koupí do malého
muzea staré pivní lahve s lit.
nápisy, půllitry s nápisy, ce−
dule, limo lahve, soudky
apod. s piv. tématikou. Velmi
dobře zaplatím. Děkuji. Tel.:
603158092. RR 70397
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KOUPÍM starou videokame−
ru na kazety 8 mm – Hi
8 mm, případně videopře−
hrávač na 8 mm. Tel.:
603383211   PM 170099

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják,
za obranu vlasti, vojen−
ské učiliště, za budování
vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 170013

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré bake−
lit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce lánové
a kovové sošky, sklo, lustr
+ lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., nábytek,
knihy, housle, trumpetu aj.
staré věci do r. 1960.  Vy −
kou pím i celou sbírku, nebo
pozůstalost. Sbě ra tel. Nabí −
zím solidní jednání. Tel:
608979838. Email:  antikvs
@seznam.cz. PM 170005

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové
a ka pesní  hodinky, ba−
rometr, theodolit, vánoč−
ní ozdoby, loutky, panen−
ky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bake−
litová autíčka, litinové
formy na bábovku, líva−
nečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře
zaplatí (až 10.tis/ks) za
staré pohlednice  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu i přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 70431

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto! A růz−
né jiné věci, které již nepo−
třebujete. Tel.: 737903420.
PM 170068

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samot−
né rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
170015 

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 maskova−
né oděvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání, medaile,
odznaky vzorných vojáků,
pilotní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy, pi−
lotní deníky a vše z pozůsta−
losti po pilotech, navi −
gátorech apod. Tel.:
721730982.  PM 170010

SBĚRATEL koupí staré:
loutkové divadlo i části,
loutky, betlém, vánoční
ozdoby, různé staré do−
kumenty, pohlednice,
plakáty, hračky, autíčka
na kabel i bez, na klíček,
vláčky, pokojík pro pa−
nenky, hodiny a hodinky
Děkuji za nabídku. Tel.:
603512322. PM 170023 

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70058

VYKOUPÍME za velice
sluš né ceny do nově vzni−
kajícího vojenského muzea
okupace a osvobození zá−
padních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra
na pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

KOUPÍM celou pozůstalost i
jednotlivé předměty např:
nábytek, auto, moto, znám−
ky, pohledy, nálepky, mince,
bankovky, pivní předměty,
hračky, medaile, porcelán,
šperky, obrazy, vojenské
předměty apod. Dále nabí−
zím vyklízení obytných i ko−
merčních prostor, sklepů,
dílen, půd, garáží apod. Info
na tel.: 606811650. RR
70290

TRUHLÁŘSKÝ ponk (hobli−
ci) a další vybavení řezbář−
ské, truhlářské dílny např.
dláta, nože, truhlářskou sto−
lici (dědka). Dále kmen lípy
a kovadlinu – vše koupím.
Tel.: 721087888. RR 70383

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní
díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Staré
šlapací autíčko čtyřkolo−
vé nebo tří kolové a sta−
rou koloběžku. Též ná−
hradní díly na Jawa  pa−
nelku nebo kývačku, pi−
onýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na obslu−
hu, katalogy, dobové
prospekty. Tel.:
721730982. PM 170009 

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁ −
BYTEK do roku 1980 a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykou pím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. T.:
608887371 / E.: info: naby−
tek1980@seznam.cz. Stačí
napsat SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 70060

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS či
prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 70057

KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
VAZ, Trabant, Škoda
Favorit – jen slušný
stav, aj, i nepojízdné
a ná hradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011 

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty − firemní, budo−
vatelské, reklamní, filmo−
vé. Pohlednice, vyzname−
nání – vojenské, různé
předválečné, komunistic−
ké, mince, odznaky, ho−
dinky – náramkové, ka−
pesní. Děkuji za nabídku.
Zn.: přijedu tel.603512322
PM 1170022A

PRONAJMU obchod 50 m2

v Plzeň na Doudlevecké třídě.
Vhodné na obchod i kance−
lář. Zároveň pronajmu štít
domu na reklamu na hlavní
třídě u mostu Milenia. Tel.:
728566899. PM 170123

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřednic−
tvím naší kanceláře tisíce zá−
jemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměst−
nance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaru ču je me pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu
nájmu je samo zřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDAR MA 800 73
73 09 PM 170039

PRONAJMU prostory
v cen t ru Klatov, 260 m2,
vhodné především na 
obchod, případně služby,
výrobu apod. Tel.:
602429820. RR 70370

NABÍZÍM pronájem k rekre−
aci – Šumava – Sušicko.
V patře RD, 2 pokoje. Spol.
kuch. koup., balkon, cena
140 Kč na os./den, tel.:
376526153. RR 70399

PRO ZAMĚSTNANCE ob −
chod ních firem hledáme by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170040

PRONAJMU byt 1+1 v RD
na jižním Plzeňsku, kauce,
nekuřáci. Tel. po 16 hod.
605437676 PM 170104

PRONAJMU dobře zavede−
nou kavárnu – cukrárnu
v Klatovech. Plně vybave−
ná, vlastní parkoviště, ven−
kovní i vnitřní dětský kout,
2x terasa, pergola, salonek.
Vý hledově k dispozici byt
v objektu.  Tel.: 602614480,
modeboss@seznam.cz. RR
70410

PRONAJMU zařízenou dílnu
se zdviží, s topením, 100 m2,
Mochtín, tel.: 724516519.
RR 70141

PRODÁM chalupu – Vránov,
poš ta Staňkov. Zn.: Říjen
2017  Tel.: 736167560. PM
170115

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou pí −
me vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň –
sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavedená
elektřina. Peníze vyplácíme
do tří dnů. Právní servis za−
jištěn.  INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170038

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 70106

NABÍZÍM dvojhrob na hřbi−
tově Zdouň v Hrádku u Su −
šice, tel.: 608131233, dě−
kuji. RR 70418
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PRODÁM zemědělskou pů−
du 8,3 ha, cena 25 Kč/m2,
ostatní plochu se smíšeným
porostem. Pozemky jsou
přístupné. Sušicko, tel.:
728502953. RR 70366

PRODÁM zemědělskou pů−
du 2,6 ha, cena 25 Kč/m2,
ostat. plochu se smíšeným
porostem. Pozemky jsou
přístupné. Sušicko, tel.:
606440194. RR 70367

KOUPÍM nájemní dům v Kla −
tovech. Tel.: 608241655.
RR 70373

PRODÁM RD 2+1 v Lomu u
Stříbra, sklepy, stodola, po−
zemek cca 300 m2, výhodná
poloha u D5, exit 119. Topení
na tuhá paliva, voda obecní,
elektř. 220 i 380 V, k trvalé−
mu bydlení i rekreaci. Ihned
obyvatelný! RK nevolat. Tel.:
604528745. RR 70385

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je dokonče−
na v řádech dnů. Možnost
vyplatit zálohu předem.
Exekuce či zástavy vyřeší−
me. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170045

KONKRÉTNÍ  kupec hledá byt
1+kk o výměře 20 – 30 m2

kdekoliv v Plzni. U vyšších
pater podmínkou výtah. Cena
do 1 mil. Peníze k dispozici
ihned. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170047

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou
je pouze vyšší patro, nikoli
přízemí. Byt může být 
v jakémkoli stavu i rekons −
trukci. Cena do 1,8 mil.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170046

KOUPÍM garsonku v Kla −
tovech. Zvýšené přízemí
nebo s výtahem. Jsem pří−
mý zájemce. Tel.:
776308983. RR 70422

PRODÁM lávový plynový
gril s vařičem a s bombou,
PC 7000, nyní 2000,− Kč.
tel. 777110010

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku 5−
6m x 3m x 3m – více kusů,
vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč.  jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Zajištění
dopravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
170026

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a  předepnuté stropní
panely 6 x 1 m,  dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost  naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 170027 

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak, ce−
na dohodou. Dále nakladač
ozn. 500 za traktor s dra −
pákem, bez pístnic. Tel.:
723622663PM 170028 

PÍPU s chlazením na 5litro−
vé soudky piva. Tel.
731521112.

ULTRAZVUKOVÝ zvlhčovač
vzduchu od firmy BONECO.
Nevyužívaný. Původní ce−
na 5.000 Kč + 1.000 Kč
filtry na dvojí výměnu.
Nová cena 3.000 Kč. Tel.:
777899204. RR 70288

NÁDRŽE plastové 750–
2000 L, šířka 75, výška
170, délka dle objemu 120–
210cm, vhodné na vodu,
naftu, septik, cena 1 Kč za
1 litr, tel.: 607236995. RR
70293

VYSCHLÉ fošny. Tel.
731521112.

SEKÁNÍ trávy – zahradní
traktor, čelní rotač. sekačka
+ rotavátor, dále prodám
zrno met na obilí, tel.:
773584686. RR 70362

STAVEBNÍ kámen (polní)
asi 250 t. Kámen je cca 15
km od Klatov. Cena do −
hodou. Tel.: 602850778.
RR 70372

LESNÍ naviják, pneumat.
ovládání na traktor od
40 kW, do ramen hydrauli−
ky, s kardanem, cena
15.000 Kč, tel.:
723814019. RR 70380

TRAKTOR RS−09, T4K10,
transporter pásový 6 a 4 m,
laťkový 2 ks 4 m, prodlužo−
vací kabel 5 x 10 70 m,
kombi sporák nový, závěs−
ný WC, koupelnový žebřík,
umyvadlo 40 a 60, zrcadla,
hřívač vody 80 L, dvojdřez
nerez, vanovou zástěnu,
motor 3kW, promítačku
Club 16 s reproduktorem.
Tel.: 775318785. RR 70388

LETIŠTĚ s úložným prosto−
rem za 1500 Kč, málo pou−
žívaný, stěhuji se do menší−
ho bytu. Bělá nad Radbu −
zou. Tel.: 737144599. RR
70389

DVOUŘÁDKOVÝ nesený
sazeč brambor. Tel.:
723982043 – večer. RR
70394

PALIVOVÉ dřevo. Tvrdé
i smrk. Cena od 700 Kč. Tel.:
775383554.  RR 70392

PRODÁME starší tabulové
sklo 138x138x4 cm 7 kusů
a 9 tabulí 160x97x3 cm, 
2 kotoučovou brusku 1.400
ot./min., průměr kotouče
40 cm, dále 900 kusů še−
dých eternitových šablon
2 roky použité, nový svislý
štípací stroj GEBA, dovoz
z Rakouska, štípací síla 13
tun, bílou entlovací gumu
FULFLEX 8x0,5 mm dovoz
z Německa. Tel.:
603298166. RR 70405

HOBLOVKU s protahem –
Rojek 315 mm, odsávání,
formátovací pilu – Proma,
stojanovou brusku, stavební
míchačku 3–4 kolečka, rám
na ponk, regál atd. Tel.:
727841914 – KT. RR 70398

PRODÁM sekačku lištovou
120cm. Tel.: 721376491.
RR 70412

NOVÝ mrazák, sušku na
prádlo, sekačku s pohonem,
porcelán a sady nádobí,
svá řečku, obrazy, hodiny.
Dále prodám gril litinový,
starý šicí stroj SINGER
a různé druhy nářadí pro ku−
tily. Likvidace pozůstalosti.
Tel.: 704198149 nebo
737450443. RR 70429

ZBYTKY materiálů ze stav−
by: litinový poklop 600x
600mm + rám = 1000 Kč,
dřev. smrk. řezivo – trámy
3200, prkna 3500, latě
4500 Kč/m3, míchačku na
2 koleč. 2300 Kč, minerál.
vata, polystyren – levně (ce−
lé balíky). Tel.: 723855958.
RR 70428

TRÁMY 20x14 a 16x12,
délka 6–8 m, celkem 10
m3. Jsou suché, nepoužité,
cena 5000 Kč za kubík.
Nové dveře 90 L i pravé,
různý dekor, za půlku, pro −
tipožární dveře levé i pravé
s atestem, různý dekor, za
2000 Kč. Tel.: 604134214.
RR 70022

KOUPÍM LADA VAZ Žiguli
nebo starou Škodovku i bez
SPZ. Děkuji za nabídky. Tel.:
605111671. PM 170116

KOUPÍM Simsona jakýkoliv
typ. 3000 Kč. T. 736 741
967. PM 170120

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou
převodovkou a  kompletní
dveře  do kabiny v pěkném
stavu. Případně čelní sklo
i jiné díly. Prodám také  díly
na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany,  pětistupňo−
vou převodovkou, pěkné
pneu včetně disků, světla
atd.  Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu LIAZ
z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029

TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz
tel.: 775104121. RR 60078

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 KOUPÍM starší
nákladní vlek na 16 t sklápě−
cí. Případně i valníkový,
dvou nebo tří nápravový.
736139113. PM 170031  

PRODÁM AUDI A6, sedan,
stříbrná metal., havarovaná,
případně i jen náhradní díly.
R. výr. 2001, cena dohodou.
Tel.: 736139113 PM
170032

PRODÁM Škoda Octavia
kombi 1.6 SLXi/74kW stří −
brná, r.v. 2000, benzín, na−
jeto 227000 km, 4x air−
bag, vše v el., klima, ABS,
ESP, 2. majitel, taž. zař.,
Alu kola letní + plech.
zimní, hagusy + příčníky,
centrál dveř. a oken, vnitř.
uzamknutí vozu, atd.  Nové
díly: termostat, těsně. víka
ventilů, brzdový spínač,
zadní pružiny tlumičů, brz−
dové bubny + brzdová
oblo žení. STK 1/2019, ce−
na 50.000 Kč. Klatovy.
Tel.: 604566874.

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm,
44 kw, klima, servo, imobi−
liser, 1 majitel, benzin, do−
brý stav, cena včetně 
nové stk a emisí, 64000
Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 70443

PRODÁM Škoda Fabia, r. v.
2008, obsah 1.4 tdi, 1 ma−
jitel, servo, rádio, modrá,
obsah 1422 ccm, 51 kw,
velmi dobrý stav, super 
cena 99000 Kč, Tel:
723439518. RR 70444

PRODÁM Škoda Fabia
kombi, r. v. 2003 obsah 
1.4  benzin, el okna, servo,
centrál, imobiliser, rádio, el
okna, pěkný stav, servisní
kniha, nová stk a emise,
cena 69000 Kč, telefon:
723439518. RR 70445

PRODÁM Citroen c 3, r. v.
2005, obsah 1. 1 benzin, el
okna, centrál, klima, najeto
123 tkm, servisní kniha,
perfektní stav, servo, 2 klí−
če, cena včetneě nové stk,
69000 Kč, KT: telefon
723/439518. RR 70446

PRODÁM Peugeot 307, r.v.
2007 obsah 1. 6 hdi, die−
sel, klimatronik, el okna,
serviska, imobiliser, rádio,
abs, nová stk, tažné, cena
97000 Kč,Klatovy telefon
723439518. RR 70447

PRODÁM Fiat Ulysse, r.v.
2002, 1 majitel, obsah 2.0
jtd, 79 kw,  tažné zařízení na
1850 kg, plně servisovaný,
zimní pneu, modrá metalíza,
el okna, servo, centrál, 2 klí−
če, imobiliser, najeto cca
224 tkm, platná stk, eko se
neplatí, cena 59000 Kč,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 70442

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 723622663.
PM 170033

JAWA, ČZ, Stadion a ji−
né. Koupím staré moto−
cykly všech značek 
v jakémkoliv stavu, 
i jednotlivé díly. Platím
ihned v hotovosti, sluš−
né jednání. Tel.:
607946866. 

SBĚRATEL koupí sta−
ré motocykly ČZ, JA−
WA, OGAR, mopedy
STADION i cizí znač−
ky, nekompletní díly,
torza, rámy, části mo−
torů, blatníky, kola,
ráfky aj. Přijedu 
a zaplatím na místě.
Nabídněte, určitě se
domluvíme. Telefon:
603237242, email:
flemet@seznam.cz.
RR 70316
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50/178 ŠTÍHLÝ muž z Plzně
rád pozná příjemnou ženu
pro vztah založený na vzá−
jemné důvěře. Nejraději
z Plzně a okolí do 30 km.
Měla bys mít ráda přírodu,
vyřešenou minulost a věk
do 50 let. Tel.: 737903420.
PM 170091

40/180 s vlastním zázemím
by rád touto cestou po −
znal sympatickou přítelkyni 
25−40 let, i se závazkem.
Hledám vztah založený na
důvěře. Nezajdeme na kávu
a neřekneme si vše osob−
ně? Naše setkání nám o so−
bě řekne víc. PM, KT, DO.
Tel.: 725541088 PM
170098

PADESÁTNÍK/185 z Plzně,
nekuřák, všestranně za −
bezpečený, s dvojčaty –
8 let, chlapec a dívka, hledá
hodnou ženu i maminku
s dětmi, s citem pro rodinu.
Pro společnou cestu živo−
tem. Tel.: 732638151. PM
170111

PONĚKUD postarší, ovdo−
vělý kluk 180/83, sportovní
postavy, zdravý a dobře za−
jištěný, VŠ, hledá štíhlou
a hezkou partnerku na úrov−
ni, mezi 50−60 lety. Jsi−li
z Plzně a okolí, pošli pro−
sím SMS na 603767089 
a v příš tích letech si spolu
všechno krásně užijeme.
PM 170118

PLZEŇÁK 37/180/80, hledá
sympaťandu, která se chce
seznámit. Tel.: 702855657.
PM 170121

ROZVEDENÝ nekuřák
58/180 bez závazků, s by−
tem v Plzni, hledá štíhlejší,
prsatější, obyčejnou ženu
do 56 let. Tel.: 704398445.
PM 170122

MUŽ 41/173 hledá z nedo−
statku příležitosti sezná−
mení s příjemnou ženou
přiměřeného věku, nejra−
ději z okresu Klatovy. Mám
rád chalupaření, cestová−
ní. Tel.: 604580896.

DEUTSCHER Mann bei
Furth, sucht eine Frau aus
der Tschechei, die Deutsch
spricht, schlank, bis 65
Jahre, ehrlich u. treu, für
Partnerschaft, bin 59 Jahre,
170 gross, 70 kg, eigenes –
Haus in Deutschland, allein−
lebend. Tanzlokalbesitzer.
Tel.:  oder SMS – 0049−
0152−02880186 ab 20. Uhr
bitte anrufen. RR 70363

ŽENY, dívky 18–90 let!
Chcete se seznámit s mu−
žem z Německa, Švýcarska?
Nabízíme seznámení s muži
hledající partnerky do života.
Seriózně, kompetentně. Info
na e−mailu: grenzland@
seznam.cz. Tel.: 0049−
15784935600 nebo
774199980. RR 70369

NA LÁSKU není nikdy pozdě.
Jsem sám a hledám touto
cestou dívku, slečnu na váž−
ný vztah. Tel.: 702812933.
Dítě vítáno. SU. RR 70384

NĚMEC – pevná láska –
vdejsedobavorska.cz, tel.:
604273327. 

JE MI 46 let a hledám lásku
a milenku v jednom ve věku
55–60 let. Sušice a okolí.
Jen vážně. Tel.: 723503889.
RR 70393

HLEDÁM přítelkyni, kama−
rádku. Důchodkyni i opat−
rovnici ke společnému živo−
tu ve společné domácnosti,
nejraději z města, která zů−
stala v bytě sama, tak jako
já nebo žije v domově s pe−
čovatelskou službou a ne−
chce být sama. Jsem
73/172/90 důchodce SŠ
chodící o franc. holi. Na
společné vycházky, autový−
lety, houbaření. Menší zdra−
votní problémy nevadí.
Nejlépe dopis, v něm něco
o sobě a tel. číslo potěší.
Bydlím na DO. RR 70400

39LETÝ, vyšší sportovní
postavy, hledá ženu do 50
let na trvalý vztah a rodinný
život. Moje záliby jsou 
cestování, sport. Tel.:
704179214. RR 70407

MUŽ hledá ženu kolem 60
let, Sušice, tel.: 607863707.
RR 70401

HLEDÁM silně dominantní,
elegantní přítelkyni – paní…
Já 60/170, rozved. mlad.
vzhledu. Mezi PM a DO.
Najdeme spolu štěstí? Tel.:
604348156. RR 70415

HLEDÁM slušnou a pohled−
nou ženu pro společný ži−
vot, věk 64 až 68 let, z okr.
Domažlice, tel.: +420
728934141. RR 70416

JMENUJI se Karel, je mi 30
let a jsem vyšší štíhlé posta−
vy, bydlím blízko Sušice
a jsem trochu samotář, spo−
lečnost mě neláká, proto
touto cestou se chci sezná−
mit s dívkou (ženou) do 
35 let. Dítě nevadí. Tel.:
720319436. RR 70424

58/170 rozvedený, hledá
k váž. seznámení ženu od
50 let. Může být i baculka.
Tel.: 734371214. RR 70427

SŠ/61/163/63 příjemná,
střední postavy, všestran−
ných zájmů se ráda seznámí
s mužem kolem 60 let
z Plzně a blízkého okolí. SMS:
774023337. RR 70364

SYMPATICKÁ SŠ 174/60
hledá přítele 58–65 let, který
je sám, na procházky, výlety
do přírody a také na pěkný
vztah. Tel.: 778406636 po
18. hod. RR 70360

HLEDÁM příjemného po −
hodáře z okresu KT. Já
59/165 blondýnka a Ty od
55 do 60 r. Mobil:
722259965. RR 70376

AHOJ, jsem nesmělá ob.
holka plnoštíhlé postavy, 
ráda se seznámím s ob. klu−
kem, DO, KT, PJ. Jen vážně.
Zn.: Foto napoví. RR 70382

55/160 hledá přítele k váž−
nému seznámení, který má
rád děti. Bydlím na vesnici.
Foto napoví. Zn.: Jen vážně.
RR 70396

HLEDÁM kamaráda, příte −
le, nezadaného, sympatic −
kého, kolem 60 let. Tel.:
606123682 po 17 hod. PM
170105

AHOJ! Jsi vitální sympaťák
a rád cestuješ? Tak zavolej
po 15. hod. na tel.:
777317649. Já 59/170 a Ty
od 55 do 63 r. vyšší posta−
vy, z okr. Klatovy. RR 70439

PARŤAČKU NA KOLO. Také
jezdíš nerada sama? Jsi
alespoň trochu sport. zalo−
žená? (50km) Jestli ano,
tak se ozvi. Ve dvou se to
lépe šlape. Jsem Klatovák
46 let. Tel.: 723994989.
RR 70438

EET jen za 99,− Kč měsíč−
ně! Kurz Novela DPH 2017
x EET. Počítače prodej/
opravy/EET. www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 170117

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170024

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku zemi−
ny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeš tice. Tel.: 603383211,
723622663. PM 170037 

KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby.
Osobně nebo písemně – vo−
lejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se
dá řešit, nikdy není pozdě.
Naše právní oddělení zdar−
ma zanalyzuje Vaší situaci
a najde optimální řešení.
Důležité je nebát se a začít
jednat! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170041

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a so −
lidním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsíce
máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170042

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň −
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší ne −
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170043

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy −
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
170044

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů, sekání trávy
a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70435

ÚDRŽBA zahrady, sekání
trávy, výsadba a stříhání
stromů a živých plotů. Tel.:
702858393. RR 70436

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb −
ková, tel.: 608117789. RR
70073

GEODETICKÉ PRÁCE. Po −
třebujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vy −
tyčit pozemek? Nevá −
hejte nás kontaktovat, pů−
sobíme v celém Plzeňském
kraji. Volejte: 775311839, 
Nav štivte: www.geodezie −
plzen.eu.

PROVÁDÍM veškeré ze−
dnické práce – nahazová−
ní, štukování, zdění příček,
výkopové práce, drenáže
a další práce dle domluvy.
Rozumné ceny. Klatovsko,
Sušicko, Plzeňsko, tel.:
721757399. RR 70409

NABÍZÍM malířské a natě−
račské práce. Malování
pokojů a interiérů. Zn.: 
levně. Tel.: 723033061. 
RR 70423

PROVÁDÍME obklady, dlaž−
by, kamenictví, práce se
dřevem a další práce pro
dům a zahradu. Tel.:
606896042. RR 70430

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozho−
duje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. 
Tel.: 776599696 a email.: 
slavoj.pikovice@seznam.cz
Děkuji :) RR 70059

RYCHLÉ půjčky – americké
hypotéky do 3 milionů.
Koupím nemovitost bez
RK. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405.  KŘI PM
170094
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MINI PŮJČKY! Vyplácí −
me IHNED a HOTOVĚ!
Napoprvé ZDARMA! Info
+vyřízení: Pražská 41,
Plzeň (u Bohemie), Po−
Pá 11−16 h, tel.: 605
760958. KŘI PM 170100 

POHLÍDÁM vašeho pejska
o Vašich  dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 170017

KOUPÍM králíka, velký stříb−
řitý, prodám kozí mléko 
25 Kč/l, kozí sýry 250
Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 70391

PRODÁM štěňata, jezevčík
dlouhosrstý – standard s PP,
tel.: 721376491. RR 70411

PRODÁM králíky do chovu
i na dokrm. Plemeno kali−
fornské, činčila velká, novo−
zélandský bílý, cena od
100–300 Kč. Prodej po celý
rok. Místo chovu: Kizek –
Hrádek u Sušice, čp. 152.
Tel.: 721216369. RR 70425

POHLEDNÁ Terezka 29 let.
Chcete si pánové užít sexíku
všemožného druhu? Kla −
siku, orálek i dámský aná−
lek, piss, kaviár. S kamarád−
kou na trojku, či můžete být
dva najednou. Jsem po 18
hod. u sebe doma (nikam 
jinam nechodím). SMS pro−
sím nepište, jen volejte, 
přijděte. Tel.: 739900561.
KŘI PM 170119 

SEXUÁLNÍ jiskru nepostrá−
dám. Nezkušeného zaučím
a zkušeného na vna dím.
Můžeš zavolat (SMS ne)
a objednat se na denní
hodi nu od 8 hod. ráno,
v čis tém diskrétním sou −
kromí. usměvavá žena na
své vlastní fotečce. Tel.:
728883302. Ozve se mi
i budoucí kolegyňka? KŘI
PM 170114 
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

Sekretariát, soukromá inzerce:   
                                 Květoslava Spoustová
                                 tel.: 377 221 996, 777 730 256 
                                 e−mail: sekretariat@plzenskyrozhled.cz

Obchodní poradci:      Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
                                    e−mail: sramek@plzenskyrozhled.cz

                                 Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
                                    e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Věra Fuxová − tel.: 773 631 047

Tiskne VLTAVA−LABE−PRESS, a. s., tiskárna Novotisk, U Stavo −
servisu 1a, Praha 10, rozšiřuje Česká pošta, s.p., registrováno
MK ČR E 18743. Redakce nenese odpovědnost za obsah 
pla cené inzerce a článků označených (pr) a (pi).

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113

Zakladatel: Ing. Richard Vogel 
Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

tel.: 377 221 996, 377 221 764 � tel./fax: 377 221 765
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová

mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. června 2017
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