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Studie stanovuje základní podmín−
ky pro to, jak má dané území v bu−
doucnu vypadat. S ohledem na
podmínky dopravní obsluhy je na−
vržena úprava Sirkové ulice
a jejího obestavění ve
dvou etapách. Studie na−
hradí platné Základní re−
gulační podmínky pro zá−
stavbu bloku Americká –
Deni so vo nábřeží – Sirko −
vá schvá lené zastupitel−
stvem 1. září 2011. 

„Podle posledních zjištění
je tato lokalita v rámci měs−
ta nejsilněji vnímána ve −
řejností jako problémová

s nutností změny. Jed −
ná se o jedno

z nejdůle žitějších území centrální
části města, které má poten−

ciál pro doplnění a po−
sílení měst−

ského charakteru a kterému je z hle−
diska územního plánování věnována
dlouhodobá pozornost. Na řešení
daného území byla vyhlášena v úno−
ru 2014 architektonicko−urbanistic−

ká soutěž, na základě je−
jíchž výsledků byly zformu−
lovány základní urbanistické
principy, které byly zapra−
covány do výrokové části
Územního plánu Plzeň,“ při−
blížil technický náměstek
primátora Pavel Šindelář. 

Studie v první etapě řeší
základní problémy a navr−
huje prostorovou a funkční

... pokračování na straně 2
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Výjimečná lokalita Americká 
– Sirková má hotovou studii
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regulaci zástavby a veřejných pro−
stranství pro celek „superbloku“
Americká – Sirková – Denisovo ná−
břeží a vymezuje základní řešení
prostranství v křížení Americká –
Sirková – Šumavská – Mikulášská,
včetně stanovení charakteru do−
pravního řešení a úlohy podchodu
v území. Sirková ulice je ponechána
ve svojí dnešní poloze. Řešení křižo−
vatky U Jána je plně přejato dle
zpracované dokumentace pro
územní rozhodnutí. V druhé etapě
studie řeší doplnění zástavby mezi
Sirkovou a Nádražní ulicí a zároveň
upravuje uliční profil Sirkové tak,
aby mohl plnit funkci městské třídy.
Za tímto účelem je Sirková ulice
přelo žena do nové polohy. Dále je
navrženo okružní „Americké ná−
městí“ s nově umístěnými zastávka−
mi MHD v prostoru dnešního křížení
Americká – Sirková – Šumavská –
Mikulášská, jako urbanisticky nej−
vhodnější cílová podoba tohoto pro−

stranství, tedy náměstí, nikoli křižo−
vatky. Dále je doplněna zástavba
mezi rameny Šumavské a Miku −
lášské ulice. Tato etapa je podmíně−
na realizací dalších částí městského
dopravního systému a související
majetkovou přípravou.

„Vzhledem k významu a rozsahu
řešeného území zadal náš Útvar
koncepce a rozvoje města Plzně po−
souzení dopadů možné zástavby
umístitelné v souladu s regulačními
prvky navrženými územní studií na
centrální oblast města Plzně, a to
především z hlediska dopadu na
sektor maloobchodu a služeb.
Taktéž jsou hodnoceny další souvi−
sející vlivy, například vliv na sektor
bydlení, administrativy, kultury
a společenské vybavenosti a další
případné vyplývající dopady. Vý −
sledky posouzení dopadů jsou vy−
hodnoceny a zapracovány do územ−
ní studie,“ uvedla ředitelka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně
Irena Vostracká.

Výjimečná lokalita Americká 
– Sirková má hotovou studii

... dokončení ze strany 1�
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Tito poslanci budou zastupovat Plzeňský kraj!

7,97 % hlasů
Poslanec Milan Chovanec

Absolutním vítězem letošních parlamentních voleb je hnutí ANO 2011 s celostátním
výsledkem 29,64 % hlasů, v Plzeňském kraji je voliči ocenili dokonce 30,98 %. 

Zisk jednotlivých parlamentních stran v Plzeňském kraji:

30,98 % hlasů 

Poslanci: 
Martin Baxa, 
Ilona Mauritzová

10,56 % hlasů

10,01 % hlasů
Poslanec Lukáš Bartoň

8,65 % hlasů
Poslanec Jiří Valenta

Poslanci:  
Jan Volný, 
Miloslava Rutová, 
Barbora Kořanová, 
Kamal Farhan Karla Šlechtová

12,09 % hlasů

Poslankyně Jana Levová

V únoru 2017 oslavil své 70. naro −
zeniny jeden z nejvýraznějších tvůrců
plzeňské umělecké, ale hlavně lout−
kářské scény, Pavel Vašíček. Znají
ho zejména návštěvníci plzeňského
Divadla Alfa, kde dlouhodobě působil
jako dramaturg. Možná ale nevědí, že
se o loutky zajímal od útlého dětství,
přičemž členem amatérského sou −
boru se stal už v 7 letech. 

Pavel Vašíček patří k mimořád−
ným osobnostem kulturního života
Plzně a českého loutkářství. Za svůj
život spolupracoval jako režisér

a dramaturg na desítkách inscenací,
je autorem mnoha původních dra−
matizací a divadelních adaptací, za
svou práci získal mnoho ocenění.
Působil jako pedagog KALD DAMU,
šéfredaktor časopisu Loutkář,
spolu pracoval s dabingem, Česko −
slo  venskou televizí a rozhlasem.
Také pro Český rozhlas Plzeň připra−
vil několik pořadů o plzeňském lout−
kářství. Režíroval téměř ve všech
čes kých loutkových di vad lech. Je
spoluautorem několika publikací,
především „Plzeň ského loutkářství“.  

Do Plzně nastoupil Pavel Vaší −
ček jako režisér a dramaturg v ro−
ce 1982. Ke svému letošnímu ju−
bileu byl oceněn Cenou města
Plzně za celoživotní dílo. Jubilant
i nadále spolupracuje s Divadlem
Alfa a jako jeden z mála badatelů
se věnuje jedinečnému oboru by−
tostně spjatému s městem Plzeň.
V současné době připravuje vý −
stavu, věnovanou legendě plzeň−
ského loutkářství Josefu Skupovi
u příležitosti jeho mnoha letošních
výročí. 

Loutky se staly jeho životem
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O tom, že je Jana Boušková výji−
mečnou reprezentantkou české
klasické hudby doma i v zahraničí,
není pochyb. Jako jediná představi−
telka harfového oboru uspěla na nej−
prestižnějších harfových soutěžích
v zahraničí a dnes je velmi žádanou
umělkyní vystupující po celém světě.
Současně je i hrdou členkou a repre−
zentantkou České filharmonie. Jed −
nou z významných akcí podzimní
části právě začínající koncertní se−
zóny Jany Bouškové bude její mimo−
řádné sólové turné s názvem Má
vlast. Uskuteční se 13. listopadu
v 19.30 hodin v Domě hudby v Plzni.  

Program turné bude ryze český
a nabídne částečně ve světové pre−
miéře (první uvedení bylo realizová−
no letos na MHF Smetanova Lito −
myšl) provedení prvních tří básní
Smetanovy Mé Vlasti v úpravě pro
sólovou harfu. Kromě toho zazní i dí−
la A. Dvořáka a J. Suka, která pro
harfu rovněž upravila přímo Jana
Boušková. Česká hudba má v re −
pertoáru naší přední harfistky zcela
výsadní a nezastupitelné místo. V je−
jím sólovém, komorním i orchestrál−
ním reper toáru najdeme takřka
všechna standardní díla pro harfu
napříč hudebními dějinami i řadu děl
soudobých, která byla v řadě přípa−
dů zkomponována přímo pro Janu
Bouškovou.

„Mou celoživotní snahou je, aby
harfový repertoár byl co možná nej−
zajímavější a pro publikum vždy
poutavý. Českých skladeb z dob
obro zení má harfa pra−
málo, pokud v originále
vůbec nějaké existují.
S nápadem úprav skla−
deb Bedřicha Smetany
pro harfu přišel již český
harfista minulého století
Hanuš Trneček. Jeho
Vltava je již dnes běžnou
součástí repertoáru har−
fistů u nás i v zahraničí
a často se při jejím uvá−
dění setkávám s reakcí
publika, že při mé hře této
úpravy slyší najednou
úplně celý orchestr. To
mě nadchlo a spontánně
inspirovalo k úpravě dal−
ších částí symfonické
básně Má Vlast ve snaze
ještě více ukázat zvukové
možnosti harfy...,“ uvádí
Jana Boušková. 

Tak se zrodila úprava
Šárky a též Vyšehradu, je−
hož podoba z pera Hanu −
še Trnečka neodpovídala
zcela Smetanově předloze. Úprava
děl pro harfu je maximálně věrná kla−
vírnímu partu pouze s přihlédnutím
k technickým specifikům harfy. 

„Věděla jsem, že již existuje úpra−
va Vyšehradu, též od Hanuše Trneč −
ka, avšak nebyla jsem si jistá, co je
příčinou skutečnosti, že se nehraje.

Nebyla jsem ani příliš přesvědčená
o kvalitě této úpravy. Byla to práce
nečekaná, ale zajímavá. Uvědomila
jsem si tím, že Trneček záměrně 

hledal východisko z částí, kde se
v orchestru nachází chromatické po−
stupy, které na harfu jsou, a hlavně
zřejmě v době Trnečka byly skoro
nehratelné. Pokusila jsem se tyto pa−
sáže pro harfu napsat tak, aby po−
sluchač stále vnímal Vyšehrad, jak
ho zná z orchestrální verze, a dou−
fám, že se mi to povedlo,“ upřesňuje
Boušková. 

Polovinu Smetanovy Mé vlasti do−
plnila Jana Boušková o úpravu
Dvořákovy Americké suity pro klavír,
kterou premiérovala v Chicagu,
a Sukových Letních dojmů. 

„Americká Suita Antonína Dvo −
řáka je skladba, kterou jsem vždy
nesmírně milovala,“ přiznává Jana
Boušková a doplňuje: „Když jsem
byla pozvána k účinkování na festi−
valu v Americe, troufla jsem si pře−
vzít klavírní verzi tohoto díla a ve
světové premiéře tuto skladbu zařa−
dit na program mého recitálu
v Chicagu. Úprav v této skladbě 
bylo minimálně. Snažila jsem se pře−
vážně ponechat klavírní zápis,
jen opět bylo nutné některé chroma−
tické postupy harfě a jejím mož −
nostem přizpůsobit. Upřímně lituji,
že Dvořák pro sólovou harfu nikdy
nic nenapsal, jelikož tato skladba
nejen zní na harfu krásně, ale je 
často napsaná, jako by byla našemu
nástroji věnována.“

Harfová vlast Jany Bouškové v Domě hudby v Plzni

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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� Pane Šporcle, kolikrát jste proklel
své housle a chtěl všeho nechat?
Upřímně: ani jednou. 
��Jak rychle umíte nakrájet cibuli
nebo vykostit kuře? Pouštíte se vů−
bec někdy do vaření, když si musí−
te hlídat prsty?
Cibuli, myslím, krájím slušně rychle.
Kuře jsem nikdy nevykosťoval. Ale
když mi to časové vytížení dovolí,
vařím docela rád a nejraději peču
domácí chléb.

�� Jste zdatný kutil a opravil jste
doma někdy něco?
Nejsem nešikovný, když mám dobrý
manuál.
��Kdybyste si mohl vybrat, v čem
byste nejraději vystupoval?

To netuším. Vystupuji rád se svými
houslemi a neměnil bych.
��Chtěl byste, aby některá z vašich
dcer vystupovala přímo s vámi?
Už se tak stalo. Obě moje dcery se
mnou vystupovaly v pořadu Hudeb −
ní perličky na ČT Déčku. V jednom
z osmi právě vysílaných dílů, který−
mi provázím, jsme spo lečně zahrá−
li Pa chelbelův Kánon. Já se starší
Violett kou na housle a mladší Sofin −
ka na violoncello.

�� Jak tvrdý je chleba
houslisty, který není
pod ochranou svého
zaměstnavatele – tře−
ba divadla, orchestru
apod. ?
Záleží na úhlu pohledu:
každé povolání se mů−
že zdát tvrdé a krásné
současně. Mám štěstí,
že dělám to, co mám
ze srdce rád.

��Jako dítěti vám jistě byly housle
přiděleny. Kdybyste se nyní měl
rozhodovat, jaký nástroj (a jestli
vůbec nějaký) by zvítězil?
Samozřejmě, že opět moje milované
housle.

Houslový virtuos Pavel Šporcl je jedním z nejžádanějších českých
umělců. Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystu−
pování slaví úspěchy u posluchačů všech generací. Začal hrát na hous−
le v pěti letech. Vystudoval Pražskou konzervatoř a hudební fakultu
AMU u profesora Václava Snítila. V letech 1991 – 96 pokračoval na
prestižních školách a univerzitách v USA. Světově uznávaný kritik a his−
torik Henry Roth zařadil Pavla Šporcla – jako jediného z českých hous−
listů mladé generace – do své knihy: Housloví virtuosové – od Paga −
niniho po 21. století. Dosud prodal přes dvě stě tisíc alb, všechna byla
oceněna Zlatou či Platinovou deskou za prodej. Jeho umění si budeme
moci vychutnat i v Plzni, a proto jsme ho požádali o krátký rozhovor. 

Vystupuji rád se svými houslemi

Město Plzeň získalo celkem 1200
šatních skříněk k využití pro děti
a mládež. Zdarma, tedy pouze za od−
voz z logistického centra v Plzni na

Borských polích, je radnici nabídla
firma Lidl Česká republika. Půl roku
staré skříňky, které jsou v modulech
po pěti s lavičkou, dostanou školy
a sportovní kluby. Město je nabídlo

všem základním a mateřským ško−
lám a také oslovilo provozovatele
městských sportovišť, zda by pro ně
nenašli využití.

„Jedná se celkem o 240
modulů, jejich stav je velice
dobrý. Všichni oslovení byli
velmi potěšeni tímto vstříc−
ným gestem a skříňky budou
využívány pro školáky na 1.
a 4. základní škole na Locho −
tíně a dále na Atletickém sta−
dionu ve Skvrňanech, a zejmé −
na v hale Lokomotivy Plzeň
a na Plaveckém bazénu Slo −
vany. Město Plzeň tímto dě −

kuje společnosti Lidl za milé a vstříc−
né gesto vůči školám a sportovním
klubům,“ uvedla náměstkyně primá−
tora pro oblast školství a sociálních
věcí Eva Herinková. 

Šatní skříňky pro děti od Lidla

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Dobrý den, prodáváme
s manželem rodinný
dům, kontaktovala nás
makléřka, že má zá −
 jemce. Dovolili jsme
prohlíd ku, ale žádnou
smlou vu jsme s man že −
lem nepodepsali, onen
kupec nebyl s paní 
ma kléř  kou spokojený
a zno vu nás kontaktoval
s jiným makléřem, z jiné
realitní kanceláře, s nimi
jsme podepsali smlouvu
o budoucí kupní smlou−
vě. Teď nám, ale přišly
dvě faktury na zaplacení,
dohromady 100 tisíc Kč
od první makléřky, že
nám sehnala kupce. Má
na to právo?

Dobrý den, velmi často zde
řeším smutnou skutečnost,
že k uzavření zprostředko−
vatelské smlouvy není bo−
hužel zapotřebí písemná
forma. Některé realitní kan−
celáře toho vědomě zne −
užívají, protože tuší, že se
klienti domnívají, že bez
podpisu není závazek.
Opak je pravdou. Samo −
zřejmě důkazní prostředky
jsou v případě ústního uza−
vření méně průkazné, ale
například předání klíčů či
vyslovení (třeba emailem)
souhlasu s inzercí svědčí
o platném uzavření zpro−
středkovatelské smlouvy.
Všichni, jež vstupují na rea−
litní trh, by tedy měli vědět,
že mnohem rozumnější je
písemná deklarace práv
a povinností stran, která
jasně vymezí cenu, dobu
platnosti i provizi, než zápa−
sit s realitními kancelářemi
o tom, kdo co řekl a k čemu
byl povinen. 

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Plzeň opět vyhlásí dotační program
na rekonstrukce, opravu a výstavbu
sportovních zařízení, areálů a souvi−
sející infrastruktury na území města
Plzně. Vyhlášení dotačního progra−
mu schválili radní města, celkem je
k dispozici 10 milionů ko−
run, které na tyto účely
sdružilo ve svém Fondu
rezerv a rozvoje město
spolu se čtyřmi největšími
obvody. Pro gram se za−
pojením čtyř obvodů je
v této podobě vyhlašován
od roku 2016, za peníze
byla mimo jiné podpo −
řena výstavba fotbalového
hřiště v areálu SK Petřín
v Lobezské ulici a další. 

„Cílem dotačního programu na
podporu sportovních zařízení a areá−
lů na území krajské metropole je fi−
nanční podpora konkrétních projektů
na rekonstrukce, opravy a výstavby
nových zařízení, a to především pro−
jektů neziskových subjektů, které
mají omezenou možnost získání 
finančních prostředků z vlastních
zdrojů a činnosti, jež svým půso −
bením zajišťují aktivní využití volné−
ho času občanů, především dětí
a mládeže,“ vysvětlil radní pro oblast
podpo ry podnikání a spor tu Petr
Chvojka (OPAT).

Žadatelem o podporu z vyhláše−
ného dotačního programu může být

pouze organizace vykazující na úze−
mí města Plzně sportovní činnost po
dobu minimálně tří let před podáním
žádosti a za podmínky, že taková
činnost je její hlavní, případně větši−
nová aktivita. Žadatel musí být záro−

veň vlastníkem sportovního zařízení,
na jehož rekonstrukci či výstavbu je
v programu žádáno, nebo má takové
zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu
nejméně pěti let ode dne vyhlášení
tohoto dotačního programu. Žada −
telem ovšem nemůže být organiza−
ce, která má takové zařízení v nájmu
či výpůjčce od města Plzně. Maxi −
mální výše podpory jednomu sub−
jektu může činit 500 tisíc korun, fi−
nanční spoluúčast žadatele musí či−
nit minimálně 15 procent poskytnuté
podpory. Žádosti o dotace se budou
podávat od 2. do 31. ledna 2018.

Celková výše podpory vypsaného
dotačního programu činí 10 milionů

korun, příspěvek města Plzně činí
3,363 milionu korun, městský 
obvod Plzeň 1 přispěl částkou 1,829
milionu korun, městský obvod Plzeň
2−Slovany částkou 1,439 milionu
korun, městský obvod Plzeň 3 část−

kou 2,393 milionu ko−
run a městský obvod
Plzeň 4 částkou ve výši
976 tisíc korun.

Dotační program pro
rekonstrukci, opravu
a výstavbu sportovních
zařízení, areálů a souvi−
sející infrastruktury bu−
de pro rok 2018 vyhlá−
šen již potřetí. V roce
2016 město rozdělilo
částku 9,996 milionu

korun 27 žadatelům, v roce 2017 to
byla částka ve výši 10 milionů korun
29 žadatelům. Půlmilionovou část−
kou byla v roce 2016 podpořena vý−
stavba fotbalového hřiště v areálu
SK Petřín v Lobezské ulici, o rok
později získal klub dotaci 500 tisíc
korun na výměnu mantinelů pro
cyklis tický klopený ovál na Slova −
nech. V letošním roce získal dotaci
například Plochodrážní klub Plzeň ve
výši 360 tisíc korun na bezpečnostní
zábrany kolem závodních oválů, dal−
ším podpořeným subjektem byl na−
příklad Spor tovní klub neslyšících
Plzeň, a to částkou 42 500 korun na
vybudování petangového hřiště.

Plzeň vyhlásí dotační program
na rozvoj sportovních zařízení a areálů
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1 199 000 Kč245 000 Kč  

3+1 (120 m2), Plzeň−Klatovská třída
Prodej bytu v družstevním vlastnictví ve 3. patře cihl. do−
mu bez výtahu. Byt je po částečné rekonstrukci−rozvody
el. v mědi, plastové stoupací vedení, protihluková okna,
koupelna + WC. Vytápění o TUV zajištěn plyn. kotlem.
K bytu náleží prostorný sklep. Anuita splacena. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

2 650 000 KčRD 2x3+kk (744 m2), Čečovice
Prodej domu s č. ev. skládající se z dvou budov (358 m2),
stodoly a venkovního posezení. První dům má koupelnu
se sprch. koutem a jedno nadzem. podlaží. Navazuje na
něj prostorná technická místnost. V domě je ÚT na tuhá
paliva. Druhý dům má koupelnu s vanou, topení: lokální
tuhá paliva. IS: voda: vlastní studna, septik, el. 220/380V,
vytápění: ústřední tuhá paliva. 
Dům prošel rekonstrukcí. � 734 319 302

2 299 000 Kč 
2+kk/B (61 m2), ul. U Velkého rybníka,
Plzeň – Bolevec
Byt ve 2. patře novostavby z r. 2012 s vestavnou skříňí v chod−
bě a novou kuch. linkou se spotřebiči – varná deska, hor−
kovzd. trouba, myčka. V pokojích plovoucí podlahy, v chodbě
a koupelně s WC dlažba. Okna i franc. dveře na balkon jsou
z plastu a na západ. ÚT. V bytě možno připojení internetu a ka−
bel. TV. K bytu náleží komora na patře. V blízkosti zastávky
MHD. FO: 400,−Kč/měsíc. Velmi výhodná nabídka bydlení
v žádané a klidné lokalitě. � 734 319 301  

2 770 000 Kč
Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb
Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na vlast.
pozemku 8 km od Bezdružic s koupelnou, WC a půdními
prostory s dalším pokojem. IS. el. 230/400 V, voda z vlastní
kopané studny, topení – akumulační kamna + lokální na
tuhá paliva, kanalizace – septik. Dostupnost do obce auto−
busy ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci.
Doporučujeme. � 734 319 301 

1 270 000 Kč

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 (55 m2), Čerňovice
Prodej pěkné dřevěné chaty v okr. Plzeň−sever. Chata
je jednopodlažní s verandou. IS: el. 220/380V, topení:
lokální tuhá paliva, chemické WC, voda: vl. zdroj.
Vzdálenost k přehradě Hracholusky je cca 300m.
Roční nájemné 1.500,−Kč. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

299 000 Kč  G

3+1 (73 m2), Nečtiny, okr. Plzeň−sever
Prodej podílu ve výši 1/6 na byt. domě odpovídající
bytu 3+1. Byt se nachází v1. patře. Dispozice bytu:
3 samostatné neprůchozí pokoje s navazující kuchyní,
koupelna a samostatné WC. K bytu náleží sklepní koje.
Příjemné bydlení či rekreace s velmi nízkými měsíční−
mi náklady. Doporučujeme! �� 734 319 302

599 000 Kč 
Chata 2+kk (19 m2), Lipnice, okr. Plzeň−jih
Prodej dvoupodlažní chaty s obytným podkrovím
u Spáleného Poříčí. IS: ele 220V/380V, suché WC,
jímka, topení: lokální TP. Chata se nachází v blízkosti
koupaliště. V obci obchod, zastávky ČSAD, ČD.
Krásná, klidná lokalita. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G
G

CG

CG

2+kk/B (60 m2), Rybnice, okr. Plzeň – sever
Nabízíme družst. byt ve 2. patře cihl. domu z r. 2003
bez výtahu a s malým balkonkem. V r. 2015 proběhlo
kompletní zateplení domu a nová fasáda. K bytu náleží
sklepní koje v přízemí domu a parkovací stání před 
domem. Byt lze převést do OV v r. 2026. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301 
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Český polygon pro testování a certi−
fikaci vozidel s autonomním řízením
by měl do roku 2022 stát u západo−
českého Stříbra. Připravuje ho česká
investiční skupina Accolade. Před −
pokládané náklady na vybudování
polygonu dosáhnou několika miliard

korun. Do České republiky přitáhne
špičku automobilových vývojářů
nejen z Evropy.

„Česká republika dnes ve srovnání
se světem poněkud zaostává s pří−
pravou na přechod na automobily
s autonomním řízením. Na západ od

nás funguje několik více či méně
pokro čilých testovacích polygonů,
opačným směrem se první už staví.
To by nás už ve velmi blízké budouc−
nosti mohlo stát opravdu hodně – od−
chod talentů, odliv peněz na výzkum
a vývoj a v delším důsledku i nižší
inves tice do výroby ve prospěch těch
zemí, které nabízejí lepší zázemí.
Tomu chce Accolade zabránit,“ říká
Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

„Na polygonu bude možné testo−
vat veškeré dopravní situace, a to
i ty evropské. Polygony, na kterých
se dnes testuje, umějí nasimulovat
hlavně geometricky přísná města
pravých úhlů typu New York. Takto
ověřené systémy jsou pak na praž−
ském Starém městě, v uličkách
Lisabonu nebo v centru Říma úplně
ztracené. Ale právě takové prostředí
budeme umět ve Stříbře navodit,“
vysvětluje Kratina. Okruh bude vedle
městských uliček umět vytvořit
i prostředí dálnice, silnic první třídy,
okresek nebo jízdy v tunelu.

Polygon bude centrem excelentní−
ho výzkumu a vývoje. Do Stříbra
přilá ká ty nejlepší automobilové vý −
vojáře z celé Evropy.  

Polygon pro testování a certifikaci vozidelStřípky 
z Plzně

Plzeň stále ve 
sporu s AMÁDEEM 

Plzeň podala k Nejvyššímu sou−
du České republiky dovolání, a to
v souvislosti se sporem, který
s městem vede společnost AMÁ−
DEUS REAL, a. s. Ta žaluje Plzeň
kvůli, podle jejího názoru, zma −
řené investici, a sice neusku −
tečněné výstavbě obchodního
komplexu Corso v lokalitě po bý−
valém kulturním domě v centru.
AMÁDEUS REAL, a. s. chce po
městu jako náhradu škody zapla−
cení částky ve výši 1,853 miliar−
dy korun.  

Vloni 4. května vydal Okresní
soud Plzeň−město jako soud prv−
ní instance rozsudek, kterým ža−
lobu společnosti na zaplacení
částky zamítl. Investor (žalobce)
podal odvolání ke Krajskému
soudu v Plzni. Ten 26. června
2017 vydal usnesení, kterým
rozsudek okresního soudu zrušil
a věc mu vrátil k dalšímu řízení.  
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Škoda Transportation vyhrála zakáz−
ku na dodávku třinácti moderních
tramvají pro Sofii. Hlavní město
Bulharska získá tramvaje ForCity
Classic, které již slouží v provozu na−
příklad v maďarské Miskolci nebo
turecké Konye. Hodnota zakázky je
zhruba 610 milionů korun. 

„Nová, vysoce komfortní vozidla
pro bulharskou Sofii, nám otevírají
dveře na tento stále se rozvíjející trh,
kam jsme naše tramvaje zatím 
nedodávali. Zároveň se jedná po 
Praze, slovenské Bratislavě, lotyš−

ské Rize a finských Helsinkách o pá−
té hlavní město jednoho ze států
Evropské unie, kde slouží vozy ze
Škodovky. V téměř pětině metropolí
EU se díky tomu budou moci cestu−

jící svést našimi tram−
vajemi a to je myslím
důvod, proč být hrdý

na značku Škoda, potažmo celý čes−
ký průmysl,“ říká Tomáš Ignačák, 
předseda představenstva Škoda
Transportation.

V soutěži Škoda porazila polskou
společnost Pesa, která v před−
chozích letech dodala do Sofie
několik desítek vozidel. Cena
zahrnuje nejen třináct tramvají,
ale také dodávku náhradních
dílů a ško lení pracovníků 
místního dopravního podniku.
Sofijský dopravní podnik využi−
je na nákup evropské dotace.

„Nové tramvaje ForCity Classic
Sofie jsou stejné koncepce jako vozy
vyráběné pro turecký Eskişehir.
Rozdílný je mimo jiné rozchod kolejí,
který je v Sofii 1009 mm. Vozidla jsou
plně klimatizovaná a 100% nízkopod−
lažní. Při kapacitě 5 osob/m2 se do
jedné tramvaje vejde téměř 200 osob.
Maximální rychlost tramvají je 70
km/h,“ uvádí Olesea Lachi, Sales Area
Manager Škoda Transportation a do−
plňuje: „Tramvaje jsou v Sofii provo−
zovány nejen na rozchod 1009 mm,
ale také standardní 1435 mm, pro kte−
rý je rovněž Škoda Trans portation při−
pravena vyrobit podobnou tramvaj,
bude−li mít zákazník zájem.“ 

Nové tramvaje do Bulharska
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Rada města Plzně schválila záměr
dalšího provozování Měšťanské be−
sedy v Plzni. Radnice chce odkoupit
dvacetiprocentní podíl ve společnosti
DOMINIK CENTRUM s. r. o. od Ivana
Jáchima tak, aby se město Plzeň sta−
lo jediným stoprocentním vlastníkem
této společnosti. Ta bude poté i nadá−
le zajišťovat provoz objektu a veřej−
nou kulturní službu, tedy program
Besedy. Ročně se v Měšťanské bese−
dě koná několik stovek kulturních
produkcí, například v roce 2015 jich
bylo 683, loni dokonce 800. 

„Model, kdy bude mít objekt na
starost naše městská organizace,
nám umožní jeho provozování for−
mou in−house zadání, což znamená,
že odpadne povinnost vypisovat
tendr na provozovatele. Hlavním cí−
lem tohoto kroku je to, aby byla zajiš−
těna kontinuita provozování objektu
i dramaturgické koncepce kulturních
akcí pro veřejnost, která se těší velké
a dlouhodobé spokojenosti návštěv−
níků Měšťanské besedy“ uvedl první
náměstek primátora Martin Baxa. 

Město nyní nechá zajistit znalecký
posudek na ocenění hodnoty spo −
lečnosti DOMINIK CENTRUM s. r. o.
a předloží nabídku odkupu Ivanu
Jáchimovi, jenž vlastní 20 procent
společnosti. Společnost DOMINIK
CENTRUM s. r. o. zajišťuje na základě

veřejné zakázky kulturní služby
a efektivní využití prostor v objektu
Měšťanské besedy od roku 2009,
aktuál ní smlouva mezi městem Plzeň
a společností je platná do roku 2018. 

Měšťanská beseda je jedním z nej −
významnějších kulturních zařízení ve
vlastnictví statutárního města Plzeň,
je ve vynikajícím technickém stavu
a je strategicky umístěna v centrální
části města. „Vzhledem k technické−
mu stavu a aktuálnímu rozsahu lokál−
ní kulturní infrastruk tury neexistuje na

území města obdob ný objekt s tako−
výmto spektrem nabídky prostor
i služeb pro každodenní kulturní akti−
vity. V Měš ťanské besedě se konají
festivaly, koncerty, divadelní a filmová
představení, plesy, taneční, konferen−
ce, společenské a vzdělávací akce
i studentské promoce a řada dalších

akcí,“ uvedla Květuše Sokolová, ve−
doucí od boru kultury Magistrátu
města Plz ně. Měšťanská beseda
dispo nuje 12 sály a prostory ven −
kovní zahrady, maximální kapacita
je kolem 1000 osob. Kulturní akce
v Měšťanské besedě loni navštívilo
přes 83 tisíc lidí. 

Střípky 
z Plzně

U příležitosti 100. výročí vzniku Čes −
ko slovenska, které připadá na příští
rok, Nadace Partnerství spouští
s podporou organizace Post Bellum,
firmy Arboeko a dalších partnerů
kam paň Stromy svobody. Během ná−
sledujícího roku chce najít a zmapovat
příběhy symbolických 1918 stromů,
které obyvatelé vysadili v letech 1918,
1919, ale i později na počest republi−
ky a jako připomínku svobody a de −
mokracie. Podle historických zmínek
nalezených pořadateli by jich mohly
být tisíce, sázely se totiž téměř v kaž−
dé obci. Objevené stromy a jejich
příbě hy je možné vložit na www.
stromysvobody.cz. Součástí kampa−
ně bude i odborné ošetřování stromů
v příštím roce, vyvrcholením pak hro−
madná celorepubliková výsadba lip.

Krátce po vzniku Československa
obce obdržely výzvu, aby u příleži−
tosti nově nabyté svobody slav −

nostně vysadily Lípy svobody. Ze
záznamů v kronikách je patrné, že
se do výsadby zapojili starostové,
žáci s učiteli, členové Sokola i ji−
ných spolků a další obyvatelé.

Stromy i místo výsadby bylo větši−
nou ozdobené praporky a vlajkami,
nechyběly ani kroje, zpěv hymny
a ukládání pamětních listů ke koře−
nům. Stromy svobody se sázely
i v pozdějších letech (například
1928, 1945 či 1968), když si lidé

opět chtěli připomenout a oslavit 
význam svobody a demokracie. 

„Na většinu těchto významných
stromů se bohužel v průběhu doby
zapomnělo, někde je dokonce po −

káceli. Je to obrovská
škoda, protože se jedná
o symboly, které mohou
nám i budoucím gene −
racím připomínat historii
a kořeny naší země,“
uvádí moderátor Vladimír
Kořen, který se stal jed−
ním z patronů kampaně.
„Zapojili jsme se do kam−
paně Stromy svobody

právě proto, že nám záleží na tom,
aby se na důležité příběhy lidí, ale
i stromů nezapomínalo a vyprávěly
se dál,“ říká Mikuláš Kroupa, ředitel
organizace Post Bellum, která je
part nerem kampaně a pomůže s vy −
hledáváním pamětníků výsadeb. 

Pátrejte s námi po Stromech svobody  

Plzeň chce sama provozovat
Měšťanskou beseduZlato pro profesora

Hosnedla!
Komise pro udělování Zlatých
medailí při Mezinárodním strojí−
renském veletrhu v Brně letos
udělila Zlatou medaili za celoži−
votní tvůrčí technickou práci
a dosažené inovační činy profe−
soru Stanislavu Hosnedlovi z Fa −
kulty strojní Západočeské univer−
zity v Plzni. Strojírenský měsíčník
MM Průmyslové spektrum jej
tak uvádí do Síně slávy česko−
slovenských strojařů.

Profesor Hosnedl celý svůj od−
borný život věnuje vývojové, vý−
zkumné a pedagogické činnosti
v oboru konstruování. Značným
podílem přispěl zejména k celo−
světovému rozvoji konstrukční
vědní disciplíny Engineering
Design Science and Methodo −
logy, ve které se stal uznávaným
odborníkem nejen u nás, ale hlav−
ně v zahraničí. 

Ve Škoda Obráběcí stroje, kde
Stanislav Hosnedl svoji odbornou
dráhu začínal, se podílel na vývoji
více než 30 typů těžkých obrá −
běcích strojů, z nichž bylo 80 %
exportováno do zemí celého svě−
ta. V roce 1990 nastoupil na uni −
ver zitu jako vedoucí katedry kon−
struování strojů, kterou vedl 10
let, a poté byl 6 let proděkanem
fakulty strojní. Zde zahájil i roz−
sáhlou spolupráci s významnými
evropskými i zámořskými univer−
zitami. Díky těmto aktivitám byl
v roce 2000 ve Švýcarsku jedním
z 22 zakládajících členů Design
Society a Worldwide community.
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje

v této oblasti mnoho nepoctivců.
Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Investiční Bance se může−
te nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně proško−
lený personál, který poskytuje bez−
platné odborné poradenství a indivi−
duální přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané, či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbrné
zubní korunky, mince, investiční zlato
i stříbro. Pokud si nejste jisti, přijďte

se bezplatně informovat. Manažer
nám sdělil, že: “V současné době se
cena ryzího zlata pohybuje na
Londýnské Burze kolem 31 000,− Kč

za unci. Zákazníkům ga−
rantujeme nejlepší výkupní
ceny a profesionální a po−
ctivé jednání.” Neváhali
jsme a zeptali se při 
opětovné návštěvě Zlaté
Investiční Banky v Plzni
jedné ze zákaznic na to,
jak byla s prodejem svého
zlata či stříbra spokojena.
Dozvěděli jsme se, že se
jmenuje paní  Plavcová
a do Zlaté investiční banky
přišla prodat  zlaté náušni−

ce,  prsteny a řetízky, za něž nakonec
získala 11200,− Kč. “Jsem moc spo−
kojená, ani mě nenapadlo, že můžu
dostat tolik peněz. Jednání na úrovni,
ochota a slušnost to se hned tak ne−
vidí, mohu jenom doporučit,“ říká
s nadšením paní Plavcová.

Prodej  zlata  je  při  dnešních  ce−
nách  velmi  výhodný  způsob zno−
vuzhodnocení  peněz, tak  neváhejte
ani Vy.  
Naší pobočku  naleznete na adrese:

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

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

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka otevřena

po předchozím telefonickém objednání:
tel.: +420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz

CENA ZLATA A STŘÍBRA JE STÁLE NA VRCHOLU
Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?

Navštivte Zlatou Investiční Banku.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Porodnice Mulačovy nemocnice
v Plzni přivítala pětisté miminko na−
rozené v letošním roce. Holčička
Barborka přišla na svět v úterý 24.
října ve 2.16 hodin. Rodičům malé
Barborky předal ředitel nemocnice,
Ing. Jaroslav Zimmermann, pamětní
list a malý praktický dárek.

„Přeji malé Barborce, jakož i dal−
ším miminkům narozeným v naší
porodnici, hodně zdraví, štěstí a ži−
votní pohody,“ popřál Ing. Zimmer −
mann šťastným rodičům.

500. narozené dítě 
v Mulačově nemocnici
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Muzikál je jevištní adaptací prvního 
dílu globálního hitu Madagaskar s pů−
vodní hudbou George Nor ie gy a Joela
Someillana, držitelů Grammy a autorů
písní Ricky Martina, Shakiry nebo
Jennifer Lopez. Dojemný a zábavný
příběh o cestě zvířat ze ZOO v New
Yorku až do divočiny na Madagas karu
nabízí výpravnou podívanou s mnoha
choreografickými čísly, pohádkovými

kostýmy a exotickou výpravou. Do −
brodružství nejlepších přátel z newy−
orské zoologické zahrady provází hit
I Like to Move It (Já tak rád trsám, 
trsám), kterou pro českou verzi na−
zpíval Václav Noid Bárta, který hraje
krále Jelimána. V dalších rolích se
mohou diváci těšit na muzikálové
hvězdy, jako je Roman Tomeš (lev
Alex), Michaela Nosková (hrošice

Glorie), Tomáš Smička (žirafa Mel −
man), Petr Ryšavý (zebra Marty) ne−
bo Petr Kutheil (náčelník tučňáků).

Celou show režírovala a choreo gra −
fovala Petra Parvoničová, která má již
zkušenost s dětskými diváky z oblíbe−
ných rodinných muzikálů v Divadle
Hy bernia. O velkou podívanou se po−
starala Michaela Horáčková Hořejší,
autorka scénografie a kostýmů. Celé −
mu jevišti dominuje stěna obří LED

stěna s rozlohou 140 m2, která je svou
rozlohou největší, která kdy byla použi−
ta v české muzikálové produkci.

Velký důraz byl kladen samo −
zřejmě také na kostýmy, které vy−
cházejí z původního animovaného
filmu, ale přinášejí také nové prvky.
Např. představitel Melmana Tomáš
Smička stráví celé představení na
chůdách, Michaela Nosková má za−
se obří vycpaný kostým hrošice.

Společnost Škoda Transportation
ve spolupráci s Nadací ČVUT
Media Lab udělila letos již popat−
nácté Ceny Emila Škody. Jedná se
o soutěž o nejlepší diplomové prá−
ce studentů českých technických
univerzit, účelem je podpora výji−
mečných výkonů studentů technic−
kých oborů univerzit. Celkem bylo
letos uděleno 7 cen a rozdáno více
než 250 tisíc korun.  

„Soutěží chceme podporovat ty
objevné, skutečně kvalitní student−
ské práce. Věříme, že jejich oceně−
ním také přispíváme ke zvyšování
atraktivity technických oborů, k pre−
stiži technického školství,“ vysvětlil
specialista HR marketingu Škody
Transportation Michal Prát. 

Vítězové byli zvoleni porotou,
která je par tnerem společnosti
Škoda Transpor tation ve věcech
spolupráce s univerzitami a vyso−
kými školami. 

„Vítězství v Ceně Emila Škody si
velmi vážím. Ve své práci jsem se
zabýval oblastí elektromobility v ko−
lejové dopravě, kterou považuji za

velmi perspektivní. Věnoval jsem se
návrhu pohonu ekologického vo −
zidla, které by se dalo nazvat elektro−
bus na kolejích. Takové vozidlo by

sloužilo k dopravě na lokálních
želez ničních tratích,“ sdělil letošní
držitel Ceny Emila Škody Jan Mojžíš
z ČVUT.

Ceny Emila Škody jsou uděleny

MADAGASKAR rozdává radost na českých stadionech

Vstupenky jsou v prodeji v sítích TICKET ART a TICKETPORTAL,
více informací na www.madagaskar−muzikal.cz

Dočkají 
se rekonstrukce

Za zhruba 14 milionů korun bude
provedena rekonstrukce hřiště pro
pozemní hokej TJ Plzeň v Liticích,
kde vzniknou i šatny a zázemí pro
hokejový klub.

„Oddíl  na projekt již podal žá−
dost o dotaci na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky, získat může pod−
poru v maximální výši 60 procent,
tedy zhruba 8,5 milionu korun,“
doplnil Pavel Kotas. Zbylých zhru−
ba 6 milionů korun bude financo−
váno vícezdrojově, kdy oddíl má
k dispozici přibližně půl milionu
korun, částkou milion korun by
měl přispět městský obvod, tři
miliony korun poskytne Plzeň
a příspěvek až do výše 1,5 mili−
onu korun přislíbil také Plzeňský
kraj. „Jde o klub s mezinárodními
úspěchy, který si takové zázemí
zaslouží. O rekonstrukci usiluje
oddíl už mnoho let,“ doplnil eko−
nomický náměstek. 

Velkolepá muzikálová show dora zila konečně do Česka. 
V Plzni se představí 9. 12. 2017 – Home Monitoring Aréna. 
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Z Fondu životního prostředí města
Plzně  bude uvolněno celkem 310 ti−
síc korun na vybudování dětského
herního prvku na Doubravce, vydá−
vání časopisu Vítaný host a na letní
příměstský tábor pořádaný Sdruže −
ním přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně IRIS.            

Na dětském hřišti v Plzni na Dou −
bravce musela být kvůli špatnému
technickému stavu odstraněna herní
sestava Loď Lipno. Nyní bude nahra−
zena novou, a to Lodí Karavela s to−
bogánem. Vybudování nové atrakce
přijde na 550 tisíc korun. Město při−
spěje z fondu 200 tisíci korunami.
„Přínosem projektu je zejména moti−

vace dětí pro pobyt venku na dět−
ském hřišti,“ uvedl náměstek primá−
tora pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík. 

Dalším projektem je vydávání
čtvr tletně vycházejícího časopisu
Vítaný host 2017, který se zabývá
mimo jiné i životním prostředím
v Plzni. Na něj fond uvolnil částku
60tisíc korun. Město rovněž podpo−
řilo částkou 50 tisíc korun environ−
mentálně zaměřený desetidenní letní
příměstský tábor, jenž již několik let
pořádá sdružení IRIS. Z peněz budou
zakoupeny pomůcky, odborné knihy
a drobné motivační předměty s envi−
ronmentální tématikou.

Město podpoří tři projekty  

Profesor Jaroslav Šesták  (1938)
z výzkumného centra Nové techno−
logie (NTC) Západočeské univerzi−
ty v Plzni převzal v sobotu 28. října
z rukou prezidenta České republiky
Miloše Zemana medaili Za zásluhy
I. stupně, za zásluhy o stát v oblas −
ti vědy a školství.

Věnuje se zejména termální fyzice
a termodynamice. V  rámci této na−
uky o materiálech a jejich tepelného
studia se podílel na vzniku nových
vědních odvětví sledujících specific−
ké jevy, jako jsou kinetické fázové
diagramy, teorie sklotvornosti, eko−
nomická termodynamika nebo ne−
izotermní kinetika, kde je jeho Šesták
– Berggrenova rovnice citována více
než tisíckrát.

Za klíčové momenty svého pro−
fesního života považuje absolvování
dvouročních stáží – ve  Švédsku
v  Ústavu nukleárního výzkumu,
Studsvik, v  letech 1968 – 1969
a hned nato v USA na University of
Missoury v  letech 1969 – 1970.
Velký význam přikládá také stážím
na Kyoto University v Japonsku a na
Tchaj−wanu. 

Jaroslav Šesták se stal garantem
vzniku řady institucí, např. School of
Energy Science of  Kyoto University
v Japonsku, Fakulty humanitních
studí na Univerzitě Karlově v Praze
a  české odnože University of New
York in Prague, kde dvacet let před−
nášel mezioborový předmět Na po−
mezí vědy a filozofie přírody. 

Jeho největší profesním úspě−
chem je vydání triptychu odborných
publikací v  renomovaném naklada−
telství Springer, jejichž je spoluauto−

rem − Glassy, Amorphous and Nano−
Crystalline Materials (2011), Ther −
mal Analysis of Micro, Nano− and
Non−Crystalline Materials (2013)
a  Thermal Physics and Thermal
Analysis (2017). Knihy patří mezi
dvacítku nejúspěšnějších titulů na−
kladatelství Springer.

Profesor Šesták je autorem a edi−
torem  15 knih, řadu z nich sám gra−
ficky upravil, napsal na tři stovky
odbor ných sdělení, přednesl stovky
odborných a  popularizačních před−
nášek a  v  roce 2000 byl zařazen 
mezi dvacet nejčastěji citovaných
českých fyziků (obor termodynami−
ka).  Zážitky z cest, příhody přibližu−
jící život a práci vědce, postřehy
a úvahy i populárně−naučné texty
obsahuje jeho kniha z  roku 2014
Světem badatele.

Je nositelem nejvyšších vyzname−
nání Akademie věd ČR (Heyrov −
ského medaile) a České společnosti
chemické (Hanušova medaile) a řa−
dy mezinárodních ocenění.

Profesor Jaroslav Šesták 
obdržel státní vyznamenání
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Plzeň podá žádost o dotaci na Mini s −
terstvo kultury České republiky, rádo
by získalo finanční podporu na rok
2018 pro svoji tradiční akci Plzeňské
oslavy vzniku republiky. Podání žádos−
ti v maximální výši 441 tisíc korun,
které odpovídají 70 procentům nákla−
dů, schválili radní. Akce reflektuje 100.
výročí vzniku samostatného českoslo−
venského státu a bude jednou z hlav−
ních událostí velkého celoročního pro−
jektu nazvaného Plzeň 2018, který
město k připomenutí tohoto význam−
ného výročí na příští rok připravuje.  

„Ministerstvo kultury vyhlásilo pro
rok 2018 výběrové dotační řízení na
projekty v programu Kulturní aktivity
– Podpora regionálních kulturních
tradic – Připomínka a oslava vý−
znamných výročí roku 2018 spjatých
s naší státností (1918, 1968, 1993).
O podporu požádáme právě z tohoto
programu,“ uvedl ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas. 

Tradiční jednodenní Plzeňské osla−
vy vzniku republiky chce město rozší−
řit v roce 2018 do dvou dnů. Během
nich Plzeň zpřístupní archivní kulturní
památky z fondů Archivu města
Plzně, konkrétně rukopis hry Josefa

Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834
s textem národní hymny Kde domov
můj. Také uspořádá vzpomínkový akt
u Památníku T. G. Masaryka s odka−
zem na zásadní momenty vzniku sa−
mostatného československého státu
za účasti současných významných
plzeňských osobností včetně zástup−
ců České obce sokolské, Českoslo −
venské obce legionářské, skautů, po−
licejních i armádních složek a dalších
zástupců kulturních a společenských
subjektů. Město během dvoudenní
akce také zorganizuje Průvod světel
se speciálními lampiony v barvách
trikolory na připravené trase centrem
města. Průvod bezprostředně naváže
na vzpomínkový akt a k průvodu se
pěšky i v dobových dopravních pro−
středcích připojí historické postavy,
které byly v Plzni v časech První re−
publiky výraznými osobnostmi poli−
tického, kulturního a společenského
života. Průvodu se zúčastní zástupci
místních spolků a organizací. Sou −
částí oslav bude též slavnostní setká−
ní na náměstí Republiky, které vyvr−
cholí společným zpěvem českoslo−
venské státní hymny a následným
ohňostrojem v národních barvách.

Na oslavy vzniku republiky 
chce město Plzeň podporu

Díky úsporám a zlepšenému příjmu v
letošním rozpočtu podpoří město
Plzeň několik dalších projektů.  Nej −
vyšší sumu, celkem 25 milionů korun,
uvolní radnice na vybudování nového
objektu s ubytovacími prostory a tě−
locvičnou, a to pro Regio nální plzeň−
skou hokejovou akademii, objekt
vznikne v lokalitě u zimního stadionu.  

„Dlouhodobě se držíme pravidla, že
peníze z hazardních her vracíme do
oblasti volnočasových aktivit a na pre−
venci kriminality. S Plzeňským krajem
máme rozjednáno, že město uvolní 25

milionů korun a přibližně stejnou su−
mou přispěje i kraj. Hokejová akade−
mie je společným projektem města,
kraje, oddílu a svazu, a díky tomuto
projektu získají mladí hokejisté kom−
pletní zá zemí, nebudou muset dojíždět
na tréninky z internátů,“ přiblížil pro−
jekt ekonomický náměstek primátora
Pavel Kotas. 

Nový objekt bude připojen k trénin−
kové hale, po obvodu vznikne ubyto−
vání, uprostřed bude tělocvična. V lo−
kalitě aktuálně město buduje dvě tré−
ninková hřiště. 

Peníze pro hokejovou akademii  

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře PK:
Dobrý den, 
kupuji byt a kupující není moc
spolehlivý, co když mi zatají
nějaký svůj dluh, který má za
správu domu, zůstane dlužní−
kem on nebo já?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři,
v tomto případě je situace poměr−

ně jasná, neboť z občanského záko−
níku vyplývá, že dluhy související se
správou domu přechází při převodu
vlastnického práva na nabyvatele
bytu, v  tomto případě na Vás jako
kupujícího. Z tohoto důvodu ustano−
vení § 1186 odst. 2 občanského zá−
koníku výslovně stanoví, že převod−
ce (prodávající) doloží nabyvateli
potvrzení osoby odpovědné za
správu domu, jaké dluhy související
se správou domu a pozemku přej−
dou na nabyvatele, případně že 
takové dluhy nejsou.

Je tedy zákonnou povinností pro−
dávajícího předložit Vám takové po−

tvrzení od správce domu, z  nějž
jednoznačně vyčtete, jestli prodáva−
jící má dluhy související se správou
domu nebo ne. Pokud se ukáže, že
prodávající dluží na nákladech sou−
visejících se správou domu, lze na−
příklad v kupní smlouvě sjednat jako
podmínku prodeje, že prodávající
veškeré dluhy vyrovná a získá o tom
potvrzení.

Může se zdát, že úprava občan−
ského zákoníku o přechodu dluhů je
ve vztahu k nabyvateli velmi přísná,
nicméně občanský zákoník zakotvuje
ručitelství převodce. To znamená, že
pokud by nabyvatel přešlé dluhy ne−
zaplatil, je osoba odpovědná za sprá−
vu domu oprávněna domáhat se za−
placení dluhů, které přešly při převo−
du bytu, po prodávajícím právě z titu−
lu ručitelství.

Je běžnou praxí, že prodávající
nebo realitní kanceláře předávají ku−
pujícímu potvrzení o neexistenci
dluhů ještě před podpisem kupní
smlouvy, aby měl kupující možnost
se s  obsahem potvrzení seznámit
a ověřit si jeho správnost. Důležité
je ověřit, kdo potvrzení vydává, mu−
sí to být osoba odpovědná za sprá−
vu domu, která má přístup k potřeb−
ným údajům. Není možné, aby po−
tvrzení vydával sám prodávající (sa−
mozřejmě pokud není současně
osobou odpovědnou za správu do−
mu), nebo dokonce realitní makléř.

Mgr. Zdenka Mlčáková, advokát

Děkuji za podporu všem, kteří dali ve volbách hlas
ODS, v tuto chvíli nejsilnější demokratické straně
v Poslanecké sněmovně. Dovolte mi také poděko−
vat za velké množství preferenčních hlasů, byť 
k mému zvolení nakonec nestačily. Před ODS stojí velká výzva a zod−
povědnost ubránit demokratické hodnoty a principy. Nedovolme
Andreji Babišovi a dalším populistům  realizovat jejich „sny“.               

S poděkováním Vladislav Vilímec

Poděkování
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Střípky 
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V roce 2018 
schváleno na sport 

a tělovýchovu
10 milionů korun 

Radní města Plzně schválili vy−
hlášení dotačního programu na
podporu spor tu a tělovýchovy
pro rok 2018. Celková výše pod−
pory vypsaného programu činí
10 milionů korun, přesná částka
bude upřesněna po schválení roz−
počtu na následující rok.

„Cílem tohoto dotačního pro−
gramu je podpořit především ne−
ziskové subjekty, které mají ome−
zenou možnost získání finančních
prostředků z vlastních zdrojů
a činnosti, při krytí provozních
nákladů na sportovní činnost.
Upřednostněni budou žadatelé,
kteří realizují sport mládeže jako
primární prevenci rizikového cho−
vání,“ vysvětlil radní pro oblast
podpory podnikání a sportu Petr
Chvojka (OPAT).

Žadatelem může být pouze
orga nizace vykazující na území
města Plzně spor tovní činnost.
Žadatelem nesmí být subjekt, kte−
rý má ke dni podání žádosti ne−
uhrazené splatné závazky vůči
městu Plzni. Handicapovaní spor−
tovci mohou žádat o dotaci pro−
střednictvím tělovýchovné orga−
nizace nebo samostatně jako fy−
zická osoba. Žádosti o podporu
se budou podávat od 2. ledna do
31. ledna 2018.

Dotace lze žádat pouze jako
příspěvky na krytí části nákladů
spojených se zajištěním pořádání
spor tovních akcí a organizova−
ných sportovních činností, a to
například na nájemné u prona −
jatých spor tovních zařízení, na
provozní náklady vlastních pro−
stor, na materiál na opravy
a údržbu sportovního zařízení, na
náklady na nákup spor tovních
potřeb, na startovné a dopravné
na soutěže a další.

Z dotačního programu bude vy−
členěno 20 procent na významné
spor tovní akce s přínosem pro
město, se záštitou primátora,
pro významný sportovní úspěch
jednotlivce nebo kolektivu či na
mimořádnou situaci vzniklou na
majetku žadatele vlivem pří −
rodních živlů.

Rada kraje schválila záměr využívat
Plzeňskou kartu jako nosič jízdného
a slev poskytovaných ve veřejné
dopravě. Vzhledem k tomu,
že Pl zeň ský kraj se
rozhodl poskyto−
vat vyšší slevy
než nařizuje Ceno −
vý výměr MF, a to
i na jednotlivé jízdné
dopravce, je nutné zajis−
tit takové podmínky, aby

slevy mohly být jednoznačně po−
skytnuty, ale také jednoznačně pro−

kázány doprav cem, které−
mu poskytováním slev

vzniká vyšší ztráta.
Aby cestující byli

rych le a pravdivě
odbaveni (aby jim

byla poskytnuta sleva,
na kterou prokázali, že mají

nárok) a aby dopravci prokazovali
jen takovou ztrátu, která jim oprav−

du vznikla, budou slevy prokazová−
ny Plzeňskou kartou.

Proto je nezbytné, aby Plzeňská
karta byla dostupná i cestujícím z ce−
lého kraje. V rámci záměru projektu
bude nutné distribuovat Plzeň skou
kartu a upravit softwary odbavova−
cích zařízení dopravců. V neposlední
řadě je pro úspěšné zvládnutí projek−
tu nutné propojit distribuční místa se
systémem Plzeňské karty prostřed−
nictvím krajského CamelNETu.

Využití Plzeňské karty v rámci poskytování slev a rozšíření 
území Integrované dopravy Plzeňska v roce 2018
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V areálu bývalých kasáren, nedale−
ko pečovatelského domu Harmonie,
konkrétně na zeleni naproti víceúče−
lovému zařízení Káčko, byly zaháje−
ny stavební práce – terénní úpravy,
které řeší plochy kolem cvičebních
strojů nového Vital parku. V říjnu bu−
de dokončena instalace strojů, na
kterých si budou moci zacvičit
všichni, kteří budou mít zájem.

Instalace cvičebních strojů do par−
ků nebo do přírodních lokalit je
dlouhodobý trend nejen velkých
měst. Vznikají tak místa, kde mohou
všichni, kteří jdou okolo, věnovat pár
minut posílení svého těla. Jedno −
duché návody k použití jsou umístěny
přímo na cvičebních strojích, takže
není nutné dlouho přemýšlet nad tím,
jak stroj použít. Vital park je určený

pro každého, bez ohledu na věk a fy−
zickou kondici. Využít jej mohou děti
i dospělí, kteří nesportují vůbec a jdou
jen náhodou kolem na procházku, ale
i ti, kteří si přijdou zacvičit cíleně.

„K současnému životu patří pře −
devším snaha starat se o své zdraví.
Nejde jen o stravování, ale také
o udržení aktivity a kondice, co nej−
déle je to možné. Tudíž je i prioritou
města budovat sportoviště nejen pro
sportovní oddíly, ale také sportovní
zóny pro neorganizovaný, amatér−
ský sport. Náklady na celou akci
včetně pozemních úprav budou 300
tis. Kč z vlastních prostředků města
a 120 tis. Kč z dotace z Nadačního
fondu zdravého životního stylu,“ říká
Dagmar Terelmešová, místostarost−
ka města Dobřany.

Novou moderní endoskopickou
věží, včetně videogastroskopu,
se může pochlubit POLIKLINI−
KA AGEL Plzeň. Nový přístroj
umožňuje lékařům pacienta ne −
jen vyšetřit a nahlédnout do jeho
trávicího ústrojí, ale i okamžitě
provést léčebný zákrok. Endo −
sko pická věž nahradila starší
typ tohoto technického vybave−
ní. Nová investice přišla POLIK−
LINIKU AGEL Plzeň na více než
jeden milión korun.

Vyšetření trávicího traktu vět−
šinou doporučuje praktický lé−
kař, a to u pacientů s akutními či
chronickými zažívacími potí −
žemi nebo pokud mají pozitivní
test na krvácení do stolice.
„Naše pracoviště může díky ná−
kupu nové zdravotnické techni−
ky nabídnout pacientům gas−
troskopické i kolonoskopické
vyšetření na ještě vyšší úrovni než
doposud. V případě endoskopického
pracoviště naší polikliniky však platí

doslova, že včasnou diagnostikou
a léčbou každoročně naši lékaři 
zachrání řadu lidských životů,“ uvádí

ředitel plzeňské poliklini−
ky Mgr. Jiří Fojtík, MBA,
s tím, že oddělení chi −
rurgie s endoskopickým
pra covištěm ročně pro−
vede zhruba 1200 en−
doskopických výkonů.

„Nová endoskopická
věž včetně videogastros−
kopu poskytuje vysokou
kvalitu obrazu a umož −
ňuje tak rychlejší a přes −
nější vyšetření. Výho −
dou je i možnost bez −
problémového pořizování
obrazové dokumentace
a archivace záznamů,“
říká MUDr. Jarmila Ko −
már ková, která endosko−
pické pracoviště na pl−
zeňské poliklinice založi−
la. Tato lékařka již v roce
1982 provedla, jako prv−

ní v republice, vyšetření pomocí 
videoendoskopického systému kolo−
noskopii a polypectomii. 

AGEL má novou endoskopickou věž

Rekonstrukce
Hospicu svatého

Lazara
Zastupitelé Plzně schválili účast
města na financování rekonstruk−
ce Hospicu svatého Lazara. Cel −
kové náklady na projekt Bezba −
riérové řešení Hospice svatého
Lazara v Plzni, jenž zahrnuje opra−
vu výtahové šachty, výměnu dvou
lůžkových výtahů, vybudování
bezbariérového WC a výměnu
dveří do budovy, činí 5,655 mili−
onu korun včetně DPH. Hos pic
požádá o státní dotaci, která může
činit až 80 procent předpokláda−
ných nákladů. Zbývajících 20 pro−
cent, tedy částku 1,131 milionu
korun, uhradí město z rozpočtu. 

Hospic poskytuje paliativní léč−
bu pacientům ve finální fázi ne−
moci, k dispozici má 28 lůžek. 
„V současné době jsou dva lůž−
kové výtahy na konci své život−
nosti. Pořízení nových výtahů je
finančně náročná záležitost, pro −
to chce hospic využít možnosti
požádat o dotaci z Programu mo−
bility každo ročně vyhlašovaném
Vlád ním výborem pro zdravotně
postižené občany. Podmínkou
podání žádosti je zajištění bezba−
riérovosti celé budovy a přilehlé
bezbariérové trasy pro pěší,“ vy−
světlil ekonomický náměstek pri−
mátora Pavel Kotas.

Mistr tradiční 
rukodělné výroby
Rada PK vyhlašuje cenu Plzeň −
ského kraje za mistrovství v tra−
diční rukodělné výrobě spojené
s udělením titulu „Mistr tradiční
rukodělné výroby Plzeňského
kraje“ (dále jen Titul). V součas−
né době nemá Plzeňský kraj na
regionální úrovni přímý nástroj
pro ocenění občanů v oblasti
tradič ní rukodělné výroby, která
tvoří významnou část lidové kul−
tury. Schválit vyhlášení výše uve−
dené ceny se rada rozhodla v ná−
vaznosti na Koncepci účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu
v České republice na léta 2016
až 2020 schválenou usnesením
Vlády České republiky, ve vztahu
k udělování celostátního titulu
„Nositel tradice lidových ře −
mesel“ a v souladu s výzvou
UNESCO „Žijící lidské poklady“.

Titul se uděluje výrobci/řeme−
slníkovi na dobu neurčitou
a osvědčuje se jmenovacím de−
kretem v podobě pamětního gra−
fického listu se znakem Plzeň −
ského kraje a podpisem hejtma−
na. Současně s dekretem obdrží
oceněný řemeslník i oprávnění
používat na svých výrobcích
speciální označení, jakožto mar−
ketingovou známku kvality. 

Ceny budou předány na slav−
nostním vyhlášení nových nosi−
telů Titulu, kde budou laureáti
oceněni uměleckým předmětem
vyrobeným za tímto účelem na
důkaz veřejného uznání a podpo−
ry osobám s trvalým pobytem
v Plzeňském kraji, které se snaží
udržet znalosti a dovednosti nut−
né pro provozování tradičních ru−
kodělných technologií, účinně
a kvalifikovaně je prezentují
a předávají dalším generacím.
Titul může být udělen výrobcům
činným v oborech tradiční ruko−
dělné výroby, které jsou ohrože−
ny, či jim přímo hrozí zánik. 

Vital park chystají v Dobřanech 
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Základní škola a základní škola
speciální z Rokycan se jako jedna
ze dvou škol v Plzeňském kraji za−
pojila do výukového programu Re −
cyklace očima mladého vědce. Ten
podporuje vzdělávání dětí v oblasti
třídění a recyklace bakterií a elek −
troodpadu a zdůrazňuje vliv člově−
ka na přírodu. S finanční podporou
SFŽP ČR jej vytvořila a zajišťuje
společnost Recyklo hra ní. S Mla −
dým vědcem je výuka vedena ba−
datelsky a z části také v přírodě.
Součástí jsou hravé pokusy. 

Žáci z rokycanské speciální školy
se zaměřili především na problemati−
ku čistoty ovzduší a vody, recy klaci
odpadů a ochranu životního prostředí
a vyzkoušeli si spoustu praktických
činností. Povídali si o vlivu člověka na
přírodu, aby si uvědomili, jaké mohou
být následky nevhodného lidského
chování a jak oni sami mohou přispět
k ozdravění svého nejbližšího okolí
a tím i celé planety.  

V rámci 10. ročníku programu
Recy klohraní aneb Ukliďme si svět je
Recyklace očima mladého vědce od−
měnou pro nejaktivnější školy v kaž−
dém kraji. Vedle základní speciální
školy v Rokycanech zamířil v Plzeň −
ském kraji už jen do Benešovy zá−
kladní školy a mateřské školy v Plzni. 

Při jednodenním výukovém pro−
gramu si žáci v rokycanské Základní
škole a základní škole speciální užili
badatelsky orientovanou výuku a zá−
bavné pokusy. Pozorovali přírodu
v terénu i v učebně, osvěžili si mezi−
předmětové vazby. 

„Přivítali jsme možnost zúčastnit
se programu Mladý vědec. Pod ve−
dením zkušených lektorů získali naši

žáci poutavou formou mnoho no−
vých poznatků a díky zajímavým
poku sům je výuka velmi bavila,“
říká MUDr. Ivana Faitová, ředitelka
Základní školy Rokycany, Čechova
40 a dodává: 

„Ve škole máme sběrné nádoby
na baterie a poctivě je sbíráme.
Rádi se zapojujeme do programů,
které Recyklohraní organizuje,
protože rozvíjí vztah dětí k životní−
mu prostředí formou tematických
her, praktických činností, kvízů a
menších projektů. A to na děti fun−
guje mnohem lépe než běžná teorie.
Z celého programu byly děti velmi
nadšené a strávily tak velice příjem−
ný den. Do akce se zapojily s elá−
nem jim vlastním a i vzhledem ke
svým hendikepům se ve spolupráci
se vstřícnými lektory podařilo zapo−
jit všechny žáky, i ty s těžší formou
postižení.“

Po celé České republice se v prů−
běhu podzimu uskutečňují desítky vý−
ukových programů Mladý vědec.
Výukový program Recyklace očima
mladého vědce se věnuje tema tickým

okruhům: recyklace a vodní svět, re−
cyklace a půda, recyklace a vzduch.
Je koncipovaný jako jedno denní či ví−
cedenní, vhodný pro projektové dny,
školy v přírodě, adaptační kurzy (ná−
plň volno časové části dne). Naplňuje
průřezové téma předmětu Environ −
men tální výchova. 

Tři čtvr tiny nákladů programu
Recyklace očima mladého vědce
jsou financovány z dotace Státního
fondu životního prostředí ČR. Zbý −
vající náklady mají školy možnost
uhradit body ze svého konta v Re −
cyklohraní. „Vážíme si aktivních pe−
dagogů, kteří své žáky vedou dlou −
hodobě k citlivosti a péči o životní
prostředí. Díky nim vyrůstá nová ge−
nerace, pro kterou bude třídění a re−
cyklace samozřejmostí a přirozenou
součástí životního stylu. A právě tyto
pedagogy chceme prostřednictvím
nového programu Mladý vědec ve
výuce podpořit,“ dodává Hana
Ansorgová z Recyklohraní.

Žáci ze speciální Základní školy, Rokycany, Čechova 40 zjišťují pH vody. 

Děti z Rokycan se dozvěděly, jak recyklace šetří 

Oprava výtahu, vybudování dvou
bezbariérových ramp a dvou bezba−
riérových toalet čeká v příštím roce
4. základní školu v Kralovické ulici.
Na financování rekonstrukce, která
má stát včetně DPH přibližně 2, 364
milionu korun, se budou podílet té−
měř stejným dílem město Plzeň
a stát, menší částkou přispěje pak
i samotná základní škola.        

„Ve škole je především zapotřebí
provést rekonstrukci výtahu, který je
v havarijním stavu, dále zde budou
vybudovány dvě bezbariérové ram−
py, dvě bezbariérové toalety a prove−

deny další úpravy tak, aby byl celý
objet dobře přístupný pro osoby
s omezenou schopností pohybu
a orientace,“ uvedl ekonomický ná−
městek Pavel Kotas. 

Dotace ze státního rozpočtu bude
činit 1,111 milionu korun, z rozpočtu
města půjde na opravy 1,121 milionu
korun a z fondu 4. základní školy 132
tisíc korun. Státní dotaci obdrží město
z rozpočtu Ministerstva školství, mlá−
deže a tělovýchovy České republiky.
„Tento projekt je dalším z řady, kterým
chceme přispět k bezbariérovosti 
veřejných budov,“ dodal Pavel Kotas. 

Bezbariérová 4. ZŠ v Kralovické ulici 

Jaké vzdělání nabídnout našim dětem? − ptají se rodiče 
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V Blovicích přibyl nový obor
41−51−E/01 Farmářské práce.
Obor je tříletý, zakončený vý −
učním listem. Absolventi najdou
uplatnění v zemědělské prvo −
výrobě a službách pro zeměděl−
ství. Vykonávají práce souvisejí−
cí s pěstováním rostlin a cho−
vem zvířat, dovedou obsluhovat
zemědělskou techniku včetně
její údržby. Naučí se základy
zpracování rostlinných a živo−
čišných produktů v rámci země−
dělského podniku nebo soukro−
mého sektoru. Studenti mají
možnost získat řidičské opráv−
nění skupiny T.

Na pracovišti v Oselcích na −
hradil nový obor 82−51−H/01
Umě lecký kovář a zámečník tra −
dič ní obor ze−
mědělský ko−
vář a podko−
vář. Jedná se
o tříletý obor
zakončený vý−
učním listem.
Absolvent mů−
že najít uplat−
nění nejen
v oblasti uměleckého kovářství
a zámečnictví, ale i ve strojíren−
ství. Součástí studia je i příprava
na vykonání zkoušky k získání

svářečského oprávnění. Protože
se jedná o umělecký obor, je nut−
no podat přihlášky do 30. 11.

2017, stejně ja−
ko na maturitní
obory Umě lec −
k o ř e  m e s l n é
zpracování dře−
va a Umělecko −
ře meslné zpra−
cování kovů. Na
tyto obory se
z téhož důvodu

nedělají přijímací zkoušky z mate−
matiky a českého jazyka, ale pou−
ze talentové zkoušky, které se
skládají z kreslení a modelování.

Další nabídku oborů najdete na
webových stránkách školy
www.stredniskolaoselce.cz,
nebo se s nimi můžete sezná−
mit při dnech otevřených dveří,
které se konají v Oselcích v so−
botu 25. 11. 2017 a 13. 1. 2018
vždy od 9 do 13 hodin, na pra−
covišti v Blovicích v pátek 24.
11. 2017 od 12 do 17 hodin
a v sobotu 20. 1. 2018 od 8.30
do 12 hodin. 
Informace o oborech podáme
i kdykoliv mimo tyto termíny,
školu můžete navštívit též indi−
viduálně. Všichni jste srdečně
zváni!                                   (kr)

Nové obory ve střední škole Oselce
Nový školní rok začal ve škole v Oselcích mnoha změnami.

Nejdůležitější z nich se týkají nabídky oborů.
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� Jak vlastně tato škola vzni −
kala?

Naše soukromá škola byla založe−
na společností s ručením omeze−
ným BEAN Praha, a to RNDr. Karlem
Schuhem, staňkovským rodákem,
a Ing. Jiřím Molenem 1.září 1995.

Vyučování začalo v pronajatém
prostoru Lidového domu ve Staňkově
s dvaceti studenty čtyřletého oboru
vzdělávání Obchodní akademie.
Čekalo nás velmi náročné období
existence školy, vždyť jsme byli první
vlaštovkou, první soukromou školou
domažlického regionu. Museli jsme
přesvědčit své okolí nejen o schop−
nostech pedagogického sboru, ale
i o kvalitním materiálním vybavení
školy. Činnost školy se postupně
zkvalitňovala a samozřejmě i rozšiřo−
vala o nové obory vzdělávání.

V roce 2003 koupila společnost
BEAN bývalou budovu základní ško−
ly a vyučování v této budově bylo
zahájeno v září 2003. Samozřejmě
budova prošla celkovou nákladnou
rekonstrukcí. Všechny tyto skuteč−
nosti měly vliv na stoupající počty
žáků školy v jednotlivých školních
rocích.

� Jak hodnotíte klima vyučova−
cího procesu ve vaší škole ?

Z mého pohledu pedagoga a také
z moji dvacetileté praxe, si myslím,
že se snažíme zajistit studentům
klidné prostřední s individuálním pří−
stupem ke každému jednotlivému
studentu. To je pro studenta to nej−
důležitější. Problémy řešíme spo −
lečně a s maximální snahou dojít ke
správnému cíli. Také je důležité
správně podchytit zájem studenta
o zvolený obor a motivovat jej ke
spolupráci s učitelem. Tato záležitost
není vždy jednoduchá. Také umož−
ňujeme studentům výuku podle tzv.
individuálních  plánů, pokud to situa−
ce vyžaduje a jsou splněny podmín−
ky školského zákona. I tímto způso−
bem se dá vyřešit zdánlivě neřešitel−
ná situace.

Určitě tomuto řešení napomáhá
výuka v menších kolektivech, kde
každý vzniklý problém je viditelný
a pedagog se na něj může zaměřit.  

� Jak hodnotíte výsledky matu−
ritních zkoušek 2017 ?

Všichni studenti denního studia
oborů obchodní akademie a gymná−
zia byli úspěšní, dokonce u písemné
práce z českého jazyka  byla i 98%
úspěšnost. Společná část maturit−
ních zkoušek již není pro studenty
strašákem. Pokud dbají pokynů pe−
dagoga a spolupracují, jsme schop−
ni je dobře připravit.

Také jsme položili otázku studen−
tům. Nejprve studentka 3. ročníku
gymnázia
� Vybrala jsi správný obor studia
a který předmět máš nejraději 
a z kterého máš největší obavu ?

Myslím si, že jsem se rozhodla
správně. Učitelé se nám věnují. Naše
třída je menší kolektiv, to je lepší než
v základní škole. Nejvíc mě baví ze−
měpis, dějepis a literatura. Největší
obavy mám z fyziky. Také se mi líbí
spolupráce školy s Domovem senio−
rů v Černovicích, kam jezdíme a sna−
žíme se je potěšit naším vysoupením.

Na závěr našeho rozhovoru nás
Mgr. Jitka Boříková seznámila s no−
vinkami pro školní rok 2017/2018:

Od 1. 9. 2017 začínáme s výukou
nového oboru předškolní a mimo−
školní pedagogika, a to dálkovou
formou. Výstupem je vzdělání pro
učitelky mateřských škol, školních
družin a kvalifikace pro práci s dětmi
v mimoškolních aktivitách. O tento
obor je velký zájem.

Rovněž je velký zájem o obor vzdě−
lávání kominík, kde v rámci vzdělává−
ní dospělých je možné vystudovat
tento obor ve zkráceném studiu.

Pro absolventy základních škol
máme také připravenou novinku,
a to nové zaměření obchodní akade−
mie – dopravní akademii, což bude
zajímat zvláště hochy.

Jsme na trhu vzdělávání 22 let.
Prošli jsme určitým vývojem a po−
stupnými změnami. Vybojovali jsme
si určité postavení v našem regionu.
Škola má materiální vybavení na so−
lidní úrovni a 16−ti členný pedago−
gický sbor vytváří klidné spíše rodin−
né studijní prostředí.

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

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
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
Dopravní akademie − nové zaměření

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika 
dvouleté a čtyřleté dálkové studium

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.

sobota  25.11., 9.12 2017;   13.1.,  20.1., 10.2. a 24.2. 2018 
vždy od 9,00 do 13,00 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 pedagogů ke studentům.

Mgr. Jitka Boříková 
– zástupkyně ředitelky školy

Navštívili jsme Základní školu, Střední odbornou školu a Gymnázium Bean s.r.o. ve Staňkově, která patří
mezi působící soukromé školy v plzeňském regionu. Zeptali jsme vedení školy i studentů na několik otázek...

Historie a součastnost soukromé
školy BEAN Staňkov

Věříme, že jsme rovněž přínosem pro samotné město
Staňkov a že uvedešné skutečnosti při vedou do naší
školy v budoucnu další zájemce o studium a studenty. 
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Radní Plzeňského
kraje schválili ne −
in  vestiční dotace
z programu „Moti −
vace pro technické
vzdělávání mláde−
že Plzeňského kra−
je v roce 2017“ ve
výši 80 000 korun
pro Regionální ho s −
podářskou komoru
Plzeňského kraje.
Cí lem tohoto pro−
gramu je žáky včas
seznámit s mož−
nostmi a zaměření−
mi studia na střední
škole včet  ně uplat−
nění po ukon čení technického 
oboru střední školy. 

Na základě posouzení jednotli−
vých žádostí programu následně
ko  mise vybrala pro poskytnutí
příspěv ku 12 žadatelům v celkové
částce 617 000 Kč. Kon krétně
Střední odborné učiliště v Do   −
 mažlicích získá částku ve výši 
110 000 Kč, Gym  názium a Střední

odborná škola Roky cany dostane
40 000 Kč a Gymnázium v Sušici
obdrží peníze ve výši 25 000 Kč.
O 75 tisíc korun si polepší také
Střední průmyslová škola  Tachov –
Světce.
Seznam dalších úspěšných ža −
datelů:
a) Střednímu odbornému učilišti

stavebnímu, Plzeň − 80 000 Kč

b) Střední škole Kralovice, nám.
Osvobození 32, ve výši 35 000 Kč

c) Střední průmyslové škole stroj−
nické a Střední odborné škole
profesora Švej cara, Plzeň, Kla −
tov ská 109, ve výši 42 000 Kč

d) Vyšší odborné škole a Střední prů−
myslové škole elektrotech nické,

Plzeň, Kote rov ská 85, ve výši 
40 000 Kč

e) Gymnáziu a Střední odborné 
škole Plasy ve výši 30 000 Kč

f) Střední škole Bor, Plzeňská 231,
ve výši 30 000 Kč

g) Gymnáziu Plzeň, Mikulášské
nám. 23, ve výši 30 000 Kč

Rada Plzeňského kraje schválila
částku 180 000 Kč pro udělení
„Stipendií Plzeňského kraje“ pro rok
2017 dle návrhů Západočeské uni−
verzity v Plzni a Lékařské fakulty
v Plzni Univerzity Karlovy. Stipendia
se udělují každoročně na základě

usnesení Rady Plzeňského kraje
z roku 2004. Jedná se o „Stipendia
Plzeňského kraje“ pro nejlepší stu−
denty a doktorandy fakult plzeň−
ských veřejných vysokých škol
u příležitosti Dne boje studentů za
svobodu a demokracii.  

Motivace pro technické vzdělávání mládeže

Stipendium Plzeňského kraje 2017

Radní kraje schválili přijetí finanční−
ho daru v celkové výši 900 000 Kč
od Nadačního fondu Podpora tech−
nického vzdělávání v Plzeňském 
kraji níže uvedeným školám, zřizo −
vaných Plzeňským krajem, na nákup
stavebnice Merkur a Boffin, které
budou na školách využívány pro
kroužky žáků ze základních škol
a dále na pokrytí části nákladů k za−
jištění materiálů pro odborný výcvik
učebních oborů: strojírenství, elektro −
technika, stavebnictví a zemědělství:
a) Odborná škola výroby a služeb,

Plzeň, Vejprnická 56, 120 žáků,
příspěvek ve výši 47 200 Kč

b) Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Horšovský Týn,

Littrowa 122, 145 žáků, příspě−
vek ve výši 56 900 Kč

c) Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Sušice, U Kap −
ličky 761, 174 žáků, příspěvek ve
výši 68 300 Kč

d) Střední odborné učiliště elektro−
technické, Plzeň, Vejprnická 56,
251 žáků, příspěvek ve výši 
98 400 Kč

e) Střední odborné učiliště stavební,
Plzeň, Borská 55, 212 žáků, pří−
spěvek ve výši 83 200 Kč

f) Střední odborné učiliště, Do −
mažlice, Prokopa Velikého 640,
169 žáků, příspěvek ve výši 
66 300 Kč

�������

Peníze na podporu technického
vzdělávání v Plzeňském kraji
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Plzeň zlepší podmínky pro výuku
v 11 svých základních školách. Jde
o akce za zhruba 60 milionů korun,
které směřují ke zlepšení podmínek
výuky přírodních věd, technických
a řemeslných oborů, práce s digitál−
ními technologiemi a komunikace
v cizích jazycích. Za peníze získají
školy kvalitní vybavení odborných
učeben či zcela nové odborné učeb−
ny, bude do nich zajištěn bezbariéro−
vý přístup, zrekonstruovány budou
počítačové sítě. Na projekty se Plzeň
pokusí získat i dotace z IROP. 

„Na projekty podáváme celkem dvě
žádosti, první pro deset základních
škol ve výši 48 milionů korun, druhá
je pak samostatně na velký projekt
17. ZŠ a MŠ v Malické ulici za 12,2
milionů korun. Výše dotace z 66. vý−
zvy Integrovaného regionálního ope−
račního programu může dosáhnout až
90 procent z celkových způsobilých
nákladů projektu, tedy v prvním přípa−
dě 43,2 milionu korun, v druhém 9,4
milionu korun,“ přiblížil ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.

Konkrétně u 17. ZŠ a MŠ v Ma −
lické ulici by měly vzniknout nové
specializované učebny v podkroví
budovy, učebny budou sloužit pří −
rod ním vědám a práci s digi tálními
technologiemi. Součástí je také vy−
bavení prostor novým nábyt kem
a moderními učebními pomůckami. 

„Nezbytným předpokladem je
zajiš tění bezbariérového přístupu
od bor  ných učeben pro žáky se
zdravot ním postižením. Zároveň 
bude inves továno do zajištění
vnitřní konek tivity stávající budovy,
tedy do rekonstrukce LAN,“ uvedl 
Pavel Kotas. 

S realizací se počítá v roce 2018.
Z projektu nazvaného Zkvalitnění vý−
uky v klíčových kompetencích na ZŠ
v Plzni – etapa II. by dále měly být
finan covány záměry Masarykovy
základní školy, Tyršovy ZŠ a MŠ, 1.,
11., 13., 16., 25., 31., 26. a 28. ZŠ
v Plzni. Co se týká první etapy, ta již
byla realizována, a to na sedmi zá−
kladních školách, investice činila 
téměř 40 milionů korun. 

Pro lepší podmínky výuky

Žáci v Plzeňském kraji mohli ve škol−
ním roce 2016/2017 navštěvovat ně−
kterou z 55 středních škol, které jsou
převážně koncentrované ve větších
městech a děti do nich i z větších
vzdáleností dojíždí. V kraji bylo na
střední školy ve školním roce
2016/2017 přijato 6 159 žáků a je
zřejmé, že jejich počet se vlivem po−
pulačního vývoje postupně snižuje.
Celkem navštěvovalo některý z typů
středních škol v kraji 21 930 žáků.

Více než 96 % z nich studovalo v den−
ní formě vzdělávání, což byli převáž−
ně (z 85,5 %) žáci ve věku 15-19 let.   

V ostatních formách vzdělávání
(večerním, dálkovém, distančním
nebo kombinované formě vzdělává−
ní) studovalo v Plzeňském kraji
střední školu ve školním roce

2016/2017 celkem 851 žáků. Jedná
se převážně o obyvatele starší 25
let, kteří si například v souvislosti se
zaměstnáním potřebují dokončit
středoškolské vzdělání, maturitu atd.
Zájem o zpětné dokončení střední
školy však v průběhu vývoje po −
stupně klesá. V dnešní době je
středoškolské vzdělání často včetně
maturity považováno za standard
a tedy generace, které dnes dospí−
vají do ekonomického věku, si ho již

ve většině případů ne−
musí dodělávat. 

Z hlediska druhu
vzdělávání převažují
v kraji žáci odborného
středního vzdě lávání
s maturitní zkouškou
(44,5 %) a všeobec−
ného střed  ního vzdě−
lávání s maturitní
zkouškou (27,8 %).
Mezi pohlavími jsou
zřejmé rozdíly zejmé−
na v preferenci stře −

do školského vzdělání s výučním 
listem u chlapců a naopak vyššího
zájmu dívek o všeobecné středo−
školské vzdělání s maturitou. Tato
skutečnost často koresponduje ne −
jen s vyšším zájmem dívek o pokra−
čování ve studiu, ale také s nabídkou
oborů vyučení. 

Středoškoláci mají na výběr!
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EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost patřící
do mezinárodní sítě koncernu Daimler AG. V tuzemsku patří
mezi její sesterské společnosti Mercedes Benz Česká 
re publika s.r.o. a Mercedes Benz Financial  Services s.r.o.

EvoBus působí v České republice téměř 20 let a výrobou
autobusů navázal na mnohaletou historii společnosti SVA,
která v Holýšově působila od roku 1945.  Ve výrobním areálu

v Holýšově se dnes produkují segmenty konstrukce auto−
busů značek Mercedes−Benz a Setra. Rozloha výrobního
závodu je 35 836 m2. EvoBus zaměstnává více než 600
zaměstnanců různých profesí a neustále se rozšiřuje.

Odborně vyškolené pracovníky se EvoBus snaží rozvíjet
již v období jejich studia a umožňuje studentům odbor−
ných škol vykonávat praktickou část výuky ve skutečném
pracovním prostředí mezinárodní společnosti.

Ve speciálním programu pro studenty oborů s technic−
kým zaměřením – „Podporujeme talenty“ –  je partne−
rem SOŠ a SOU Horšovský Týn.

Praxe studentů probíhá pod odborným dohledem za −
městnanců společnosti. Studenti si zde vyzkouší práci ve
svařovně a nářezárně a postupně se seznámí s ohraňo −
vacími lisy, plechovým a trubkovým laserem a vyzkouší si
strojní obrábění, sestavování jednoduchých dílů, svařová−
ní, práci s autogenem a mnoho dalších úkolů.

Cílem programu je zvýšení kvalifikace a konkurence −
schopnosti studentů na pracovním trhu a kvalifikované
praxe v mezinárodní společnosti. 

Pokud si studenti zvolí praxi u naší společnosti, získají 
kromě praktické zkušenosti také finanční podporu ve 
formě stipendia.

Talentovaní studenti mají možnost po ukončení studia
získat stabilní zaměstnání u perspektivní společnosti.

EvoBus Česká republika s.r.o.
Na Hůrce 211/10, 161 00  Praha

K EvoBusu 610, 345 62  Holýšov

Tel. +420  379 822 111
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Plavci ze 14 Českých plaveckých
klubů v sobotu 7. října 2017 soutě−
žili v bazénu SK Radbuza Plzeň
u příležitosti konání 39. ročníku
Velké ceny města Plzně. Hlavní dis−
ciplínou byl volný způsob na 1.500
metrů (nejdelší bazénová trať), mezi
doplňkové patřili 100 metrů motýlek,
znak, prsa a volný způsob v kategorii
žen a žaček, mužů a žáků. Pro ročník
dívek a chlapců narozeníých 2003 –
2007 byla pořadateli připravená ješ−
tě trať 400 metrů polohový závod.

A kdo patřil k nejlepším? Mezi
„Radbuzáky“ to byl vítěz hlavní 
dis ciplíny v kategorii mužů
Václav Čermák, který získal
ještě další tři prvenství. Již
potřetí v řadě obhájila bron−
zovou příčku Michaela Vo −
 dičko vá, letos to bylo poprvé
v kategorii žen. Svoji sbírku
cenných kovů doplnila o dvě
zlaté medaile. Mezi žačkami
nám udělala velkou radost
ziskem poháru Alexandra
Heltová, která byla úspěšná
ještě ve třech doplňkových
disciplínách.

Současný nejlepší plavec
pořadatelského klubu Václav
Čermák (2000) se stal 

vítězem hlavního závodu s časem 
16:01, 38. Své kvality potvrdil i v do−
plňkových disciplínách ziskem prv−
ních míst ze stometrových tratí mo−
týlek, znak a volný způsob. Druhý
v pořadí byl Rober t Borovanský
(2001) z PK Slávie VŠ Plzeň (dále
jen SlPl), který dohmátl v cíli časem
16:32,33. Jedno druhé místo ze
stovky prsa a dvě třetí místa ze sto−
vek motýlek a volný způsob byly
Robertovými dalšími počiny.  

Kategorii žáků s přehledem kralo−
val Tomáš Chocholatý (2004,SlPl),
všestranný plavec, vítězným časem

17:18,47 i ve všech
ostatních žákovských
distancí jasně zvítězil.  

Ženský rekord v ro−
ce 1994 zaplavala Pet −
ra Passerová (USK),
který má hodnotu
16:48,6. I letos se ho
nepodařilo překonat.
Plaveckou slávu si již
nějaký čas užívá Ale −
na Benešová (1998,
USK). Ziskem putovní−

ho poháru potvrdila své
kvality s výsledným časem
17:14,21. Druhá v pořadí
byla Julie Pleskotová
(2002, Boh).

Třetí doplavala v čase
18:07,43 z domácího klu−
bu Michaela Vodičková,
která byla vítězkou stovek
znak a volný způsob.

Nejlepšího času mezi
žačkami dosáhla z klubu
SK Radbuza Alexandra
Heltová (2003). Její vítěz−
ný čas 19:05,51 byl ohod−
nocen pohárem starosty
Mo Plzeň 3 a diplomem.
K tomuto úspěchu přidala
od každého cenného kovu

po jednom kousku. První byla v polo−
hovém závodě o délce čtyři sta met−
rů, druhá ve stovce znakem a třetí ve
stejně dlouhé motýlkové distanci.

Celkový počet získaných medailí
domácích závodníků je osm zlatých
včetně dvou vítězství z hlavního zá−
vodu, jedna stříbrná medaile a dvě
bronzové (jedna z nich také z hlavní
disciplíny).

Celkem tak „vodami“ bazénu SK
Radbuza proplulo 97 žen a 107 mu−
žů v 750 startech.   

Dvě první místa pro „Radbuzáky“ ve Velké ceně města Plzně
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Plzeň bude dále budovat svůj sys−
tém sportovně rekreačních tras
v údolích řek, takzvaných greenwa−
ys. Aktuálně zpracoval Útvar kon−
cepce a rozvoje města Plzně studii
nazvanou Greenways – realizační
plán, jejímž cílem bylo zanalyzovat
současný stav a navrhnout další po−
stup majetkové a projektové přípra−
vy. Výsledkem studie je návrh etapi−
zace přípravy jednotlivých úseků
greenways v určitém pořadí, jež se
může měnit v závislosti na stupni
projektové a majetkové přípravy
a možnostech městského rozpočtu.

„Návrh se zaměřil na dosažení
co největší spojitosti tras a zlepše−
ní kvality nevyhovujících úseků, te−
dy zlepšení povrchu nebo rozšíření
stezky. Jednotlivé úseky byly roz−
děleny do několika kategorií podle
stupně projektové připravenosti,
důležitosti v systému a dostupnosti
pozemků,“ uvedl technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář.  

Studie navrhuje zahájit realizaci
čtyř částí, a to tří úseků podél

Radbuzy – Litice 1, propojující tra−
su od lávky přes přehradu podél
břehu nádrže až k ulici K Valše,
Litice 2, prodlužující trasu od ulice
K Valše přes řeku na cestu do
Lhoty a Ma lostranská, řešící roz −
šíření stávající stezky od Malo −
stranské ulice směrem k lávce
U Staru, a jeden podél Úslavy
v úseku Koterov – dálnice. Tento
úsek bude součástí stezky připra −
vované ve spolupráci se  Sta rým
Plzencem a dovede cyklisty k pl−
zeneckému mostu přes Úhlavu.
U dalších 16 částí je doporučeno
začít s projektovou nebo majetko−
vou přípravou, případně s obojím.
Ve výhle du jsou zatím ještě další
čtyři greenways, a to podél Rad −
buzy u Borské přehrady, Vejpr −
nického potoka v Před ních Skvr −
ňanech, podél Úslavy v Koterově
a podél Mže v Malesicích.       

„Před deseti lety v září 2007
schválilo Zastupitelstvo města
Plzně studii Sportovně rekreační
trasy v údolích řek – greenways 

jako podklad pro majetko−
vou přípravu a postupnou
realizaci nových veřejně
prospěšných staveb. Na
územní studii v uplynulých

deseti letech navázalo zpracování
technických studií a vyšších stup−
ňů projektových dokumentací pro
greenways podél jednotlivých řek.
Schválením realizačního plánu ra−
da nastartovala další etapu projek−
tové přípravy a realizace cykloste−
zek. Jedna z klíčových staveb, tedy
lávka přes Mži, spojující Skvrňany
a zoo, byla dokončena v červnu
2017,“ doplnil Petr Náhlík, náměs−
tek pro oblast dopravy a životního
prostředí. 

Od roku 2008 se cesty podél
plzeň ských řek postupně promě−
ňují, získávají nový kvalitnější po−
vrch a propojují se s novými lávka−
mi. V posledních letech byly podél
řek vyznačeny také nové naučné
stezky, které představují historii
i současnost území podél řek.
Průvodce po těchto naučných
stezkách údolími plzeňských řek je
možné si prohlédnout v knihovně
eBook na webu města: https://
www.plzen.eu/obcan/o−meste/multi−
media/ebook/ebook.aspx.

Město bude pokračovat
v budování stezek podél řek 
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Milion korun 
pro varování 

v Tachově
Na vybudování místního informač−
ního systému ve městě Ta chově,
který bude napojen na jednotný
systém vyrozumívání a varování
obyvatelstva, provozovaný Hasič −
ským záchranným sborem, po−
skytne Plzeňský kraj dotaci v cel−
kové výši 1 000 000 korun. Roz −
hodli o tom krajští radní, poskytnu−
tí dotace však bude schvalovat
ještě Zastupitelstvo PK.

Dotace bude poskytnuta za úče−
lem vybudování místního infor−
mačního systému k zabezpečení
vyrozumění a varování obyvatel−
stva města o hrozícím nebezpečí.
Do současné doby ve městě
Tachov chyběl kvalitní obecní roz−
hlas a jeho vybudování je nezbytné
pro kvalitní a rychlé podávání
infor mací a pokynů obyvatelstvu.
Celkové náklady akce jsou odha−
dovány na 1 127 133 Kč.

Hasičský záchranný sbor Pl −
zeň ského kraje vypracoval v roce
2015 „Návrh zkvalitnění varování
a vyrozumění obyvatelstva za
mimořádných událostí v Plzeň −
ském kraji“. Na základě bezpeč−
nostních priorit a navržených
opatření byla v roce 2016 poskyt−
nuta účelová finanční dotace
1 000 000 Kč na stejný účel měs−
tu Třemošná, které bylo v návrhu
Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje vyhodnoceno
jako nejrizikovější. Město Tachov
je vyhodnoceno v pořadí riziko−
vosti na druhém místě. 

Plzeňanům začala sloužit kompletně
zrekonstruovaná Letkovská ulice,
frekventovaná silnice III/18019. Na
jedné z  hlavních komunikací v části
Božkov, která je průtahem z  města
na Letkov, pracovaly stavební firmy
od léta 2016. Společná akce Správy
a údržby silnic Plzeňského kraje,
města Plzně a městské společnosti
Vodárna Plzeň vyšla na 49,7 milionu
korun včetně DPH. Převážná část
objektů v Letkovské ulici jsou pa−
mátkově chráněny a zapsány na se−
znamu Národních kulturních pamá−
tek. Z  toho pramenily velké nároky
na kamenné dlažby a obruby, na je−
jich kladení, tvar, barevnost a kvalitu
materiálu. 

„Zrekonstruováno bylo 700 metrů
komunikace, a to v  úseku od před−
polí mostu přes Úslavu na Bož −
kovském náměstí až po konec měs−
ta. V  rámci stavby byla provedena
kompletní výměna povrchu vozovek
Letkovské ulice a dále také ulic
Okružní, Kristinovská, K Bukové,
včetně vybudování navazujících
chodníků. Byl také vyměněn vodo−

vod v Letkovské ulici a provedeny
kanalizační přípojky na jednotnou
kanalizaci,“ přiblížil projekt technický
náměstek primátora města Plzně
Pavel Šindelář. 

Součástí pro−
jektu bylo také no−
vé veřejné osvětle−
ní, na nezpevně−
ných veřejných
plo chách podél
komunikací byly
provedeny vege−
tační úpravy.  Po −
dle starosty dru−
hého městského

obvodu Lumíra Aschenbrennera
stavba pomohla vyřešit hlavní defi−
cit, a to bezpečný pohyb chodců
v celé ulici. „Až dosud zde nebyly
chodníky a chodci museli využívat
krajnice vozovky, což při značné in−
tenzitě dopravy pro ně bylo velmi ne−
bezpečné. Vedle nových chodníků
přispěje k většímu komfortu míst −
ních obyvatel i nový povrch vozovky,

který pomůže snížit hlukovou zátěž
z dopravy,“ uvedl starosta.  

„Po dokončení rekonstrukce ulice
K  Hrádku a Ve Višňovce byla re −
konstrukce Letkovské ulice další,

velmi důležitou stavbou na území
městského obvodu Plzeň 2. Stavba
se připravovala 16 let. Realizace 
byla stanovena na 12 měsíců, a to
z důvodů značné etapizace stavby.
Bylo nutné zajistit přístup a příjezd
k jednotlivým nemovitostem, vyřešit
křižující se inženýrské sítě, zajistit
dodávky vody pro občany, musela
být vypínána elektrická energie
a další,“ uvedl ředitel Správy a údrž−
by silnic Plzeňského kraje Pavel
Panuška. 

Na celkových stavebních nákla−
dech ve výši necelých 50 milionů
korun se Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje podílela částkou
zhruba 17,5 milionu korun, město
Plzeň částkou 25,3 milionu korun
a Vodárna Plzeň částkou zhruba 
6,4 milionu korun (vše včetně DPH). 

Letkovská ulice je zrekonstruována 
za téměř padesát milionů korun  

��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ��� Fejeton ���

Zákon o střetu zájmů – novela.
Veřejnost sleduje příjmy politiků –
ministrů, poradců i primátorů.
A jéje. Veřejnost registruje příjmy
politiků – starostů, místostarostů,
radních i zastupitelů.  

Jen ať nám pěkně sepíší, co
všechno vlastní, čím jezdí, kde par−
kují, opravují chatu, sekají zahrád−
ku. Jak vysoké mají platy, úspory
i dluhy. A pokaždé všem oznámí, co
si do svých domácností kdy pořídili
a kde na to vzali. Ať se přiznají!

Karel Havlíček Borovský
Nechoď, Vašku, s pány na led
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne
a sedlák si za něj nohy zláme.
My, lid obecný, pak můžeme je−

jich majetek libovolně prověřovat,

zpochybňovat a žalovat. Jako spo −
lu občané jsme všemocní, mimo−
řádně důvěryhodní, neskonale pře−
jící, zdrženliví v soudech i závisti.
Náš národ nelynčuje, nepomlouvá
a nekrade.

Malý, dnes už beztak téměř bez−
mocný, veřejný činitel je na pranýři
a lid obecný má chléb a hry.

Jestli maloměstský radní do−
sud v poklidu vlastnil sbírku 
obrazů, starožitností, rodinný
šperk, hudební nástroj nebo
cihlič ku zlata, nezbývá mu než se
toho všeho rychle a potajmu zba−
vit, než ho toho zbaví někdo jiný.
A jak že k tomu přišel? Pokoutně,

a proto je lump. Takový vesnický
zastupitel, kde by na to vzal? Ono
to sice zase není nic výjimečné−
ho, tak jako on si tu žije každý
druhý, ale ON je něco jiného. ON
se nám musí zodpovídat, a proto
musí být zbídačenější a chudší
než my. Že necestuje? Nechodí
po hospodách ani hernách a ne−
má marnotratnou manželku? Že
myslí na zadní kolečka, pracuje
a šetří? Láry fáry. On prostě má!
Což je poklesek zřejmý a nezpo−
chybnitelný. Co není politování−
hodné, se u nás neodpouští.

Ty tam jsou doby s dobrými
mravy, kdy se o penězích nemlu−

vilo. S kamarádkou jsme za ta léta
semlely kde co, ale nikdy jsme se
jedna druhé neptaly po výplatní
pásce. Stejně jako se nečetly cizí
dopisy, nena hlíželo do ne pa třič −
ných vkladních knížek, neposlou−
chalo za cizími dveřmi. Soukromý
majetek býval věcí osobní, leckdy
až intimní.

Současné doslova a do písme−
ne „vysvlékání“ představitelů obcí
je skandální. Skandální tím, že ti
nahoře, tak zneužívají ty dole.
Malé, dělné starosty, tajemníky
a zastupitele zavěsili na udičku
a předhodili stále více nazlobené−
mu až krvelačnému lidu obecné−
mu. Zaseli sémě podezření, sváru
a zášti.

Sylva Heidlerová

Svlékání do naha
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Krajští radní schválili zařazení dal−
ších 37 obcí Plzeňského kraje, čtyř
obcí Středočeského kraje, tří obcí
Karlovarského kraje a dvou obcí
Ústeckého kraje do jedenácti nových
tarifních zón IDP – tj. do tarifních
zón IDP 135 Úterý, 133 Bezvěrov,
132 Úněšov, 029 Kralovice, 028
Kozojedy, 027 Manětín, 024 Žihle,
023 Mladotice, 031 Toužim (KV),
032 Tis (ÚK), 033 Jesenice (SČ)
a zařazení obcí do jednotlivých tarif−
ních zón IDP. 

V centrální části Plzeňského kraje
(v Plzeňské aglomeraci) existuje od
1. 1. 2016 celkem 28 tarifních zón
Integrované dopravy Plzeňska (IDP)
s tím, že úplné pokrytí území Plzeň −
ského kraje tarifními zónami IDP bude
dokončeno nejpozději v prosinci roku
2019 s vyřešením výběru dopravce/
dopravců ve veřejné linkové dopravě
(VLD). K rozšíření IDP na území
Kralovicka dochází zejména z důvodu
zapojení nového dopravce na železni−
ci, GWTR místo dosavadních Čes −

kých drah, který od prosince 2016
provozuje rychlíky objednávané MD
na této trati. Od prosince 2017 bude
provozovat i rychlíky objednávané
Plzeňským kraje. Na trati však budou
i nadále provozovány osobní a spěš−
né vlaky dopravcem České dráhy.
Jelikož mezi oběma dopravci nedošlo
ke vzájemnému uznávání jízdného
a cestující právě toto často kritizují,
přistupuje Plzeňský kraj k rozšíření
IDP do této oblasti. Cestující tak bu−
dou mít možnost cestovat na jeden

jízdní doklad (integrovaný jízdní do−
klad) se všemi dopravci, kteří veřej−
nou službu přepravy osob v tomto
regio nu zajišťují.

K rozšíření IDP o oblast Kralovicka
dojde k 1. 1. 2018. Návrh zónování je
upraven s ohledem na stávající do−
pravní řešení v oblasti a rozděluje
oblast Kralovicka na jedenáct tarifních
zón. Rozsah tarifních zón je navržen
s ohledem na přepravní proudy a na
počty cestujících tak, aby bylo možné
využívat výhodnost cestování s vy −
užitím předplatného IDP. Přepravní
proudy z území Kralovicka směřují
především do Plzně a Kralovic. 

Rozšíření Integrované dopravy Plzeňska  
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Bavorké městečko Bad
Füssing je jedničkou
mezi evropskými lázně−
mi. Přímo ve středu
města jsou dva lázeň−
ské domy, a to Therme
I a Europa Therme. Kou −
sek za městem, vlastně
je to jeho součást, je je−
den z největších lázeň−
ských komplexů v Evro −
pě Johan nesbad. 
S panem Petrem Krie −
gem, marketingovým ře−
ditelem lázní Johannes −
bad, jsme si povídali
o zajímavostech a novin−
kách, které nabízejí svým
návštěvníkům.
l Pane řediteli, čím
je Johannesbad výji −
mečný?
Vlastním léčivým prame−
nem, který se vyznačuje
mimořádnou léčivou si−
lou. Termální voda má vy−
soký obsah síry 2,5 – 3 mg/litr,
dále obsahuje sodík, hydrouhli −
čitan a chlorid. Teplota vody v ba−
zénech se pohybuje v roz−
mezí 27 až 39 °C. Je
zde 13 různých ba−
zénů a celková
vod ní plocha je
4500 metrů čtve−
rečných.
l Jaké blaho−
dárné účinky
má termální vo−
da?
Nadprůměrnost
lázní Johannes bad
spočívá v ideální kom−
binaci tří vlastností, z nichž
každá sama o sobě představuje
balneologickou raritu. Je to vyso−

ká teplota pramene a zvýšený
obsah minerálních látek, více než
1g/litr, což vysoce přesa hu je

běžné mini −
mál ní hodno−
ty v minerál−
ních prame−

nech. Tím se
Johan nes bad

řadí vysoko nad
průměr mezi evrop−

skými lázněmi. Příjem
síry a dalších sul fidů blahodárně
působí při onemocnění kloubní−

ho aparátu a páteře, srd−
ce a cévního systému,
zlepšuje metabolismus,
zmírňuje revmatické potí−
že, pročišťuje organis−
mus a podobně.
l Vraťme se trošku do
historie. Kde se vzal
termální pramen?
Jako zázrakem. Původ ně
se zde dělal vrt, který měl
odhalit ložisko ropy. Mís −
to ropy začala z hloubky
jednoho kilometru vyvě−
rat termální voda o teplo−
tě 56 °C. Podle součas−
ných průzkumů by měl
pramen termální vody
bohatě stačit na dalších
10 000 let.
l Jak často se mění
termální voda v bazé−
nech?
Denně. Do bazénů kaž−
dý den proudí 800 000

litrů léčivé termální vody. Hosté
se koupají v bazénech se sirnou
termální vodou z vlastního pra−
mene Johannes quelle, který je
státem uznaným léčivým pra−
menem. 
l Jaké novinky jste pro náv−
štěvníky připravili?
Nová je zde solná laguna s léči−
vou vodou místo vulkanického
bazénu. Přidáváme do ní 6 tun
soli, takže voda je slaná jako ve
Středozemním moři. Velmi vyhle−
dávaným je termální masážní ba−
zén s vlnobitím, dále přes 100
metrů dlouhý kanál s proudící
vodou a tak dále. Na své si přij−
dou i milovníci saun. Máme jich
celkem 5 a také ledovou jeskyni
Iglú. Hostům nabízíme pestrou
paletu lázeňských zážitků. Jsme
rádi, že k nám také přijíždějí čeští
hosté s dětmi. Každým rokem
jich stále přibývá a to nás těší. 

(me)

Pozvání do sirných termálních lázní do Johannesbadu

Venkovní bazény s četnými masážními tryskami v Johannesbadu. 

„V Johannesbadu jste všichni srdečně vítáni,“ vzkazuje
všem čtenářům Petr Krieg, marketikgový ředitel lázní
Johannesbad a koordinátorka Česko – bavorské spolu−
práce Simona Finková. Setkání se uskutečnilo v Infor −
mačním centrum Plzeňského kraje a Bavorska v Plzni. 

Ponořte se do termálního světa zdraví

Ještě před koncem současné vlády
uzavřel ministr kultury Daniel Her −
man s podporou premiéra Bohusla −
va Sobotky skutečný “kauf”. Když
se to shrne kolem a kolem – my
Češi jsme si koupili vepřín. Vládní
kabinet totiž za vepřín v Letech
u Písku zaplatí 450 milionů korun.
Tyto peníze získá agrární firma, která
velkovýkrmnu vepřů vlastní. 

Na místě, kde je vepřín, má vyrůst
důstojný památník obětem internač−
ního  tábora, který zde za II. světové
války stál. 

„Jenomže ten tábor byl sotva
na jedné třetině dnešního prase −

čáku a romští pozůstali mají o půl
kilometru dál důstojný památník,
do kterého předchozí  vlády inve−
stovaly 25 milionů korun. Ministr
Herman, Jiho čech, zkrátka koupil

daňovým poplatníkům vepřín,”
zhodnotil situaci jeden z obyvatel
Letů, který podobně, jako značná
část lidí s transakcí nesouhlasí.
Také prezident Miloš Zeman před
časem označil tento krok za 
“zby tečné  vyhazování peněz”, kte−
ré by se daly využít smysuplněji.
„Jsme rádi, že jsme  splnili svůj
slib a po letech jednání se poda  ři−
lo tento dluh minulé doby  odči−
nit…,” prohlásil odcházející ministr
Herman. 

Vepřín by měl být nyní do příštího
roku v útlumu a nejspíš na jaře pří−
štého  roku by měla začít jeho
demolice. (pru)

Koupili jsme si vepřín
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Manželská krize a jak z ní ven. Příběh dvou docela obyčejných manžel−
ských párů způsobí nejprve lehkou zápletku. Postupně však doslova gejzír
bláznivých situací, a to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého
bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá,
kam se to připletl.

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry
mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů
(bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury
s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi.

S Tvojí dcerou ne!
KD Peklo Plzeň − 19. 11. 2017 v 19 hodin

Do děje dvou zářijových dílů nejsle−
dovanějšího seriálu současnosti,
kterým je novácká Policie Modrava,
se výrazně promítla sušická nemoc−
nice.  Ve 4. díle zde po úraze
zemřel David Pospíšil, který
hrál v seriálu náčelníka
Horské služby, v tom násle−
dujícím byla zavražděna
zdravotní sestra, která v su−
šické nemocnici pracovala.
V sušickém zdravotnickém
zařízení se proto natáčelo
v srpnu minulého roku.

„Štáb Televize Nova za
natáčení neplatil žádný ná−
jem. Taková byla dohoda.
Seriál podpoří dobré jméno
naší nemocnice,“ uvedl tis−
kový mluvčí nemocnice Pavel Pe −
choušek. Aby se natáčení v nemoc−
nici odehrálo bez problémů, to měla
na starost hlavní sestra sušické ne−
mocnice Martina Kolářová. Tehdejší
dny pro ni byly velkou pracovní
zkouškou. Termín, kdy byl štáb TV
Nova v nemocnici, začínal 19. srp−
nem a ona sem nastoupila necelé
tři týdny předtím, konkrétně 1. srpna
téhož roku. 

„Bylo potřeba zajistit spoustu 
věcí, počínaje technickým zabez −
pečením přes vytvoření zázemí pro
herce, zajištěním komparsu z řad 

zaměstnanců, oblečením herců,“
vyjmenovává. „Herečka, která hrála
v seriálu hlavní sestru, je velice
drobné postavy. Sice nebyl problém
pro ni bílou uniformu sehnat, ale
urči tě to není standardní velikost,“
vzpomíná.

Vše samozřejmě organizovala
s ohledem na to, aby natáčení ne−
mělo žádný nebo jen minimální zá−
sah do běžného provozu nemocnice.

Štáb Televize Nova se nejvíce pohy−
boval po oddělení následné péče
a chirurgickém oddělení.

Největší zážitek pro sušické se−
střičky byl moment, když se na pla−
ce objevil David Pospíšil. Podle scé−
náře musel být hospitalizovaný kvůli
pádu do rokle. Pro sádrování byl
v nemocnici vyčleněný pracovník,

aby nedošlo ke zbytečnému bloko−
vání chirurgické ambulance. 

„Zajišťovali jsme přiložení sádry
po jeho filmovém pádu. Na ambu−
lanci tehdy přišel v  županu a sluneč−
ních brýlích. Byl velmi milý, s perso−
nálem si rád povídal,“ uvedla Mar −
tina Kolářová. „Zajímavou perličkou
bylo, když jsme při rozhovoru zjistili,
že sám neví, který herec ho do seri−
álu nadaboval,“ doplnila.

Martina Kolářová v těchto týdnech
sleduje seriál Policie Modrava s ce−
lou rodinou. Podle jejího názoru se
v tom dobrém smyslu zcela vymyká
kriminálním příběhům, které se dnes
natáčejí a jsou plné násilí a krve.
„Proto je tak oblíbený. Výborně he−
recky obsazený seriál, jehož výsled−
ný efekt ještě umocňuje nádherná
šumavská příroda. Určitě mě také lá−
ká, když se můžu podívat, jak seriál,
jehož natáčení jsem viděla v přímém
přenosu, dopadl,“ uzavírá.

Prostředí sušické nemocnice je
pro filmaře atraktivní. Například letos
v červenci zde režisér Tomáš Bařina
natáčel pro Českou televizi detektivní
seriál s názvem Vzteklina, vysílat se
bude v lednu příštího roku.

Policie Modrava se natáčela i v sušické nemocnici
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Miro Žbirka má za sebou velmi
úspěšný, ale i pracovně náročný
rok 2016. Přesto nepřestává mys−
let na své fanoušky a již 11.12.
2017 vystoupí na jednom z koncer−
tů celého turné v Plzni, v Home
Monitoring Aréně.

Vánoční Symphonic Tour 2017 je
jakýmsi volným pokračováním tur−
né, které bylo uskutečněno před
šesti lety. Miro Žbirka absolvoval
obrov sky úspěšné Symphonic Tour,
kdy téměř všechny koncer ty byly
dlouhé týdny dopředu vyprodány.  

Zpěvák Miro Žbirka prozradil, že
dalším exkluzivním hostem v rámci
jeho Vánoční Symphonic Tour 2017
bude zpěvačka Lenka Filipová. Spolu
s Jaroslavem Svěceným obohatí
program připravované show, která

se uskuteční ještě letos v Brně,
Plzni, Bratislavě a Pardubicích. 

„Dostala jsem tuto nabídku
a opravdu s radostí jsem ji přijala.
Meky je vtipnej, fajn kamarád, mám
ho moc ráda a už teď se na to těším.
Známe se spoustu let. Na jevišti
jsme se spíše míjeli, ale nikdy jsme
nezpívali v pořadu toho druhého.
Bude to pro nás premiéra.“ prozradi−
la Lenka. „Mimo jiné mne nalákala
Zlínská filharmonie, která je opravdu
báječná. V loňském roce jsem s ní
totiž vystupovala ještě s mojí dcerou
Lenny,“ dodala zpěvačka. 

Doprovázet je bude Zlínská filhar−
monie a místní dětské sbory.
Publikum se tak může už nyní těšit
na zaručeně emotivní vystoupení pl−
né známých melodií.

Vánoční Symphonic Tour
2017 v Plzni!

Více informací 
včetně předprodeje vstupenek najdete na

www.zbirka2017.cz
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V minulých kapitolách jsme si vší−
mali plenění kulturního bohatství,
kterého se němečtí nacisté dopou−
štěli na dobytých územích Evropy
i na vlastním území Německa.
Konec navracení ukradeného bo−
hatství je stále v nedohlednu. 

Ukradené zlato, finanční
 prostředky a nevyplacené
 pojistky
Po válce vznikla z iniciativy vítězných
západních spojeneckých zemí – USA,
Velké Británie a Francie – tripar titní
komi se, která rozhodla o navrácení na−
cisty uloupených 337 tun zlata ze zla−
tých rezerv deseti evropských zemí.
Navrácení zlata jednotlivcům však pře−
dem zavrhla jako neproveditelné. 
Jedním z prvních podnětů k řešení této
palčivé otázky byl v roce 1978 seriál
televizní stanice NBC nazvaný „Holo −
caust“. Začalo mluvit o holocaustu.
Bylo to období prezidentství Jimmyho
Cartera, jenž se např. zasadil o navrá−
cení Svatoštěpánské královské koruny
Maďarsku a z jehož podnětu se také

zača lo uvažovat o vybudování Muzea
holocaustu ve Washingtonu. Bylo ote−
vřeno 22. 4. 1993 a už ho navštívilo 
více než 40 milionů návštěvníků! 

Horká švýcarská stopa
V roce 1995 se ledy prolomily. Po
projevu švýcarského prezidenta
Villigera, který se omluvil za zacházení
s Židy, hledajícími
ve Švýcarsku únik
před nacismem,
ná sledoval článek
v americkém The
Wall Street Journal.
Odhalil překážky,
které švýcarské
banky kladou do
cesty těm, kteří pá−
trají po bankovních
kontech obětí holo−
caustu, a co hlav−
ně, že si prostředky z řady těchto kont
švýcarské banky přisvojily. Zjištěno
bylo na 60 tisíc kont otevřených ve
švýcarských bankách. Bylo tak vy −
vráceno tvrzení bank, že se jednalo
pouze o několik málo kont s nižšími

částkami. V roce 1996 zažalovaly
přeživší oběti holocaustu hlavní švý−
carské banky u newyorkského soudu
o částku 20 miliard dolarů.

Růžencová slavnost
Odhady o počtu nacisty uloupených
uměleckých děl se různí. Německé
prameny uvádějí celkem 600 tisíc
ukradených kulturních děl, z toho v sa−
motném Německu a v „anšlusova−
ném“ Rakousku 200 tis., 100 tisíc

v západní Evropě a 300 tis. ve
východní Evropě. 
Jeden případ s dobrým kon−
cem, vztahující se k Česku.
Slavný německý malíř
Albrecht Dürer namaloval
r. 1506 na objednávku ně−
meckých kupců během svého
pobytu v Benátkách pro
chrám sv. Bartoloměje obraz
nazvaný Růžencová slavnost.
Císař Rudolf II. vlastnil na
Pražském hradě největší sbír−

ku tohoto umělce a o získání jednoho
z jeho stěžejních děl dlouhá léta usilo−
val. Nakonec ho od Benátských koupit.
Obraz se podařilo uchránit před všemi
třemi vpády Švédů během třicetileté
války. Při třetím vpádu r. 1648 byl na

poslední chvíli ukryt ve sklepení jedno−
ho domu na Hradě. Po dlouhém hledá−
ní nařízeném vídeňským dvorem byl
nalezen a prodán za 22 dukátů pre−
monstrátskému klášteru na Strahově,
kde byl zrestaurován. Takto se obraz
„dočkal“ až německé okupace Prahy.
Hitler měl o jeho existenci v Praze do−
konalý přehled a odolal opakovaným
žádostem Wilhelma Liebla, vysokého
nacistického hodnostáře, aby obraz byl
darován městu, v němž se Dürer naro−
dil. Dnes obraz Růžencová slavnost
můžeme obdivovat jako jeden z vrchol−
ných exponátů Národní galerie, umístě−
né v pražském Šternberském paláci. 

Ing. Bohuslav Balcar

Nacistické kulturní obzory V
Co se do knihy nevešlo !

Ing. Bohuslav Balcar

Ještě do konce letošního roku inve−
stuje Plzeňský kraj do oprav silnic II. 
a III. třídy téměř 59 milionů korun.
Tyto stavební akce je možné realizovat
na základě úspor z předchozích vý −
běrových řízení. Celkem se jedná 
o 18 km komunikací.

Členové rady schválili zařazení níže
uvedených investičních akcí do se−
znamu akcí na silnicích II. a III. třídy
v Plzeňském kraji, které budou realizo−

vány v roce 2017. Stavební akce
v hodnotě 58 735 000 Kč je možné
realizovat na základě úspor z předcho−
zích vý běrových řízení.

Čerpání všech slev bude podmíně−
no pouze prokázáním se Pl zeňskou
kartou. Navrhované slevy budou po−
skytovány jak v oblasti IDP (tj. ale jen
v oblasti cca do 30 km od Plzně), ale
i na jednotlivé jízdné dopravců, 
tj. v celém Plzeňském kraji.

Slevy v jízdném ve veřejné
dopravě od 1. 1. 2018
V Plzeňském kraji dopravci, ze jména
autobusoví, slevy neposkytují (vyjma
slev nařízených státem pro žáky, stu−
denty a držitele ZTP). V oblasti IDP, by−
ly poskytovány slevy rozdílně pro ces−
tující ve městě a v kraji. 

Nově jsou slevy tímto v převážné
většině sjednoceny, a to i mi mo oblast
IDP. Současně budou slevy poskytnu−
ty také v jednotlivém jízdném doprav−
ců a bude umožněno všem cestu jícím
slevy na krajských linkách čerpat.
Výrazné slevy se týkají zejména žáků,
studentů a důchodců.

Za 50 % základního jízdného budou
cestovat studenti, dů chodci, držitelé

zlaté Jánského plakety, váleční veterá−
ni a ti, kteří čerpají mateřskou/rodi−
čovskou dovolenou. Studenti navíc
budou za uvedenou slevu cestovat
v kterékoli relaci v kraji po celý kalen−
dářní rok. 

Za 25 % základního jízdného budou
cestovat žáci ve věku 6 až 15 let a drži−
telé ZTP. Zdarma budou i nadále pře−
pravování „bojovníci“ – důchodci – dr−
žitelé prů kazů vydaných Ústředním vý−
borem Českého svazu bojovníků za
svobodu, Konfederací politických věz−
ňů ČR, Sdružením bý valých politických
vězňů ČR a Spolek PTP−Plzeň−Západní
Čechy (nástupce Svazu PTP−VTNP). 

Opravy silnic v kraji ještě letos
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Pracovní nabídky
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Před rokem vydala svoji knižní
prvotinu Australský deník aneb mé
soukromé pohromy Kateřina Poja −
rová ze Sušice. Jsou to veselé
i vážné příhody českých emigrantů
u protinožců. Nyní představila svo−
ji druhou knihu, nazvanou Úprkem
k protinožcům. Poprvé ji spolu
s autorským čtením představila ve
Veget Café v Jablíčku v Sušici. Na
úvod autorka knihy prozradila,
proč se rozhodla odejít z Česko −
slovenska.
„Bylo mi 17 let a můj přítel Milan byl
o dva roky starší. Oba jsme studo−
vali na hotelové škole v Marián −
ských Lázních. Milan právě udělal
maturitu a já byla v druhém ročníku.
Rozhodli jsme se, že utečeme na

Západ a potom se vydáme ještě ně−
kam dál, třeba do Austrálie nebo na
Nový Zéland. Ten nápad se mi do−
cela zamlouval. Odjakživa mě to
táhlo do světa a Austrálie zněla jako
příslib vzrušujícího dobrodružství.
To ovšem znamenalo nejen odejít
z Čes koslovenska, ale také z domo−
va, opustit rodiče, sourozence, přá−
tele. Navíc opustit střední školu, na
kterou jsem se horko těžko dostáva−
la, protože můj tatínek si pustil pusu
na špacír při sovětské okupaci v ro−
ce 1968. Bylo to pro nás období na
jedné straně velmi náročně hlavně
po té citové stránce, ale na druhé
straně zase nesmírně zajímavé a pl−
né nejrůznějších zážitků.
Kniha je příběh naší emigrace v le−
tech 1983 až 1984, kdy jsme jako
teenageři utekli do Rakouska a pak
se dostali do daleké Austrálie.
Vyprávění pokrývá zhruba jeden rok
mého života, a to od útěku z Čes −
koslovenska až do doby, kdy jsme

se v Austrálii 
začali zařizovat.
V této zemi jsme
prožili 25 let své−
ho života, až do
roku 2008, kdy
jsme se z ro −
dinných důvodů
rozhodli navrá−
tit do Čech na
Šumavu, kde ny−
ní žijeme. Když
se mě dnes ně−
kdo zeptá, jak
nás, teenagery,
taková věc moh−
la napadnout,
mám pro to jen
jedno vysvět le −
ní. To všechno

zpun k tovat Osud. A jestliže si Osud
něco zamane, svého dosáhne, jak−
koliv se následující chod událostí
může zdát nepravděpodobným,“ 
říká autorka knihy Kateřina Pojarová.

Knihu velmi vkus−
ně a vtipně ilustro−
val svými kresba−
mi a nenapodo −
bitelným humorem
Josef Pospí chal ze
Železné Rudy. Mezi
přítomnými hosty
autorského čtení
knihy byl také su−
šický spisovatel
kriminálních pří −
 běhů ze Šumavy,
Ka rel Fořt. Jak se
mu kniha Úprkem
k pro tinožcům líbí?
„Osobně jsem ji přečetl jedním de−
chem. Je psána vtipně, lehkým pe−
rem, nechybí humor ani okamžiky
napětí a riskování. Je pro všechny
věkové skupiny. Současní teena −
geři se dozvědí, jak to tehdy v Čes −
koslovensku bylo s cesto váním
na Západ a také zjistí, že kde −
koli ve světě jsou
úspěš ní pouze ti,
kteří jsou pracovití,
mají odvahu, cíl
a chtějí něco doká−
zat. Střední a starší
generace se roz−
pomene na problé−
my s cestováním
na Západ, které už
dnes ani nevnímá.
Další význam kni−
hy vidím v tom, že
její autorka barvitě
líčí nevšední zážit−
ky z rakouského
uprchlického tábo−
ra a popisuje peri−
petie, jimiž musela
se svým přítelem

Milanem projít, než se dostali do
Austrálie. Vřele doporučuji knihu
všem. Je to vynikající čtení,“ svěřuje
se Karel Fořt ze Sušice, autor mno−
ha knih s kriminálními zápletkami
ze Šumavy.
Setkání autorky knihy Kateřiny
Pojarové se svými hosty ve Veget

Café v Jablíčku v Sušici bylo vý −
jimečné i hudebním vystoupením
jejího manžela Milana. Spolu se
svým kamarádem Janem Libnarem
(foukací harmonika) zahráli a za −
pívali například písně Karla Kryla,
Karla Plíhala a závěrečná píseň
Toulavej byla velmi příznačná celé−
mu setkání a tou nejlepší tečkou. 

(re)

Kateřina Pojarová se svým manželem Milanem, který 
se mimo jiné také věnuje muzice. Vydal například CD
country písní Z Austrálie až na Vogelsang.

Úžasnými ilustracemi doplnil knihu Josef Pospíchal ze
Železné Rudy.

Tak to vypadá, když si dva spisovatelé přejí čtenářský
úspěch. Karel Fořt a Kateřina Pojarová.

„Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozuměj, ať vám poví, proč
mi říkaj toulavej….“ zazpívali na závěr Milan Pojar (kytara) a Jan Libnar.
Písnička Toulavej byla obrazně řečeno tou třešničkou na dortu při autorském
čtení z knihy Úprkem k protinožcům.

Kniha ÚPRKEM K PROTINOŽCŮM
je ke koupi v e−shopech online
a v několika obchodech v Plzni:
Knihkupectví Plaza – Neoluxor,
Olympia – Kanzelsberger, Kos −
mas – Klatovská 13, Dobrovský –
Nám. Republiky a Americká.
V Klatovech mají knihu v Knih −
kupectvi Léto.

Úprkem k protinožcům
A to všechno zpunktoval Osud
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Střípky 
z Plzně

Ze školky bude
strážnice

Částku 1,5 milionu korun město
Plzeň uvolní na dokončení pro−
jektu rekonstrukce objektu v ulici
Karla Steinera, v němž získají no−
vé zázemí strážníci ze služebny
městské policie ve Skvrňanech.
Budova bývalé školky bude zre−
konstruována a upravena na slu−
žebnu. Ta je zatím umístěna v ne−

vyhovujících a stísněných pro−
storách. Strážníkům má sloužit
přízemí, zřízen bude nový vstup
do objektu, přístup a parkovací
stání. Upraven bude i prostor
v prvním patře pro využití Klubu
železničních modelářů včetně 
zachování stávajícího vstupu do
objektu pro klub s navazujícím
schodištěm. Projekt počítá
s opravou střechy, zateplením
objektu, výměnou oken a dveří,
provedením nových vnitřních 
instalací a úpravou okolí.

V knize „S kým
a kde žít“ jsem se
snažil podat ucele−
ný obraz „z jiného
úhlu pohledu“, než
na jaký jsme zvyklí.
Díky zkušenosti
z mé seznamovací
agentury Rodinných
konstelací i z ta o is −
tické astro logie
jsem se snažil poj−
menovat příčiny
problémů ve vzta−
zích. Bez toho nelze
s trvalým efektem odstranit důsledky.
Informace pro tuto knihu jsem sbíral
40 let. Pro zajímavost jsem popsal
i nejnovější vědecké studie. 

Tvrdím, že něco ji−
ného říkáme, něco
jiného děláme
a něco jiného
chceme. To proto,
že nás ovládá na−
še „naprogramo−
vané podvědomí“
naším rodinným
systémem a spo−
lečností. V knize
jsem i popsal ně−
kolik základních ri−
tuálů, kterými se
těchto „nechtě−

ných programů“ můžeme zbavit.
Ve správně pojmenovaném problému
se nachází jeho řešení a o tom je moje
nová kniha. 

Nevyřešený problém je břemeno a je
škoda, že mnoho lidí se má rádo, mi−
lují se, ale nerozumí si, nejsou schop−
ni se pochopit. To v důsledku vede
k neschopnosti komunikovat, žárli−
vosti, nenávisti, rozpadu vztahů.
Pokud v této atmosféře žijí naše děti,
je to katastrofa pro budoucnost ne −
jenom rodin, ale i lidstva.

Budu se těšit, že díky popsaným infor−
macím, poznáním určitých zákonitostí,
které vztahy ovlivňují ať chceme, či ne,
pochopíme lépe sebe, a tím i druhé. 
Na vyřešení problému se zdravím,
prací, si stačíme sami. Ale na řešení
problému ve vztazích musí být dva, lé−
pe tři. Ten třetí je nestranný pozorova−
tel. Tím by měl být v ideálním případě
dobrý psycholog. Třeba se k němu
nebudete muset objednávat po pře−
čtení mé knihy. A na to se budu těšit.
Všem přeji hodně štěstí, radosti 
a pohody. Stanley Bradley

PÍSEMNÉ OBJEDNÁNÍ KNIHY:
Londa s.r.o.

„Kniha“
Ortenovo náměstí 15a

170 00 – Praha 7

INTERNETOVÁ OBJEDNÁVKA:
koular.impuls.cz

Cena knihy (balné + 
poštovné+ DPH) 318 Kč

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a kde žít

Režisér Zdeněk Troška neprožívá
nejlehčí období. Po roce a půl ho na
vždy opustila jeho milovaná mamin−
ka Růžena, která si dokonce zahrála
v jeho trilogii Slunce, seno. Zemřela
ve věku nedožitých 88 let. Pro reži−
séra, i když to čekal, to byla zcela
jistě velká rána, ale útěchou mu bu−
diž ocenění, kterého se mu dostalo.

„Mrzí mě, že se toho Růženka ne−
dožila, měla by určitě velkou radost.
Maminka odešla poté, co rok a půl
byla v LDN zařízení, kde o ni bylo
skvěle postaráno. Nicméně jsem
moc rád, že jsem s ní mohl být až
do poslední chvíle,” svěřil se nám
Troška.

Na konci října si pak autor Sluncí,
sen, Kameňáků, Babovřesek i mnoha
pohádek šel na Pražský hrad pro vy−
znamenání. Prezident Miloš Zeman jej
spolu s dalšími osobnostmi ocenil. 

„Velmi si toho vážím a beru to ja−
ko ocenění mé dosavadní práce.
Pana prezidenta si velmi vážím
a ocenění beru ja−
ko ve likou čest.
Jsem si vědom
různých závistivců

a kritiků, ale z
těch si vůbec
nic nedělám.
Ať si někdo
zkusí napsat

scénář, natočit film, natočit písnič−
ku, napsat knihu… Každý má tu
možnost,” podotkl oceněný režisér. 

Zdeněk Troška momentálně dodě−
lává pohádku Čertoviny, která půjde
mezi Vánočními svátky v předpre −
miérách do kin, premiéra je pak
4. ledna. (pru)

Zdeňka Trošku opustila maminka. 
Z jeho vyznamenání by ale měla radost!
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Tři dny před koncem roku 1971 oznámila
lékařská pohotovostní služba úmrtí
sedmatřicetileté ženy, kterou měl nalézt
manžel v koupelně jejich bytu. Na uda−
nou adresu se dostavili pracovníci míst −
ně příslušného oddělení Veřejné bezpeč−
nosti a kriminalisté z okresu. Žena ležela
na zádech ve vaně, naplněné až po okraj
vrchního přepadového otvoru. Měla na
sobě podprsenku, kalhotky a na nohou
ponožky. Jednu nohu přehozenu přes
okraj vany a na ní vyzutý pantofel. Ústa
ani hlava nebyla ponořena do vody. Na
levém předloktí byly jasně patrny malé
oděrky o rozměrech do šesti centimetrů.
Na dně vany, pod tělem mrtvé, byl nale−
zen šroubovák a na podlaze koupelny
stálo horské sluníčko. Vidlice přívodní
šňůry nebyla zapnuta v zásuvce, ale le−
žela také na zemi podlahy. Druhý konec
přívodní elektrické šňůry byl zastrčen do
horského sluníčka bez bakelitové obou−
stranné krytky, takže kontakty byly nekry−
té. Bakelitový štítek zámku koupelny
z vnější strany předsíně byl odstraněn. 
Lékař pohotovostní služby, který byl na
místě, do své písemné zprávy i potom po −
zději osobně uvedl: „Smrt nastala pravdě−
podobně při přípravě ke koupání v důsledku
ozařovacího tělesa – horského sluníčka.

Usuzuji, že žena byla zasažena elektrickým
proudem při poruše a vadné instalace 
tohoto elektrického zařízení s následným
pádem do vany naplněné vodou a možným
i utonutím. Lze usuzovat na nešťastnou 
náhodu, ale doporučuji provést zdravotně
bezpečnostní pitvu.“
Manželku nalezl dle sdělení pan Alois asi
kolem 19. hodiny, který mimo jiné do svě−
deckého výslechu uvedl: „V dubnu 1970
jsem se s Marií oženil, šlo o druhé mé man−
želství. V tom prvním mi umřela manželka,
po které zůstala čtrnáctiletá dcera, která žila
s námi ve společné domácnosti. Dcera by−
la v pubertě a evidentně moji novou man−
želku přímo nesnášela a vůbec si s ní ne−
rozuměla, často se spolu hádaly a dohado−
valy… Z toho jejich neuspořádané vztahu
se zvolna začal narušovat i vztah náš, man−
želský. V říjnu vše vyvrcholilo natolik, že že−
na sepsala své písemné sdělení.“
„Lojzíku, nezlob se, ale naše manželství je
pouze formální, a proto si každý budeme žít
v jedné místnosti bytu, než se rozvedeme.
Také sdělila, že pokud se dcera ve škole
a doma nezlepší, žádala, aby byla umístěna
do dětského domova. Kritériem měly být
známky v novém pololetí…“ 
Nadechl se zhluboka a rozvážně uvedl:
„Právě předmětného dne 28. 12. 1971
jsem přijel domů kolem 17.00 hodiny od
svých rodičů ze Slovenska a následující
den jsem měl jít do práce. Na Sloven sko

jsem odejel i s dcerou, která u mých rodi−
čů zůstala přes Nový rok. V bytě jsem 
zjistil, že za dobu mé nepřítomnosti mi
manželka prohledávala mé osobní věci,
z nichž se mi ztratilo asi patnáct set korun.
Zeptal jsem se manželky, zda mi je vzala.
Odpověděla, že o tom vůbec nic neví a že
se o tom nebude bavit. To mne trochu na−
štvalo, vzal jsem lahev slivovice, kterou
jsem přivezl z domova – ze Slovenska
a odešel s ní k sousedovi. Když jsem se
vrátil kolem devatenácté zpět do bytu, všiml
jsem si rozsvíceného světla v koupelně a
slyšel odtud tekoucí vodu. Vzal jsem za kli−
ku koupelny, dveře byly zamčeny, tak jsem
několikráte na dveře zaklepal. Nic, žena se
neozývala. Tušil jsem, že se jí něco, nejspí−
še zlého, přihodilo… Došel jsem pro sou−
seda, aby mi poradil, pak za jeho přispění
dveře otevřel. Společně ženu nalezli, ve
stejné poloze, jak nyní leží. Byla mrtvá!“
Po převozu jejího těla na soudní ještě
před započetím pitvy si lékař všiml, že že−
na má na obou spáncích popáleniny cha−
rakteristické pro zásah elektrickým prou−
dem. Okamžitě tak vyvstalo podezření, že
její smrt byla zaviněna jinou osobou.
Lékaři ze soudního přivolané muže záko−
na požádali, aby si mohli prohlédnout
i místo, kde k úmrtí ženy došlo. V této fázi
do hry vstoupil vyšetřovatel kapitán Holý
a nařídil soudní pitvu. Ta zjistila, vyjma
malých oděrek na těle ženy i pod ušními
lalůčky, obdélníkové útvary o rozměrech
2,5 x 2,5 centimetrů na obou spáncích.
Závěr pitvy potvrdil jasný zásah elektric−
kým proudem. Po následné prohlídce

koupelny zcela jasně znalci odmítli, že
k zásahu elektrickým proudem došlo v kou−
pelně od horského sluníčka! Ke kontaktu
s elektrickým proudem nedošlo v koupelně,
ale jinde v bytě a tělo do vany bylo polože−
no až následně, po smrti. Po uvedených
důkazech se pan Alois, původním povolá−
ním strojvůdce ČSD, přiznal a řekl: 
„K vraždě manželky jsem se rozhodl, až
když jsem zjistil, že mi zmizely peníze, které
jsem měl v bytě uschované. Hned, když mi
všechno zapřela, jsem odešel do sklepa, kde
mám takovou malou dílničku. Vystřihl z po−
zinkovaného plechu dva malé plíšky, provrtal
je a do vzniklých otvorů napojil prodlužovací
kabel opatřený vidlicí. Kabel smotal, strčil
pod svetr a odešel zpět do bytu. Sotva jsem
otevřel dveře, žena na mne vyštěkla: „Co ta−
dy děláš?“ To mne rozpálilo do běla, strčil
jsem vidlici do zásuvky a oba konce rozdvoj−
ených kabelů s plíšky přiložil ženě na spán−
ky! Křečovitě se vypjala, u úst se jí objevila
pěna. Pak jsem ty plíšky přikládal i na jiná
místa jejího těla, abych měl jistotu. Když byla
mrtvá, tak jsem vše zinscenoval, aby to 
vypadalo jako nešťastná náhoda!“
Bezcitný manžel byl za svůj zvrhlý čin od−
souzen na 13 let odnětí svobody. Pokud ně−
kterým čtenářům uvedený příběh něco či
nějaké souvislosti připomíná, vězte, že ta −
kových obdobných příběhů po celé naší 
republice, tehdy ještě společné, bylo za ta
léta, co si pamatuji, možná několik. A ani
dnes to není až tak velká ojedinělost a rarita.
Ale přesto, tak časté zásahy elektrickým
proudem, popsaným způsobem a s vražed−
ným úmyslem, časté nebyly.    Karel Fořt

Krimi příběh

Smrt ve vaně
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Z úspor městské kasy budou dorov−
nány náklady některých plzeňských
mateřských škol s prodloužením 
jejich provozní doby. K prodloužení
došlo v minulém roce na základě
dohody města Plzně a městských
obvodů. Část peněz, konkrétně 1,07
milionu korun, je určeno také na
projektovou dokumentaci, jež má
řešit vznik dalších komunitních bytů
v domě U Jam 23. Tam Plzeň ne−
dávno za 21 milionů korun vybudo−
vala 11 nových komunitních bytů
pro seniory a zdravotně znevýhod−
něné, které vznikly v nástavbě části
východního traktu objektu. 

„Rádi bychom tam vybudovali
další byty. Vznikly by z garáží v pří−
zemí objektu,“ doplnil Pavel Kotas.
Zároveň je v plánu celý objekt zatep−
lit a vyměnit balkonové soupravy.

Uspořili,
mohou rozdávat

V polovině října jsem měla cestu do
Mělníka. Jedním slovem je město
Mělník nádhera! Bylo to v době, kdy
úplně všude vizuálně dominovala
předvolební kampaň. Z obličejů na
plakátech  bylo jasné, že všichni to
s námi myslí dobře a možná nám
i rozumějí.   

Historicky známý římský senátor
Sulla, když se s podporou lidu pro−
intrikoval a prokorumpoval ve vol−
bách do čela státu, začal sice dle
osvědčených zvyklostí zametat
s bývalými politiky, i s bohatými pa−
triciji, kteří „plebsu“ pili krev. Ale
když pak byl vděčným lidem dosa−
zen do pozice diktátora, ihned zrušil
úřady „tribunů lidu“ a v senátu řval:
„.. …lid? Co je to lid!...“. 

Kdyby to s  námi naši zástupci
v parlamentu mysleli opravdu dobře,
vedli by společnost především k to−
mu, abychom všichni zůstali sami
sebou, bez napodobování cizích vzo−
rů, abychom nepodléhali toxickému
vlivu medií. Měli bychom se chovat
jako naši předkové a prapředkové.
Ctít české národní tradice, například
památku zesnulých uctít zase po na−
šem, jak je českým zvykem a vydla−
bané svítící dýně ponechat těm, k je−
jichž národním zvyklostem patří ho−
rory a strašidla. Všemi silami by mě−
la být bráněna rodina, protože ta je
vždy základem každého zdravého
státu. Už sama skutečnost žití ve
spořádané rodině, kde se může spo−
lehnout jeden na druhého, kde bez−
problémově funguje soužití generací,
udržují se uspokojivé vztahy i mezi
sousedy a v pracovních kolektivech,

je universálním základem spokojené−
ho života lidí. Úcta ke „kořenům“
a tradicím není směšná, a český „ro−
dinný stůl“ nemohou nahradit žádné
cizí bizarní implantáty, i  kdyby je me−
dia stokrát protěžovala.

Nejpůsobivějším předvolebním
plakátem asi byly ty dvě spojené 
ruce, jedna mladá a druhá stará,
s tím, že musí být zajištěna pomoc
všem, kteří si sami pomoci nemo−
hou. Ale ti, kteří potřebují pomoc,
jsou to jen staří? Pokud se ti úžasní
politici z  plakátů inspirovali charis−
matickými slovy známého básníka,
nejspíš účelově vynechali pod −
statné, když celá sloka básně zní. 

“Jen o tebe mi lide běží – lide
můj.  Jen o tebe nám běží – nezra−
zuj! Zradíš−li světla věčný přívod,
zradil jsi sebe, děti, život.“ 

Dagmar Hermanová

Jen o tebe mi lide běží, lide můj…

Stanislav Brázda patří mezi nej−
vyhledávanější české věštce.
Pra cuje s kyvadlem, virgulí, křiš−
ťálovou koulí a vykládá z karet.
Na příklad úspěšně vyvěštil vítěz−
ství Donalda Trumpa v americ−
kých prezidentských volbách.
Jak dopadla jeho věštba českých
voleb do parlamentu?

Lidé chtěli změnu
Moje věštby se naplnily. Mnoho lidí
se mě před volbami ptalo, jak to do−
padne. Když jsem jim odpovídal, že
s velkým náskokem kolem 30% vy−
hraje hnutí ANO a tradiční politické
strany, a zejména ČSSD a KDU−ČSL
výrazně ztratí a budou mít kolem
7 % i méně, kroutili nevěřícně hlavou.
Také jsem předvídal úspěch Pirátů.
Nyní se na mě moji klienti zase ob−
racejí s otázkou, proč tradiční poli−
tické strany tolik ztratily. Odpověď
není složitá. Přes 20 let lidé čekají,
že skončí raný kapitalismus a začne
ten faktický zdravý kapitalismus.
Ale to se nestalo. Z politických
stran se staly „po litruci“ a voliči na
jejich plané sliby, které slyšeli každé
volby, už nedali. Také jednoznačně
odmítli aroganci moci, kterou napří−
klad viděli u ČSSD, která nerespek−

tovala zákon a nezaplatila advoká−
tovi Altnerovi, který jim vysoudil
Lidový dům. Zkrátka voliči chtěli 
radikální změnu. 

Starší lidé už 
nechtějí čekat

Spousta lidí se mě dota−
zovala, proč tolik dříve
narozených lidí voli−
lo právě hnutí ANO.
Ve skleněné kou li
vidím, že starší li−
dé už nemají čas
ani nechtějí čekat
zase na nějaké
slibované změny
od těch tradičních
politických stran.
Když se podívají zpět
na léta od sametové revo−
luce, tak jim politici jen sli −
bovali, ale skutek utek. Politická
hra Slibem nezarmoutíš skončila.
Protože starší voliči nechtěli čekat,
tak vsadili na jednu kartu, na člově−
ka, který u nich vzbuzoval důvěru.

Závist na  každém kroku
Závist v Česku je obrovská. Už ně−
kolikrát jsem uváděl, že mi kyvadlo

ukazuje, že téměř
80 % našich lidí ně−
komu něco závidí.
Moji věštbu potvrdil
i průzkum České
televize. Z něho vy−
plynulo, že závidí 

75 % lidí. To je neštěstí. Právě na
tuto kartu nenávisti a závisti vsadili
tradiční poli tické strany, což jim
nevy šlo. To není přece žádný voleb−
ní program pro lidi. V křišťálové
kouli vidím, že lidé chtějí dobře
fungu jící stát a mít konečně poli −

tiky, kterým mo hou 
věřit. Česko má

v osu du, aby ho
někdo vysvo−

bodil z letar−
gie, aby −
chom se
p o s u n u l i
dál a zve−
dal se „in−
dex štěstí“. 

Hnutí ANO
bylo zaregis−

trováno v roce
2012 a to byl po−

dle čínské astrologie
ROK DRAKA, což je nejsilnější čín−
ské znamení. Proto hnutí ANO má
takovou sílu – sílu draka, který umí
létat, ale nohama je na zemi.

Radost ze života
Čínskou astrologií se zabývám přes
20 let a s jistotou mohu říci, že fun−
guje. Tvrdím, že se dá vše spočítat,

všechno najdeme v datech a čís−
lech. Jenom to neumíme dávat do−
hromady. Právě v mé nové knize
„S kým a kde žít“ si každý na zákla−
dě mých informací, zkušeností a ta−
bulek, které vycházejí z taoistické
astrologie, dá všechny souvislosti
dohromady. Jsou aspekty, které
nejsou viditelné, ale v knize jsem je
popsal. Týkají se lidí, států, výrobků
a všechny musejí spolu ladit.
Čtenáři si najdou a pojmenují příči−
nu svých problémů. Například zjistí,
že problémy ve vztazích jim ubírají
tři čtvrtiny životní energie, a pak už
ji nemají na další věci. To je také je−
den z důvodů, proč se lidi nemají
tak dobře, jak chtěli a chybí jim ra−
dost ze života. Nemají totiž energii,
aby mohli dál tvořit, jít ve správný
čas na správné místo.
Pokud někdo dá na moje doporuče−
ní a zkušenosti, které jsou v knize
„S kým a kde žít“ a bude se jimi 
řídit, může mít radostný život. Zbaví
se problémů, které jako břemeno
táhne s sebou. Věřím, že si pro−
dlouží život o 10 až 20 let. Bude se
mu žít lépe a radostněji. Zvedne si
„index štěstí“. Je lepší začít pozdě,
než nikdy.                        

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Věštba známého českého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy:

Politická hra „Slibem
nezarmoutíš“ skončila
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Pravidelné páteční posezení
s moderátorem, muzikantem Josefem Pospíšilem

proběhne v pátek 24. listopadu 2017 v Divadle Pluto 
v Plzni. Začátek je v 17:00 hodin.  

Autor pořadu Josef Pospíšil si bude povídat s populárním českým 
skladatelem a muzikantem Karlem Vágnerem, který dlouhá léta se svoji
kapelou doprovázel zpěvačku Hanu Zagorovou. Vstupenky dostanete 

na pokladnách Divadla Pluto v Plzni. Občerstvení zajišťuje Bar u Alenky. 
Srdečně vás všechny zve Josef Pospíšil spolu s organizátory 

pořadu Divadlem Pluto a Agenturou Harmonika Pospíšil.

V Národním muzeu v Praze – v Čes −
kém muzeu hudby skončila úspěšná
výstava plzeňské výtvarnice, foto−
grafky a publicistky Evy Hubatové.
Inspiraci pro výtvarnou tvorbu čerpá
zejména v hudbě a poezii. 

„Jednalo se o abstraktní obrázky s
hudební tematikou. Zdrojem inspirace
byl pro mě poslech skladeb zejména
plzeňských skladatelů – Jiřího
Bezděka, Karla Pexidra, Václava
Benjamina Špírala, Petra Švantnera,
Kateřiny Trojanové. Skladba Modrý fa−
got od klatovského autora Jana Kaňky
mně též poskytla námět pro její výtvar−
né ztvárnění. Romana Schuldová na−

opak na moje některá výtvarná díla
zkomponovala varhanní skladby,“
sdělila výtvarnice, která se touto tema−
tikou zabývá již třetím rokem.

Původně koncerty klasické hudby
navštěvovala a  pořizovala fotodoku−

mentaci bez jakéhokoliv vý−
tvarného záměru. Silné pro−
žitky byly bezpochyby pod−
pořeny i autentickou inter−
pretací. Několik obrazů na
téma hudba již prezentovala
na loňské retrospektivní vý−
stavě v plzeňském Domě
hudby. Kolekce ztvárňující
výhradně hudební linie byla
umístěna i v budově Čes −
kého rozhlasu v rámci letoš−
ních Smetanovských dnů. 

Zdrojem inspirace je pro
ni také poezie, kterou ilus−
truje.  Navíc se již deset let
zabývá tzv. „fotografikou“,
zejména pak osobitou vý−
tvarnou výpovědí nazva−
nou „Fotoinfor mel“, pro
kterou je od r. 2014 držitel−
kou ochranné známky.  

„Fotografováním se za−
bývám 25 let. Od roku 2008, kdy
jsem se začala zabývat i výtvarnou
tvorbou, jsem uspořádala desítky vý−
stav. K těm významnějším patří na−
příklad prezentace v pražském kul−
turním paláci Lucerna či v legendár−
ním divadle Viola v Praze. V zahraničí
jsem svoji tvorbu představila na
Slovenku, v Německu a Belgii,“ do−
dala Eva Hubatá. 

Hudba a poezie jako
inspirace výtvarné tvorby

Obraz „Labyrint tónů“, který v rámci výstavy
autorka Eva Hubatová věnovala Národnímu mu−
zeu v Praze, slavnostně přebírá ředitel Českého
muzea hudby v Praze Emanuel Gadaleta

Ještě jednou velké poděkování za radu a pomoc v pátrání v terénu ve
svém volném čase. Děkujeme za hledanou osobu.

M. Faistová a Ing. I. Galandáková

PODĚKOVÁNÍ
Vodní záchranná služba ČČK Plzeň     
p. Fischer – vedoucí   
a sl. Luhanová s rodiči
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Hledáte práci?  Potřebuje te
přivýdělek? Nebo dlou  ho −
dobou brigádu na DPP
v Plzni? Co nabízíme? Sta −
bilní, dlouhodobou spo lu −
práci s možností vlastního
plánování směn. Den/noc.
Solidní a férové jednání je
u nás samozřejmostí. DPP
nebo HPP. Náborový příspě−
vek. Možnost získání cer −
tifikátu dílčí kvalifikace 
68−008−E. Nast. plat 80 Kč,
možnost  záloh. Nejedná se
o obchodní centra a obcho−
dy. Služební výstroj zdar−
ma. Pokud Vás nabídka za−
ujala a máte zájem praco−
vat na pozici „pracovník
ostra hy“ kontaktujte nás na
e−mailu karel.huml@barto−
napartner.cz nebo tel. 730
155 312. KŘI PM 170208

Přijmu brigádníky na pro−
dej vánočních stromků.
Pro prodej v Praze. Uby −
tování zajištěno. Tel.:
737869867.

AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.

ZAVEDENÁ strojírenská
spo  lečnost v Klatovech hle −
dá zkušeného nástrojaře,
jedna směna, pružná pra−
covní doba, závodní stra −
vování. Nástup možný 
ihned. Uveřejnění v regionu
Klatovy, tel.: 736670876.
RR 70747

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
nové zaměstnance na pozi−
ce servírka a  pracovnice
za pult/baristka (příprava
kávy, zdobení pohárů, atd.).
Zaučíme, ubytování po −
skytneme zdarma. Výborné
plato vé ohodnocení, turnu−
sy, práce na smlouvu nebo
brigád ně, vhodné i pro
absol venty všech uč. oborů
a škol. Informace na
725835555. RR 70776

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přijme
brigádnice na víkendy, se−
zóny i celoročně.  Zaučí −
me, ubytování poskytneme
zdarma. Dobré ohodno −
cení,  turnusy dle dohody,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Možnost při vzájemné do−
hodě po ukončení školy
práce na HPP, Informace
na 725835555. RR 70777

PŘIJMEME řidiče pro solo
7tunu, Německo – CZ, ná−
vrat v pátek, byt 1+2
k dis pozici Klatovy. info na
tel. 602441949. RR 70771

PŘIJMEME zkušeného zá−
mečníka s praxí, praco viš −
tě Klatovy byt 1+1 k dis−
pozici. Tel. 602441949. 
RR 70772

PŘIJMEME prodavačku do
obchodu v Žel. Rudě s dár−
kovým sortimentem. Nabí −
zíme slušný plat, ubyto −
vání zdarma a příjemnou
práci. Mobil: 602486490.
RR 70778

FIRMA OLMAN SERVICE 
s. r. o. – přijmeme pro pra−
coviště ASKO Plzeň šikov−
né pracovnice/ky, osoby
se zdravotním omezením
na pozici UKLÍZEČ/KA na
HPP. Bližší informace na
telefonu: 734 360 001 ne−
bo zasílejte životopisy na
email: nabor@olman.cz

KOUPÍM nestažené lišky
a kuny. Volat ráno v 9 hod.
nebo v 17 hod. Cena 100–
150 Kč. Tel.: 377983027.
PM 170180

KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – akordeon, he−
ligonku, chromatiku, jako
dárek pro dědečka. Tel.:
728209526. PM 170166

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
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, Ško −
da Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Starou
koloběžku. Též náhradní
díly na Jawa  panelku ne−
bo kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 170009

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava za −
jištěna. Tel.: 603383211.
PM 170182  

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání, medaile, odznaky
vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky
vojenských učilišť, těžít−
ka ve formě modelů děl,
tanků, letadel, letecké
uniformy a vše z po −
zůstalosti po pilotech
apod. Tel.: 721730982.
PM 170010 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 170035

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 koupím i celou sbírku, ne−
bo pozůstalost. Sběratel.
Na bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
170005

KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vyzna−
menání, kovový model 
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 170013 

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské poko −
jíčky, vláčky, plechová
a bakelitová autíčka, liti−
nové formy na bábovku, 
lí vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 170014 

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky  zvířátek, svícny,
obra zy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová ra−
dia, staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 170015 

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, pio−
nýry. Prostě vše, co se Vám
již nehodí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 170090

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

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 do−
mácnosti co bylo k dekora−
ci. Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které již
nepotřebujete. Tel.: 737903
420. PM 170068 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), moto−
cykly, automobily, helmy,
dalekohledy, kordíky, ba −
jonety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vysí −
lačky, vyznamenání, opa−
sky, pouzdra na pistole,
plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ra tel stále hledá a do−
bře zaplatí (až 10.tis/ks)
za staré pohlednice a ur−
čené fotografie  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu i přijet
za vámi.  Mohu nabídnout
i výměnu pohlednic z celé
ČR.  Mobil: 602486490.
RR 70775

NÁBYTEK našich ba −
biček vyr. do r. 1965 
VÝKUP –  RENOVACE  –
PRO DEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lus−
try, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170022 

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho 
druhu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky
a vše co souvisí se že −
leznicí. Tel.: 731064361.
PM 170197

ODKOUPÍM tento i jiný typ
křesel. Stav nerozhoduje.
Korektní a rychlé jednání!
Pište, volejte.: 723779388
@.: koupimkreslo@email.
cz DĚKUJI! :) 

CIRKULÁRKU tovární vý −
roby, motor 4 kW, kolíb −
ka, pravítko, 3 ks kotoučů,
cena 7000 Kč. Tel.:
737311015 po 16. hod. RR
70737

BASKŘÍDLOVKU – Amati,
trubku „Festival“ – Amati –
levně, tel. 728137467. RR
70784

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále nakla−
dač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 170028

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  nalo žení a
zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 170027

PRODÁM nové parapety na
okna. Vnitřní parapet délka
2,5m 1 ks, barva bílý mra−
mor, venkovní parapet po−
zink. 1,5m, 2 ks, barva bí−
lá. Skříňku s dvířky 90 x 
30 cm, skříňku otevřenou,
rohovou, 30 x 30 cm. Nové
montérkové bundy na zip
s kapsami, vel. 6, 8 ks. Vše
za výhodné ceny. Plzeň, tel.:
736110160. PM 170199
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PRODÁM second hand
pánské a dámské oblečení
– výběr více jak 300 ks.
Ceny od 20−100 Kč. Plzeň.
Tel.: 736110160. PM
170200

DÁMSKÉ el. kolo, nové,
bar. červená, 6 rychl., svět−
la, cena dohodou, tel.:
732350219 – volat po 18.
hod. RR 70732

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montá−
ži vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hli−
níkový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovic kou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále
prodám maringotku, oblože−
nou palubkami, zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení.  Tel.: 604867469.
PM 170026

POKOJOVOU růžovou ka−
mélii japonskou, koupím
vlašské ořechy, tel.:
737712608. RR 70756

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

SBĚR. vůz Styer – výr.
Pelhřimov = 20 m3,  roz−
metadlo um. hnojiv, písku,
ost. syp. hmot 500 kg.
Senomet 8,1 kW + roury,
kolena, řezání. Velmi levně.
Tel. 728137467. RR 70783

PRŮMYSLOVÉ šicí stroje
ploché 2 kusy, sloupkové
3 kusy, ramenovky Miner −
va střední 4210 3 kusy
a 2 kusy těžké ramenovky
ADLER 205−04.Dále pro−
dáme řezačku na papír zn.
ADAST, typ MAXIM MM
80−3 a nepoužitý svislý ští−
pací stroj zn. GEBA, dovoz
z Rakouska, štípací síla 13
tun a větší množství plo−
ché letecké gumy. Ceny
dohodou, tel.: 603298166.
RR 70745

PRODÁME společnost
v Klatovech, stabilní výro−
ba, obor klasické a CNC
obrábění, možnost rozšíře−
ní výroby, popř. změna vý−
robní struktury možná, na−
bízíme i dlouhodobý pro−
nájem, tel.: 736670876.
RR 70746

ŠTÍPANÉ palivové dříví,
vyschlé, 50 m3. Směs –
smrk, jasan, dub, bříza,
vhodné do krbu (35 cm).
Tel.: 602381035. RR
70757

NOVÉ nenošené dámské
oblečení vel. 50 – 52 (kabá−
ty, bundy, kalhoty). Velmi
levně. Tel.: 739920325. RR
70758

DOMÁCÍ vejce a neloupané
vlašské ořechy. Klatovy.
Tel.: 723732156. RR
70727

FUNKČNÍ automatickou
pračku Mini−Tatramat – pl−
nění shora a kufříkový šicí
stroj zn. Lučnik – levně, inf.
na tel. 604518219. RR
70789

TISKÁRNU HP = 400 Kč,
psací stroj = 300 Kč, plet.
stroj = 300 Kč, modem –
internet = 400 Kč, chem−
lon. přízi , předtiš. dečky na
vyšívání, kanavu, bavlnky,
nitě, dekoračky, látky na ša−
ty, dám. kostýmy vel. 46,
48. Vše velmi levně, tel.
728137467. RR 70785

BIO nestříkané brambory
červené i žluté 1 kg/8 Kč.
Jakékoliv množství. Pozdní
odrůdy vhodné na usklad−
nění. Tel.: 602512222. RR
70791

KONZUMNÍ brambory Red
Anna, ručně tříděné, tel.:
721285811. RR 70802

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykoupí −
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

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu k rekon−
strukci do 300 tis. Kč, tel.:
606436736. RR 70742

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu vhod−
nou k úpravám, do 600 tisíc
Kč, tel.: 722111740. RR
70743

KOUPÍM bytový dům nebo
dům s více byty, případně
s nebytovým prostorem,
tel.: 704540401. RR 70744

PRODÁM exklusivní sta−
vební parcelu 2.300 m2

na exponovaném místě
s krás ným panorama vý−
hledem na Šumavu. Na
pozemek je vypracován
projekt bungalow s vyda−
ným stavebním povo −
lením. Elektři na, voda,
plyn, odpad vyřešen. Cena
1.500 Kč za 1m2. Poze mek
v blízkosti lesa se nachá−
zí 6 km od Klatov. Tel.:
602614480. RR 70762

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

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Má −
me 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

NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt může
být v jakémkoli stavu i re−
konstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170046

KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170047

PRODÁM byt 4+1 v osob−
ním vlastnictví, 83 m2, I. ka−
tegorie, v původním stavu,
lodžie a 2 malé sklepy,
měsíč ní zálohy na služby
5186 Kč. Při rychlém jed−
nání prodám s velkou sle−
vou za 490.000 Kč. Byt se
nachází v Bělé nad Rad −
buzou. V místě vlak, auto−
bus, škola, školka, lékaři,
pošta, městský úřad, ob−
chod, 3 firmy. Tel.:
705404111. RR 70652

PRODÁM byt 1+2  v Číhani
14  km od Klatov cena
450.000 Kč tel.
602441949. RR 70751

V KLATOVECH pronajmu
mezonetový byt 2+1 I. ka−
tegorie v RD. Nájemné
8.000 Kč + energie a služ−
by. Parkovné a wifi zdarma.
Kauce 18.000 Kč. Tel.:
602614480. RR 70768

PRONAJMU byt 3+KK
v Klatovech ve Voříškově
ulici, tel. 603725073. RR
70735

PRONAJMU byt na vesnici
v RD, možnost chovu do−
mácího zvířectva. Spojení
autobusem. Tel.: 602512
222. RR 70792

PRONAJMU slunný byt
1+1 v panelovém domě
v Klatovech v Podhůrčí (za−
teplený, nová okna), nájem−
né 3200 Kč + energie,
vratná kauce ve výši 3 náj−
mů, tel.: 705008125 (nejlé−
pe po 18. hod.). RR 70755

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme s vel−
kými firmami, pro jejichž
zaměstnance hledáme čisté
byty k dlouhodobému pro−
nájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám ne−
vydělá! INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170039

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od
nájemců. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
170040

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěkné
pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
PM 170183 

PRODÁM Citroen ZX 1.4 na
náhradní díly, levně – kom−
plet! Vůz je pojízdný! Tel.:
723377522 – SMS. RR
70748

KOUPÍM MERCEDEZ 190,
r. v. 87−91, případně ná−
hradní díly. Tel: 736139
113. PM 170206

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s di−
sky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou  převodovkou a  kom−
pletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly. Prodám
také  díly na Avii 31 r.v.
1992, motor, dveře, karda−
ny,  pětistupňovou převodo−
vkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029

PRODÁM Peugeot 308 sw,
r. v. 30. 12. 2010, provoz
2011, 1 majitel, obsah 
1. 6 hdi, 68 kw, najeto pou−
ze 95000km, servisní kni−
ha, po servisní kontrole,
abs, klima, el okna, radio na
cd, tažné zařízení, grafitová
metalíza, cena 149000 Kč,
telefon 723/439518,
Klatovy. RR 70797

PRODÁM Peugeot 307, r.v.
2007 obsah 1. 6 hdi, diesel,
klima, el okna, serviska,
imobiliser, radio, abs, nová
stk, alu kola, 2 klíče, velmi
pěkny stav, cena 97000 Kč,
Klatovy telefon 723439518.
RR 70795
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Dne 5. listopadu 2017
by se dožil 100. na−
rozenin 

MUDr. Otto 
Kaskoun,

dlouholetý obvodní lé−
kař ve Strážově na Šu −
mavě. Jsou to již tři roky
co nás navždy opustil.

S úctou a láskou vzpomínají dcera 
a syn s rodinami.
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PRODÁM přívěsný vozík
Agados, ložná plocha
250x150cm, bržděný, max.
váha 1300 kg, r.v. 2009,
sundavací hliníkové boky,
cena 29.000 Kč, tel.:
724693705. RR 70782

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

PRODÁM ZETOR 6718 +
sklápěcí jednoosý vlek.
Dále novou plachtu na
PV3S. Tel. 723932040. RR
70741

KOUPÍM Simsona 3000
Kč. T. 736741967. PM
170195

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm, 44
kw, klima, servo, imobiliser,
1 majitel, benzin, dobrý stav,
cena včetně nové stk a emi−
sí, 64000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR 70794

PRODÁM Škoda Fabia r. v.
2006, obsah 1. 4  benzin,
klima, modrá barva, servo,
centrál, palubní počítač,
servisní kniha, najeto 130
tkm, radio, nová stk, cena
69000 Kč, Telefon:
723439518. RR 70796

PRODÁM Volkswagen
Touran, r.v. 2006, obsah
1.9tdi, 77kw, 7 míst, klima,
stříbrná metalíza, nová stk,
isofix, 2 klíče, imobiliser,
velmi pěkné auto, airbagy,
el okna, servisní kniha, 
cena k jednání 125000 Kč,
Klatovy tel: 723439518. RR
70798

PRODÁM Citroen Berlingo
r. v. 12/2008, obsah 1. 6
benzin, najeto 141000 km,
servisní kniha, imobiliser,
šoupačky, tažné zařízení,
airbagy, nová stk emise,
original radio, cena 139000
Kč, telefon: 723439518.
RR 70799

PRODÁM automobil, značka
Fabia Classic 1,2/40kW,
benzín, rok výroby 2002,
uvedení do provozu 2003,
najeto 55 000 km, 2. majitel,
barva šedá pastelová metalí−
za, centrální zamykání,
alarm, denní svícení, tech−
nická do února 2019, ve vel−
mi dobrém stavu, skvěle udr−
žovaná, cena 75.000 Kč,
okres Domaž lice, volejte
723578781. RR 70804

DARUJI dámě nepoužitý
vibrátor s příslušenstvím.
Tel.: 733556871. PM
170201

NA REKONSTRUKCI rodin−
ného domku hledám zední−
ka, obkladače, malíře.
Požaduji spolehlivost. Tel.:
730630880. PM 170202

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 −
lo vých konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup železné−
ho šrotu. Tel.: 604867469.
PM 170033

HLEDÁM ženu okolo 50 let,
výlety, kolo, lyže, dorty, říz−
ky. Tel: 736408507. PM
170190

MUŽ 50 LET žijící v Plzni,
štíhlé postavy, bez závazků,
ml. vzhledu, hledá nezada−
nou ženu s vyřešenou mi−
nulostí, která má zájem 
o trvalý vztah. Tel.:
737903420. PM 170196

MUŽ STŘEDNÍCH let, fi−
nančně zajištěný, hledá 
dívku nebo ženu k občas−
ným schůzkám. Zdraví
a diskrétnost podmínkou.
SMS na tel.: 774915656.
PM 170198

PLZEŇÁK 38/180/80 hledá
sympaťandu, která se chce
seznámit. Tel.: 792483421.
PM 170203

52/180 z Plzně, hledá vda−
nou ženu, která žije “švéd−
sky“. Zn.: Vysvětlím! Tel.:
605142760. PM 170207

60/180 NEKUŘÁK z Plzně,
hledá štíhlejší ženu do 56
let. Tel.: 702733146. PM
170209

MUŽ 58/170/69, nekuřák
a abstinent, středoškolák,
s vlastním bytem na
Chodsku, později s dom−
kem se zahradou na
Slovácku, hledá nezadanou
ženu, nejlépe ve věku 35–
58 let pro společný manžel−
ský život, která je ochotna
se po seznámení přistěho−
vat. Na prozvánění a skrytá
čísla nereaguji. Tel.:
705404111. RR 70653

VDÁME vás do Bavorska –
tel.: 720409101.

39 LET / 180 VÝŠKY, neku−
řák, hledá přítelkyni, milen−
ku štíhlé postavy, nekuřač−
ku, pro nezávazný vztah.
Zdraví. Domažlice. Tel.:
608641532. RR 70697

ROZVEDENÝ 49/180 hledá
ženu, která touží po klidném
rodinném životě. Pokud
existuješ, ozvi se. Tel.:
721812608. RR 70659

MANN aus Deutschland
sucht eine Frau aus der
Tschechei bis ca 65 J.
und auch aus den anteren
Ländern, die Deutsch spricht.
Ich bin 59 J., 170/70, ehrlich,
treu, liebevoll, eigenes –
Haus, alleinlebend. Schucht −
meister. Ernste anrufe unter
der Tel. 0049−0152−
02880186. RR 70726

AHOJKY, jsem obyč. muž
49/176/90, rozvedený, mi−
nulost vyřešena, veselé po−
vahy, optimista, rád se ba−
vím ve spol. i v soukromí,
hledám podobný protějšek
45–55 let, byt, auto, zahra−
du mám. Jen vážně, zkla−
mání bylo dost. Tel.:
723315422 – Domažlicko.
RR 70729

MUŽ 43/174 zklamaný ži−
votem, hledá klidnou ženu.
Najdem společnou cestu ke
štěstí? Tel.: 723876782.
RR 70736

ŽENATÝ 50 let, 180cm,
s hezkou vysportovanou po −
stavou hledá štíhlou, upří−
mnou ženu na poho dový,
diskrétní, trvalý vztah, zalo−
žený na přátelství, důvěře
a kvalitním sexu. Bez naru−
šení soukromí. KT, DO. Tel.:
733407817. RR 70739

MUŽ 50/165/65, domácí
typ, zajištěný, hledá z nedo−
statku času štíhlejší oby če j −
nou hodnou ženu, svob.,
bez dět., na vážný vztah, pří −
ro da, výlety, řízky. Tel.:
607947595 SMS. RR 70749

58LETÝ rozvedený hledá
příjemnou ženu, přiměřené−
ho věku, klidné povahy,
plnoštíhlou, pro společné
chvilky, mám rád přírodu,
zahradu, bydlím na vesnici,
setkání napoví. Klatovy,
Domažlice, Plzeň. Tel.:
776409578. RR 70752

SYMPATICKÝ muž 189/93
štíhlé postavy hledá milou
ženu k pravidelným schůz−
kám, diskrétnost zaručena,
nejlépe KT a okolí. Tel.
607681325. RR 70764

AHOJ, hledám touto cestou
milenku – kamarádku 30–
40 let k občasným intim.
schůzkám. Já 39, ženatý,
štíhlé postavy. Tel.:
703352516. RR 70787

45LETÝ muž štíhlé postavy
hledá ženu do 45 let na tr−
valý vztah. Hendicap není
překážkou. Samota tíží. Tel.:
728829462. RR 70767

HLEDÁM elegantní, domi−
nantní přítelkyni na krásné
chvíle i život. Já 60/170
sympat. mlad. vzhledu, bez
závazků. Mezi PM a DO.
Najdeme spolu štěstí –
souznění duší? Tel.:
607293848. RR 70765

STARŠÍ sportovec 175 hl.
dívku, o kterou se může po−
starat, se zájmy cestování
ad. Přistěh. vítáno. Tel.:
702533053 – DO. RR
70766

NETTER Mann 49/176
sucht deutschsprechende,
humorvolle, migränefreie
Frau für gemeinsame Frei −
zeitgestaltung. Raum Kla −
tovy−Sušice. Tel.:
778269336. RR 70770

52/203 bez závazků, z ve−
snice u Klatov, SŠ – strojař,
se zájmem o přírodu, mysli−
vost a sport. střelectví hle−
dá ženu 40–55 let podob.
zájmů. E−mail: sugrar−
gus@email.cz. RR 70774

67 LET muž rád pozná že−
nu, která má zájem o vážný
vztah. Odpověď na inz. jen
SMS! Prozvánět ne! Tel.:
607994500. RR 70781

46/175 hledá sympatickou
ženu, nekuřačku všestran−
ných zájmů s vyřešenou
minulostí. Zn.: 603582137.
RR 70786

RÁD poznám ženu štíhlé
postavy. Já 55/170/70 ne−
kuřák. Tel.: 721050036

JSEM 47/181, štíhlé posta−
vy, nekuřák, a hledám touto
cestou příjemnou štíhlou
ženu z Klatov a okolí do 46
let se smyslem pro humor,
která má podobné zájmy
(příroda, zvířata, výlety,
sport…). Moc rád Tě po−
znám – moje číslo je
607881232. RR 70803

41LETÁ s dítětem hledá
muže, nekuřáka, který by
chtěl žít s námi na venkově.
Dítě v péči vítáno. RR
70730

OZVE SE MI  ještě muž
(vdovec) s morálními hod−
notami, sport. typ, cyklo,
chalupář, cestovatel. Nej −
lépe znamení Býk, Štír,
Beran a Panna. Já SŠ
168/59 co doufá, že mezi
nebem a zemí je více než lá−
ska. Věřím, že planety nám
určují kvalitu života a náho−
dy. Plzeň a okolí. Tel.:
776597469 PM 170172

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 

odvoz a likvidace různého
odpadu, dále možnost 

vymalování. 
Tel. 603512322, e−mail: 

pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 170024 

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, případ−
ně zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy. Dále
nabízím uklád ku zeminy i
větší množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množství
sleva až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 170037

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 solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT 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 – garantuje−
me. 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 
zdarma na 800 888 957.
PM 170044

GEODETICKÉ PRÁCE. Po −
třebujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vy−
tyčit pozemek? Nevá −
hejte nás kontaktovat,
působíme v celém Plzeň −
ském kraji. Volejte:
775311839, Navštivte:
www.geodezieplzen.eu.

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu zahrady, tel.:
606943086. RR 70435

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

KAVÁRNA – CUKRÁRNA

VARESÍNA
v Klatovech
za KD Družba 

opět v provozu. 
Tel.: 602614480. RR 70763



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

LEVNĚ kurzy GDPR, DPH,
EET. PC SW účetnictví/
mzdy/EET. Počítače pro−
d e j / o p r a v y / E E T .
www.SoftAg.cz, 374 623
540. KŘI PM 170204

MINIPŮJČKY v hotovosti!
Vyplácíme ihned!!! Nutný
příjem, bez exekuce! Pl −
zeň, Pražská 41 (u Bohe −
mie), Po−Pá 11−16 h, tel.:
605760 958, www.azpro−
fin.cz.  KŘI PM 170205

POHLÍDÁM vašeho pejska
o Vašich dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel.: 737824
579. PM 170017

HLEDÁM ke krytí pražského
krysaříka pro naší Báru, tel.:
605423658. RR 70759

PRODÁM psa BORDER 
KOLIE, 1 rok starý. Tel.:
605167269. RR 70720

PRODÁM 7letou bílou kozu,
připuštěná 500 Kč, kozí 
mléko 1L/25 Kč, kozí sýry
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 70740

PŘÍJEMNÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou
relaxaci a krásné milo vání,
orálek bez aj. ve svém sou−
kromém bytečku v Plz ni.
Diskrétně. Tel.: 773991857.
KŘI PM 170185

PŘIJMI pozvání na odrea−
gování od starostí všedních
dnů. Jsem na vlastní origi−
nál fotečce. Nabízím  ma−
sáž, úžasný hluboký orálek,
klasiku i jiné příjemnosti.
Stačí mi zavolat a domluvit
se. (SMS prosím nepiš).
Ahojky u mě v postýlce.
Tel.: 728883302  KŘI PM
170186
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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: novinyrozhled@seznam.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
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Uzávěrka řádkové inzerce je 23. listopadu 2017
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