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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 repub−

lika s.r.o. a Mercedes Benz Financial  Services s.r.o.

Evobus působí v České republice téměř 20 let a výrobou

auto busů navázal na mnohaletou historii společnosti SVA,

která v Holýšově působila od roku 1945. Ve výrobním areálu

v Holýšově se dnes produkují segmenty konstrukce autobusů

značek Mercedes−Benz a Setra. Výrobní závod v Holýšově

se rozkládá na ploše 21 736 m2, zaměstnává více než 600 

zaměstnanců různých profesí a neustále se rozšiřuje.  

Evobus v České republice působí již téměř 20 let.

Společnost výrobou autobusů navázala na mnoha −

letou historii společnosti SVA , která v Holýšově půso−

bila od roku 1945.  Výrobní areál EvoBus v Holýšově

dnes produkuje segmenty konstrukce autobusů 

značek Mercedes−Benz a Setra. Výrobní závod

v Holýšově se rozkládá na ploše 21 736 m2, zaměstná−

vá více než 600 zaměstnanců různých profesí a ne −

ustále se rozšiřuje.

Odborně vyškolené pracovníky se EvoBus snaží rozví−

jet již v období jejich studia a umožňuje studentům

odbor ných škol vykonávat praktickou část výuky ve

skutečném pracovním prostředí mezinárodní společ−

nosti. Ve speciálním programu pro studenty oborů
s technickým zaměřením – „Podporujeme talenty“ –
je partnerem SOŠ a SOU Horšovský Týn. Praxe stu−

dentů probíhá pod odborným dohledem zaměstnanců

společnosti. Studenti si zde vyzkouší práci ve sva −

řovně a nářezárně a postupně se seznámí s ohraňo −

vacími lisy, plechovým a trubkovým laserem a vyzkou−

ší si strojní obrábění, sestavování jednoduchých dílů,

svařování, 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. 
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Plzeň poskytla v letošním roce přes
172 tisíc korun na nákup školních
potřeb pro školáky ze sociálně slab−
ších rodin. Celkem je získá 141 dětí.
Školní potřeby jim pomohou v začle−
nění do kolektivu třídy, nebudou jim
chybět potřebné věci pro vyučování.
Děti také budou více motivovány
k tomu, aby se vzdělávaly a plnily
zadané úkoly. Projekt nazvaný Přímá
podpora sociálně potřebných rodin
s dětmi – žáků základních škol měs−
to realizuje od roku 2012, dosud
tak vydalo na školní pomůcky cel−
kem 864 tisíc korun, podpořilo jimi
867 dětí. 

„Přínos tohoto projektu je vnímán
především v cílené pomoci konkrét−
ním dětem, v přímé souvislosti s je−
jich vzděláním a startem ve škole.
Kvalitní školní vybavení je pro ně dů−
ležité nejen v primární podpoře ve
škole, ale také snižuje možnosti dis−
kriminace a vylučování těchto dětí
z dětských kolektivů, neboť nedosta−
tečná školní výbava je pro tyto děti

sociálním stigmatem,“ uvedl primá−
tor města Martin Zrzavecký. 

Podle náměstkyně primátora pro
oblast školství a sociálních věcí Evy
Herinkové vyjde výbava prvňáka na

z h r u b a
čty ři tisíce ko−
run, další dva ti−
síce pak musejí rodiče investovat do
pomůcek žáků na prvním i druhém
stupni základních škol. „Zejména
matky samoživitelky pořizují vybavení
pro své děti na dluh. Ekonomicky

slabší rodiny bez úspor se tím dostá−
vají do situace, kterou následně ne−
jsou schopny zvládat. Žijeme v době,
kdy ztráta zaměstnání nebo dlouho−
dobá nemoc může člověka ze dne na

den sesunout
z úrovně střední třídy na
hranici chudoby, a je nut−
no si uvědomit, že těmi,

kteří nemohou věci ovlivnit nebo
změnit, jsou právě děti žijící v sociál−
ně slabé rodině,“ řekla Eva Herinková. 

Podle kontrolních ukazatelů se
projekt v praxi ukázal jako velmi kva−

litní a pro rodiny přínosný. Mezi na−
kupované pomůcky patří batohy pro
I. a II. stupeň základní školy, kufříky,
penály, desky na sešity, svačinové
boxy, sáčky na školní přezůvky,
školní pera pro 1. třídu základní ško−
ly, zmizíky, vodové barvy, voskovky,
pastelky, sady štětců, čtvrtky, sešity,
temperové barvy, kalkulačky, geo−
metrické sady a kružítka. 

Školní pomůcky dětem ze sociálně slabších rodin
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Již podesáté se uskuteční v pro−
storách Střední školy a Základní
školy Oselce Kovářský den, kte−
rý se zde koná vždy jednou za
dva roky. Stejně jako v předcho−
zích letech se sem sjedou nejlep−
ší mistři kovářského řemesla, aby
předvedli svůj um a svou práci.
Právě tak tradičně je tato událost
spojena s Dnem otevřených
dveří SŠ a ZŠ Oselce.
Brány školy a dílen budou otev−
řeny v sobotu 19. listopadu od
9 do 15 hodin. Ke zhlédnutí bu−
de práce tří desítek mistrů kovář−
ského řemesla a další aktivity: 
Na kovárně, v mechanických díl−
nách a v prostoru dvora bude

k vidění kromě výroby
podkov a dalších kovář−
ských výrobků také, jako
každoročně, kování koní,
velmi atraktivní pro všech−
ny návštěvníky. S pra cí
našich kovooborů souvisí
i další doprovodný pro−
gram: výstava závodních
historických aut a traktorů
a předváděcí akce firem
Peugeot, Kia, Ford, New
Holland, a také svářečské
techniky Project.
V truhlárně bude k vidění práce
na CNC frézce a CNC laseru,
soustružení dřeva, inkrustace (na
modelu komody) i řezba, kterou

si návštěvníci budou moci vy−
zkoušet.
Dále zde uvidíte drátenictví, pa−
ličkování, mandaly z barevných

písků, včelařské výrobky.
Součástí bude i výstava
a prodej kovářských vý−
robků a nářadí.
Vzhledem k tomu, že
Kovářský den je spojen
se Dnem otevřených
dveří, budou se návštěv−
níkům a případným zá−
jemcům o studium matu−
ritních oborů (umělecko−
řemeslné zpracování ko−
vů, uměleckořemeslné
zpracování dřeva) a učeb −

 ních oborů (truhlář, mechanik−
opravář motorových vozidel – au−
tomechanik, opravář zeměděl−
ských strojů, podkovář a země−
dělský kovář) věnovat pracovníci
školy. K tomu jen dodáváme, že
přihlášky na čtyřleté maturitní
umělecké obory, u kterých se
nekoná povinná přijímací
zkouška z českého jazyka
a ma  tematiky, ale jen talentová
zkouška, je třeba podat do 30. li−
stopadu. Všechny další důležité
informace mohou zájemci získat
přímo na místě – 19. listopadu
2016. Přijďte se podívat. 

Všichni se na vás těšíme!
Daniela Benešová

Jubilejní X. Kovářský den se koná v Oselcích!

Plzeňský rozhled  11/2016



28 Plzeňský rozhled  11/2016ŠKOLSTVÍ

Pokud máte malé děti, děti školou
povinné či jste již o nich začali uva−
žovat, neměli byste tento článek ne−
chat bez povšimnutí; stejně tak jste−
li učitel či ředitel školy, který má
představy jak vylepšit vzdělávací
proces, ale nebylo je možno např.
z finančních či časových důvodů
uskutečnit; jste−li zřizovatel nebo
provozovatel zařízení pro děti a mlá−
dež a cítíte potřebu naplánovat
nové investice či začít ně−
co dělat jinak. Za −
hajujeme projekty,
jejichž účelem je
stanovit vize, priority a cíle do roku
2023, které se týkají vzdělávání dětí
a žáků do patnácti let. Projekty jsou
zaměřeny na území obcí s rozšíře−
nou působností (ORP) – Klatovy,
Sušice a Horažďovice. 
Teď je ta správná doba,
zamyslet se nad tím, co
ve vašem území pro do−
brý rozvoj vzdělanosti na−
šich dětí chybí a to nejen
v souvislosti se vzdělává−
ním ve školách mateř−
ských a základních.  Pojď −
me se věnovat i smyslupl−
nému využití volného ča−
su dětí a žáků a kvalitě mi−
moškolního vzdělávání.
Je podle vašich zkuše−
ností dostatek možností,
kde se může vaše dítě rea−
lizovat, než se vrátíte ze
zaměstnání? Máte kam umístit dítě
předškolního věku, abyste mohli opět
nastoupit do pracovního procesu?
Víte, co dělají vaše děti, protože se na
ně nedostalo místo v družině, školním
klubu či v nějakém kroužku?  Máte
pocit, že styl výuky ve škole, kam po−
síláte své dítě, je inspirativní nebo na−
opak není něco v pořádku? Máte−li
cokoliv v tomto směru na srdci, mů−
žete se o myšlenku podělit na těch
správných místech. A takovou mož−
nost pro vás připravila Místní akční
skupina (MAS) POŠUMAVÍ z. s.

Jedná se o projekty „Místních akčních
plánů rozvoje vzdělávání v území
ORP“, takzvané MAP. Jsou realizova−
né v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
financovaného z Evropského sociální−
ho fondu a státního roz−
počtu České re−
publiky. 

Vzhledem k tomu, že každý region
má svá specifika sociální, kulturní,
ekonomická a dopravní, není určité
řešení stejného problému vhodné pro
všechna území. MŠMT proto rozhod−
lo problémy předškolního a základní−

ho vzdělávání řešit v rámci správních
území obcí s rozšířenou působností.
Tento systém rozdělení území pro po−
třeby plánování rozvoje předškolního
a základního vzdělávání byl odzkou−
šen již v minulém programovacím
období. Obce, kde se podařilo během
několika let vybudovat systém spolu−

práce mezi zřizovatelem,
školami, vzdělávacími zaří−
zeními, organizacemi po−
skytujícími sociální služby
a dalšími partnery, zazname−
naly zlepšení celého místní−
ho vzdělávacího systému.
První společná setkání, kte−
rá mají zmapovat názory,
potřeby, postřehy i problé−
my vzdělavatelů, zřizovate−
lů, rodičů či ostatní dotčené
veřejnosti ve vztahu k před−
školnímu a základnímu
vzdělávání se budou konat:

Pro ORP Klatovy – v úterý 22. listo−
padu 2016 od 17:00 hodin v budově
bývalého dominikánského kláštera
a současného sídla MAS Pošumaví
z. s., Plánická 174, Klatovy.  
(Zajišťuje koordinátorka MAP Ing.
Radana Šašková, tel.: 602 626 386,
 saskova@masposumavi.cz, )
Pro ORP Sušice – ve čtvrtek 24. li−
stopadu 2016 od 16:00 hodin v bu−
dově Základní školy Lerchova ulice
SUŠICE. 
(Zajišťuje koordinátor MAP Mgr.
Jindřich Haišman, tel.: 720 982 171,
haisman@masposumavi.cz, )
Pro ORP Horažďovice – v pondělí
28. listopadu 2016 od 16:00 hodin
v budově Základní školy Komen −
ského 211 v Horažďovicích. 
(Zajišťuje koordinátorka MAP 
Ing. Radka Schusterová, e−mail:
 schusterova@masposumavi.cz, 
tel.: 720 982 172)

Děti – škola – volný čas – rodina

Jakým způsobem se můžete do plánované akce či vůbec do tohoto projektu zapojit vy?
l Pokud máte jen zájem o danou problematiku, přijďte se určitě podívat. 
l Pokud se z časových  nebo jiných důvodů nemůžete zúčastnit, zašlete své příspěvky do diskuse, dotazy, přání či náměty emailem na adre−
su: map@masposumavi.cz nebo poštou na adresu: MAS Pošumaví z.s., Plánická 174, 339 01  Klatovy.
Sledovat naše kroky v tomto směru můžete na webu: www.masposumavi.cz, konkrétně na záložce „Animace a MAP pro MŠ a ZŠ“.  
Chcete−li získávat aktuální infor−
mace z MAS Pošumaví automatic−
ky, zadejte svoji emailovou adresu
do okna v pravém dolním rohu na
našich webových stránkách.
Na viděnou se těší kolektiv pra−
covníků MAP MAS Pošumaví. 

ORP Území spadající pod ORP:

KLATOVY
Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Čachrov, Černíkov, Červené
Poříčí, Číhaň, Dešenice, Dlažov, Dolany, Hamry, Hnačov, Janovice n.Ú., Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová,
Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice,
Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd u Plánice, Vřeskovice, Vrhaveč, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda

SUŠICE
Budětice, Bukovník, Čímice, Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Hartmanice, Hlavňovice, Horská
Kvilda, Hrádek, Kašperské Hory, Kolinec, Modrava, Mokrosuky, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice 
u Sušice, Podmokly, Prášily, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Strašín, Sušice, Velhartice, Žihobce, Žichovice.

HORAŽĎOVICE Břežany, Hejná, Hradešice, Horažďovice, Chanovice, Kejnice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív,
Nalžovské Hory, Nehodív, Olšany, Pačejov, Slatina, Svéradice, Tužice, Velké Hydčice, Velký Bor

Rozhodujte o vzdělávání a budoucnosti dětí
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Ve školním roce 2017/2018 bude škola vyučovat:
Obory středního vzdělání s výučním listem  (Křimice)
23−68−H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
23−55−H/02 Karosář (Autoklempíř)
33−59−H/01 Čalouník
23−61−H/01 Autolakýrník
37−52−H/01 Železničář

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
39−41−L/01 Autotronik (Křimice)
23−45−M/01 Dopravní prostředky (Karlovarská)

(Diagnostika a servis silničních vozidel)
37−41−M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Karlovarská)

– Drážní a městská doprava
– Komplexní logistika
– Letecké technologie
– Vnitrostátní a mezinárodní autodoprava

41−45−M/01 Mechanizace a služby (Karlovarská)
– Požární prevence
– Ekologie

64−41−L/51 Podnikání – denní nástavbové studium (Křimice)

Karlovarská 99

Tel. č.: 377 520 253 (Karlovarská)
Tel. č.: 377 822 310 (Křimice)

E−mail: dopskopl@dopskopl.cz
Stránky školy:  www.dopskopl.cz

Facebook:  https://www.facebook.com/dopskopl

Dny otevřených dveří: 25. 11. 2016 od 13:00 do 18:00 hodin
26. 11. 2016 od 08:00 do 13:00 hodin
20. 01. 2017 od 13:00 do 18:00 hodin

Plzeň požádá o dotaci na rekonstruk−
ci výtahu, vybudování dvou bezbarié−
rových ramp i dvou bezbariérových
toalet ve 4. základní škole v Kralo −
vické ulici v Plzni. Žádost předloží do
říjnové výzvy Národního rozvojového
programu mobility pro všechny.
Předpokládaný rozpočet stavby je
2,256 milionu korun včetně DPH, do−
tace by mohla činit až 50 procent.
Pokud město získá dotaci v maximál−

ní výši, z rozpočtu by spolufinanco−
valo akci částkou 1,128 milionu ko−
run. Cílem projektu je odstranit pře−
kážky pro osoby s omezenou schop−
ností pohybu a orientace. Oprava vý−
tahu je nezbytná, neboť zařízení se
nachází v havarijním stavu. Kromě
výtahu, ramp a toalet počítá projekt
také s provedením dalších úprav, díky
nimž by byla zajištěna bezbariérovost
objektu dle platných norem. 

Škola chce rekonstrukci
výtahu i rampy

Základní škola pro 800 žáků s bezbariérovým přístupem s rozšířenou výukou
tělesné výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů. Škola pořádá kultur−
ní a sportovní akce.

Podzim je vnímán a chápán jako
smutný, přes všechnu snahu pří−
rody zabarvit se krásnými barva−
mi, i přes všechny podzimní, na−
hořklé vůně. S  každým koncem
měsíce října, a každý rok význam−
ným státním svátkem, si občas
v duchu představím začátek dva−
cátého století, s  veškerou noble−
sou tehdejší společnosti, a jak
moc se asi lidé těšili na konec
útrap první světové války. Za svě −
cení činitelé v  politických a vliv−
ných podnikatelských kruzích
urči tě věděli i o blížícím se vyhlá−
šení samostatnosti Česko slo −
 venska. Co přesně, a jaké změny
si od toho tehdy slibovali? A proč
potom nedokázali zabránit obrov−
ské nezaměstnanosti a zavlečení
naší země do světové ekonomic−
ké krize? Zdražování, bídě, hladu?
Téměř v každém našem městě či
obci jsou pomníky padlých. Tak
proč se významná společnost na−
ší země i společensky vyspělých
ostatních zemí nepoučila, a pou−
hých dvacet let stačilo k  tomu,
aby se svět ocitl ve druhé, ještě
strašnější válce? 

Další významný den bychom
podle kalendáře měli oslavit 17. li−
stopadu. Tady už si nic představo−
vat nemusím, protože jsem udá−
losti v době před sedmadvaceti lé−
ty zažila. Po čem jsme tehdy dych −
tili? Už ani nevím. My, desítky let
před tím údajně dezorientováni ne−
úplnými, nebo zkreslenými zprá−
vami v médiích, máme být šťastni,
když naopak teď na nás prší udá−
losti ze všech mediálních stran?
Bohužel, jedna je horší než druhá.
I když naší ekonomice se v  sou−
časné době údajně daří, kladu si
otázku, proč všichni ti úžasní a vý−
znamní lidé, kteří si péči o nás
vzali na svá bedra, ti krásně oble−
čení diplomaté, státníci, premiéři
a prezidenti, kteří denně defilují
před aparáty médií, nedovedou za−
bránit postupnému vtahování svě−
ta do nové války, ještě horší než
byla ta první i ta druhá? K čemu je
v jednadvacátém století nejvyspě−
lejší techniky a pokroku potřeba
něčeho tak ubohého a primitivní−
ho, jako je hromadné zabíjení civil−
ních obyvatel v nějakých státech? 

Asi mám vnímání komplikova−
né. Když celý týden, nebo i déle,
nesleduji televizní zprávy, komen−
tátorské pořady, ani jiný druh

zpravodajství, cítím se docela
dobře. Chodím po obchodech,
procházím se po městě, zajdu do
knihovny, na výstavu, do divadla –
a nikde nevidím, že by se dělo ně−
co strašného. Nikde nepobíhají
podivná individua s  nožem, lidé
chodí do práce, z práce, zaplňují
restaurace a kavárny, hraje hud−
ba. Ale moje vnitřní pohoda vždy
skončí, jakmile se doma podívám
na tele vizní zprávy nebo na inter−
netovou publi cistiku. Nastoupí
frustrace. Podle zpráv všude pobí−
hají mezi lidmi podivná individua
s noži a výbušninami, neustále se
někde střílí, bomby boří domy,
tanky svými pásy drtí ornou půdu
a rozbíjejí silnice, a vyplašení lidé
pobíhají sem a tam. V lepším pří−
padě – u nás – hynou lidé na silni−
cích pod koly aut, páchají sebe−
vraždy, nebo se chovají nevysvět−
litelně. Už jsem to začala rozli −
šovat – venku, a doma. Venku je
spousta lidí tvářících se spokoje−
ně, nákupy, restaurace, pohoda.
Doma z  televizní obrazovky kape
krev, zní odtud skřek trýzněných
lidí, a též obra zovka počítače je
samá verbální hrůza, násilí, válka
a krev. Není on ten klid venku po−
dezřelý? Není to jen takové ticho
před bouří?

Už jako omleté klišé se občas
používá přirovnání možné spole−
čenské pohromy k smutně proslu−
lému parníku Titanic. Že se „na jeho
palubě hrálo a tančilo, zatím co loď
už se potápěla“… Konec životů
všech těch smějících se a tančících
lidí už se počítal na minuty, přesto
to posádka plavidla oznámila až
krátce před tím, než se loď rozlomi−
la, a klesala ke dnu. A tak si kladu
otázku, zda přece jen na tom ne−
jsme jako na té lodi. Kdy nám po−
sádka oznámí, že bohužel přes
veškerou snahu klesáme ke dnu?

A konečně – svátek zesnulých.
Dušičky. Lidé, kteří už od nás ode−
šli, a ještě před tím zabouchli nám
dveře jediným správným směrem.
Zahrady ticha a řady pomníků se
jmény. Břemeno bytí. Chuchvalec
energie, který s sebou neseme,
a který se ztrácí, s  předávaným
běsem, z  generace na generaci.
Duše jsou nemocné, zvěstuje
nám osud. V  každé době, svou
apokalypsu nosíme v sobě – snad
odjakživa, a dosud.

Dagmar Hermanová

Ticho před bouří?
� Fejeton �� Fejeton ��� Fejeton ���� Fejeton ���



30 Plzeňský rozhled  11/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ve Zbirohu vysadili starosta společ−
ně s dětmi z místní základní školy
během dobročinné iniciativy 72 ho−
din přes tři desítky nových
stromů podél cesty k místní−
mu zámku. Ve výsadbě aleje,
která trvala přesně tři dny 
a tři noci, podpořila Zbiroh
Nadace ČEZ příspěvkem
v hodnotě 55 375 korun.

Nové stromy teď lemují uli−
ci Pod Parkem vedoucí
k zámku Zbiroh. Původně zde
rostly vzrostlé kaštany, po−
stupem času ale byly stromy
zničeny nebo vykáceny. Mě s −
to se proto rozhodlo vrátit mí−
stu původní podobu. Sáze ní
stromů započalo vloni. 

„Vysadili jsme stromořadí
33 lip srdčitých, které u zá−
mecké brány plynule navazují
na část lipové aleje, jež byla
vysazena loni, a vede až
k aleji ořešáků,“ uvedl staros−
ta města Milan Rusek. Ten si
vzal výsadbu na starost spo−
lečně s dětmi z místní základ−

ní školy. „Zapojili jsme se s dětmi do
projektu, v němž kdykoliv během 72
hodin dobrovolníci po celé republice

pomáhají druhým, přírodě či okolí.
Rád bych poděkoval všem dětem
a dalším zapojeným, zejména spo−

lečnosti Lesospol Zbiroh, kteří
městu s výsadbou po tři dny ne−
únavně pomáhali, a díky nimž
se můžeme pyšnit krásnou
a funkční alejí podél cesty k ob−
líbenému turistickému cíli,“ do−
dal Milan Rusek.

Česká města a obce s podpo−
rou Nadace ČEZ obnovují či nově
vysazují stromořadí od roku
2011. Díky neustávajícímu zá−
jmu žadatelů o grant se již poda−
řilo vysadit přes dvě stě alejí a le−
tos k nim přibývají desítky dal−
ších. „Jsme rádi, že jedna z prv−
ních vlaštovek podzimních výsa−
deb v Plzeňském kraji spočívala
v ukázkové spolupráci místních
občanů včetně dětí a zastupitelů
obce. Svým zájmem a kolektiv−
ním nadšením dali krásný příklad
všem, kteří se na letošní sázení
stromů teprve chystají,“ řekla
Michaela Žemličková, ředitelka
Nadace ČEZ.

Cestu k zámku lemuje lipová alej 

Novou výjezdovou základnu dnes
získala ve Stříbře Zdravotnická zá−
chranná služba Plzeňského kraje
(ZZS PK). Záchranáři se do nového
objektu přestěhovali ze za−
staralých prostor v Alešově
ulici. Náklady na realizaci se
vyšplhaly na celkovou částku
7 750 000 Kč bez DPH (z to−
ho částku 1,5 milionu Kč
uhradilo město Stříbro), což
je 9 377 500 Kč včetně DPH. 

„Záchranáři ve Stříbře sídlili
v nevyhovujících prostorách,
jejichž provoz byl také ener−
geticky náročný. Proto bylo
začátkem roku 2015 rozhod−
nuto o stavbě nové výjezdové
základny, kterou z velké části
uhradil zřizovatel Zdravotnické
záchranné služby, Plzeňský
kraj, finančně se podílelo také
město Stříbro,“ uvedla radní pro ob−
last zdravotnictví Milena Stárková. 

Samotný objekt ZZS PK ve Stříbře
je jednopodlažní, nepodsklepený, se
dvěma úrovněmi stropní konstrukce.
Garáž tvoří vyšší část objektu a jsou
v ní tři garážová stání. V budově je
zázemí pro dvě výjezdové skupiny
ZZS a dispozičně oddělená část lé−
kařské pohotovostní služby (LPS).  

„O moderní výjezdovou základnu
ZZS jsme ve Stříbře usilovali dlouho−
době. Poté, co jsme získali prostřed−
ky od našeho zřizovatele i příspěvek

od města Stříbra, jsme mohli výstav−
bu budovy zahájit a nyní v ní záchra−
náři spustí provoz. Jsem přesvěd−
čen, že tyto finanční prostředky jsou
dobře investované a přispějí ke zkva−
litnění přednemocniční neodkladné
péče na Tachovsku. Oblast je totiž
specifická skutečností, že v regionu
momentálně nefunguje nemocnice
s akutními lůžky. Proto je nutné pa −

cienty dovážet do nemocnic v Plzni
a ve Stodu, což často komplikuje
obslužnost dalších pacientů tohoto
regionu. Proto i ve Stříbře plánujeme

zavedení tzv. rendez vous systému,
kdy lékař a záchranář progresivně
obsluhují závažně nemocné pacienty
speciálně upraveným osobním vo−
zem, který doplňuje výjezdová sku−
pina rychlé zdravotnické pomoci,“
vysvětluje ředitel ZZS Plk. Pavel
Hrdlička s tím, že dojde opět k výraz−
nému zlepšení poskytované péče
v regionu.

Záchranáři mají novou základnu ve Stříbře

Podle staré myslivecké zásady
„poslední klas z pole, první zrno
do zásypů“ se chovali členové
Myslivecké společnosti Honeb −
ního společenstva Lito hla vy –
Klabava na Rokycansku o uply−
nulém víkendu. Začali totiž s do−
plňováním zásypů, které jsou
urče ny pro zimní přikrmování ba−
žantů a koroptví. Zároveň připra−
vovali i krmnou směs pro spárka−
tou zvěř, zejména zvěř srnčí. 

Jedná se totiž o tradiční pod−
zimní činnost spojenou s výko−
nem práva myslivosti. Honební
společenstvo se však věnuje
i dalším činnostem, které k mys−
livosti neodmyslitelně patří.
Jedná se především o provádění
oprav a údržby mysliveckých za−
řízení v honitbě, výsadby stromů

a keřů pro volně žijící živočichy
v přírodě, úklid černých skládek
či o vyvěšování budek pro kach−
ny. Kromě toho není ani zane−
dbatelná úzká spolupráce s ro−
kycanskými ochránci přírody na
různých aktivitách. Honební
společenstvo Litohlavy – Kla −
bava hospodaří na 721,5 hekta−
rech, z čehož je 392 hektarů ze−
mědělské půdy, 270 hektarů les−
ní půdy, 50,5 hektarů vodní plo−
chy a 9 hektarů čítá plocha
ostatní. Kromě toho je to veselá
kopa lidí, která se věnuje i vý−
chově veřejnosti formou účasti
na různých akcích pořádaných
Obec ním úřadem v Litohlavech.
Samozřejmostí je i dodržování
mysliveckých tradic a pořádání
kulturních akcí včetně koncertu
lovecké hudby. 

Pavel MOULIS, 
předseda ZO ČSOP Rokycany

Myslivci myslí 
na zimu

Zleva: Ladislav Pohnán, Zbyněk
Brožík, Pavel Malík a Jan Bla hout
při přípravě krmiva pro spárkatou
zvěř, především srnčí. 
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V rámci celorepublikové výtvarné sou−
těže „Věda, která léčí“, do které se
zapojily děti z celé naší země, přináší−
me ukázky z děl, která napomohla vý−
zkumu a léčbě Crohnovy choroby. 

V lochotínském areálu, ve vchodu F
(v několika poschodích), jsou umístěna vý−
tvarná díla. Každý obrázek má své číslo a písmeno. Pokud
všechny obrázky najdete a poskládáte dle čísel a písmen,
vyluštíte tajenku. Napište její znění a společně se jménem
luštitele, adresou a fotografií jednoho z obrázků pošlete na
adresu mluvci@fnplzen.cz (obrázků je celkem 39).

V pondělí po 1. vánočním adventu ředitel 
FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 
z došlých odpovědí vylosuje 3 vítěze, 

kteří obdrží dárek.

POZOR! Všechna díla jsou v podlažích vchodu F, 
dostupná od pondělí do pátku 8:00–14:00 hodin.

Tajenka se Stonožkou – Spolupráce FN Plzeň
a Hnutí na vlastních nohou Stonožka pokračuje

Obrázky najdete 
ve vchodu F zde:

3. NP příjmová ambulance
Dětské kliniky 10 obrázků

4. NP vstupní hala 4. NP
2 obrázky

6. NP čekárna na Rtg 
vyšetření 6 obrázků

9. NP vstupní hala 9. NP
2 obrázky

9. NP čekárna ortopedické 
ambulance 6 obrázků

9. NP chodba čekárny dětské 
ortopedie 9 obrázků 

(2 protilehlé stěny)

10. NP vstupní hala 10. NP
4 obrázky
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Tak se jmenuje kniha Kateřiny Pojarové
ze Sušice. Jsou to veselé i vážné přího−
dy českých emigrantů u protinožců.
S autorkou knihy jsme si povídali
o jejích životních cestách.
Jak jste se dostala do Austrá lie?
Bylo mně 17 a mému klukovi 19
let, kdy jsme se rozhodli, že ute−
čeme z tehdejšího komunistické−
ho Československa. Rodiče o na−
šem úmyslu nevěděli a museli se
s naším odchodem dlouho smi−
řovat. Potkali jsme se na hotelové
škole v Mariánských Lázních.
Když jsme se rozhodli opustit re−
publiku, tak můj budoucí manžel
byl čerstvým absolventem hote−
lové školy v Mariánských Lázních
a já jsem skončila druhý rok stu−
dia na této škole. Na Západ jsme
se dostali přes hory z Jugoslávie
do Rakouska. Zde jsme byli devět
měsíců a čekali na vstupní vízum
do Austrálie. Manželství jsme uzavřeli
v Rakousku v uprchlickém táboře.
Sňatkem jste si asi vše zjednodušili.
To je pravda. Nicméně zase tak jedno−
duchá cesta do Austrálie nebyla.
Museli jsme si najít sponzora, protože
jsme byli příliš mladí a neměli dostateč−
né vzdělání. Jedna organizace pro čes−
ké uprchlíky ve Vídni nám našla
v Melbourne sponzora, který nám měl
sehnat ubytování, práci, uvést do spo−
lečnosti a pomoci s úředními záleži−
tostmi.
Dostali jste finanční podporu?
Tu jsme využili během dvou měsíců
a pak si našli práci. Dělala jsem uklí−
zečku, pomocnou sílu v kuchyni, v to−
várně pracovala jako šička. Pak jsem
se nechala zaměstnat v cukrárně, pro−
tože jsme měli vztah k pohostinství.
V Melbourne jsem si dokončila středo−
školské vzdělání.

Jak se vám líbilo v Melbourne?
Město bylo pohodové, klidné, spousta
zeleně. Přesto jsme utrpěli jistý kulturní

šok. Zkrátka Austrálie a Evropa jsou
dva jiné světy. Dokonce jsme uvažovali
přestěhovat se na Nový Zéland. Trvalo
nám 10 let, než jsme si zvykli. 
Co jste dělali?
Vrhli jsme se do podnikání. Když byla
u vás sametová revoluce, otevřeli jsme
v Melbourne naši první evropskou cuk−
rárnu Prague Cakes (Pražské Dorty).
Po 5 letech jsme byznys prodali a s na−
dšením se vraceli domů do Čech.
To bylo v roce 1995.
Bylo po sametové revoluci a my jsme
byli šťastní, že můžeme žít svůj život ve
svobodné vlasti. Tady jsme ale brzy 
vystřízlivěli a po roce jsme odjeli zpátky
do Austrálie, vrátili se k  podnikání 
a zakládali další kavárny – cukrárny
Bohemia Cakes (České Dorty).
Provozovali jsme je do roku 2008, kdy
jsme je prodali a odstěhovali se natrva−
lo do Čech.

Jak se podnikalo v Austrálii?
Nebylo to jednoduché. Hodně jsme se
nadřeli. Poznali jsme Austrálii i z té dru−

hé strany. Šli jsme do toho
dobrovolně, takže si nemo−
hu stěžovat. Ten život pro
nás nebyl jednoduchý, nic−
méně mohu říci, že se lidem
v Austrálii všeobecně žije
jednodušeji, než tady.
V čem?
Například proto, že tam věci
fungují, jak mají. Byrokracie
ve srovnání s Evropu je mi−
nimální. Dám vám příklad.
Když se stěhujete z bytu,
nemusíte jezdit jako u nás
na ČEZ a odhlásit se.
Zvednete telefon a nahlásíte
stav elektroměru. Nemáte
žádnou občanku. Jediná va−
še identita je řidičský průkaz
s fotkou. Ovšem dnes se

i tato situace mění, z velké části díky
přílivu emigrantů, hlavně z třetího světa.
Rostoucí kriminalita se pro tuto kdysi
tak pohodovou zemi stává velkým pro−
blémem.

Proč jste se natrvalo vrátili domů?
Můj manžel má velmi silný vztah k Su ši −
ci. Jeho tatínek pochází z Petrovic. Stále
cítil, že jeho domov, jeho kořeny jsou ta−
dy na Sušicku. Já jsem z Plzně a v dět−
ství jsem hodně jezdila na Šumavu. Mám
ji moc ráda, je to moje srdeční záležitost.
I Klostermanna jsem četla poctivě. 
K jakému období se vztahuje vaše 
kniha?
Události Deníku začínají v září 2012,
kdy jsme už bez našich dvou dcer odle−
těli do Západní Austrálie. Můj manžel už
tam o rok dříve strávil několik měsíců.
Protože tato část světa je velmi krásná
a jsou tam nesmírně milí lidé, strávili
jsme tam nějakou dobu a lépe poznali
tuto oblast. Měli jsme hodně silných 

zážitků a to byl ten důvod, proč jsem
začala psát deníček. Úžasnými 
ilustracemi doplnil knihu Josef Po −
spíchal ze Železné Rudy.
Mohou se čtenáři s vámi někde
setkat, a kde dostanou knihu?
Zúčastníme se prodejní akce na
Festivalu regionální literatury
v Knihovně města Plzně a to 24. li−
stopadu 2016. Ke koupi je v e−sho−
pech online a v několika obchodech
v Plzni: Knihkupectví Plaza –
Neoluxor, Olympia – Kanzelsberger,
Kosmas – Klatovská 13, Dobrovský
– Nám. Republiky a Americká.
V Kla tovech má moji knihu
Knihkupectví Léto.                (re)

Australský deník aneb
mé soukromé pohromy

Kateřina Pojarová podepisuje knihu dalšímu suši −
ckému spisovateli Karlu Fořtovi, který píše kriminální
příběhy ze Šumavy.

Manžel autorky knihy Milan Pojar vydal CD
country písní Z Austrálie až na Vogelsang.

Příznivci letitých diskotékových po−
pěvků jsou letos opět zváni do pří−
jemného prostředí Společenského
sálu restaurace Alfa na Americké
třídě. Předpokládaný začátek bude
ve 20 hodin a večer protáhneme do
2. hodiny ranní. 

Je pochopitelné, že hudební náplň
připravovaného vánočního večera
naváže na tradici předchozích oldies
diskoték. Nebude zde proto chybět
jak blok rock’n’rollů, tak série největ−
ších hitů let 60., ale i éra disko soun−
du 70. let. Hity 80. let budou pro ně−
které účastníky večera nejspíš pří−

jemnou vzpomínkou na návštěvy –
tehdy největší plzeňské – diskotéky
Sport u zimního stadionu.

Hudební nabídka mých oldies ve−
čerů je velice pestrá: od oblíbených
kapel, jakými jsou Beatles, Rolling

Stones, Beach Boys, přes Boney M,
Smokie, ABBU, Opus, Modern
Talking a další až po českou klasiku
– Olympic, Petr Novák atd. Ve stej−
ném stylu bude i letošní vánoční dis−
kotéka. Pravda, loni mě v závěru ná−

vštěvníci přemluvili a poslední půlho−
dinka nakonec byla – k mé radosti –
sestavena z hitů oné rockové klasiky
70. a 80. let (Kiss, Status Quo, ELO,
Rainbow, Bon Jovi, Twisted Sister
atd., takže uvidíme, jestli si tento zá−
věr zopakujeme i letos). 

Zavzpomínáme také na domácí
rockové kapely, které možná mnozí
považují spíš za kytarový pop,
ale některé melodie – zejména v po−
dání plzeňských kapel (Bumerang,
Katapult, Odyssea, Turbo, Extra
Band, Pohoda) – v naší lokalitě sko−
ro zlidověly.

Vstupenky je možné zajistit buď přímo v restauraci v Alfě, tel. 606 822 356  nebo v IC města Plzně, nám. Republiky 41, tel. 378 035 415.

Vánoční oldies Petra Březiny
25. 12. 2016

– Společenský sál restaurace Alfa, Americká třída
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Charitní sociální podnik získá zázemí
v městském objektu na adrese
Palackého 16. Rozhodla o tom Rada
města Plzně, která schválila uzavření
smlouvy o nájmu prostor, a to kon−
krétně ubytovny o celkové výměře
194 metrů čtverečních a dále neby−
tových prostor v objektu, v nichž
vzniknou kanceláře, sklady a zázemí
pro sociální podnik. 

„Charitní sociální podnik zřídila
Diecézní charita Plzeň, která chce v
objektu provozovat sociální ubyto−
vnu. Ta bude určena lidem zaměst−
naným v připravované sociální fir−
mě, uživatelům sociální služby s ná−
zvem Středisko sociální rehabilitace
Diecézní charity Plzeň a klientům,
kteří prošli programem ve středisku
v Koterově,“ přiblížil radní pro sprá−
vu městských nemovitostí David
Šlouf. 

Ubytovna bude dále sloužit klien−
tům, kteří již v sociální firmě nepra−
cují a nalezli si sami zaměstnání jin−
de, avšak nejsou dosud schopni si

najít běžné standardní bydlení.
Sociální ubytovna bude také vyu−
žívána pro některé klienty krizo−
vého a intervenčního centra

Diecézní charity Plzeň, kteří se ocitli
v tíživé situaci, tedy například pro
osoby ohrožené domácím násilím v
případě, že jsou nuceny urychleně
odejít z domova a podobně.

Budova na adrese Palackého 16
je ve vlastnictví města a měla by v
něm na základě rozhodnutí
Zastupitelstva města Plzně z prosin−
ce 2015 zůstat i nadále. Ve třetím
patře objektu je v současné době po
stavebních úpravách 194 metrů
čtverečních prostor ubytovny, tedy
11 pokojů, kuchyňka, toalety, chod−
ba a prostory pro pračku a úklidové
potřeby. Prostory pro zřízení kance−
láře jsou ve stejném patře, sklady a
další zázemí by měla charita v 1.
nadzemním podlaží. 

Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, výše nájemného je sjed−
nána na 250 korun za metr čtvereční
a rok, tedy v takové výši jako u
ostatních neziskových organizací,
jež mají v nájmu městské prostory.

Charitní sociální podnik
získá zázemí



34 Plzeňský rozhled  11/2016Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Slavnostní setkání v novém 
En vi  ronmentálním centru v Že −
lez né Rudě bylo příležitostí po−
děkovat všem, kteří se
zasloužili o jeho vznik.
Po četné zastoupení zde
měli také bavorští souse−
dé a partnerská města
Železné Rudy. Environ −
mentální centrum vzniklo
rekonstrukcí bývalé základní
školy. Ve svém vystoupení sta−
rosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr připomněl okamžiky,
kdy se rozhodovalo o tom, co
bude se starou budovou základ−
ní školy.
„Existovaly dva návrhy. Zbourat
nebo provést nákladnou re −
konstrukci. Konečné rozhodnutí
města bylo zachránit budovu staré
školy v nezměněné historické po−
době. Proto jsme se rozhodli, že
v ní bude Návštěvnické centrum
Šumavy, které městu chybí, a ko−

nečně budeme mít důstojné záze−
mí pro všechny, kteří mají rádi
Šumavu a Železnorudsko. 
V říjnu minulého roku jsme dostali
finanční dotaci, kterou jsme mu−

seli do konce roku 2015 proinve−
stovat. Díky přístupu stavební fir−
my Prima se nám to podařilo

a znovu jsem se pře−
svědčil, že český byznys
na tom není zase tak
špatně. Potkal jsem lidi,
u kte rých dané slovo
platí podáním ruky. A ne−

jsou to jen stavbaři. Mohl
bych mluvit i o dalších. Všem

patří moje velké poděkování včet−
ně zaměstnanců městského úřa−
du a to zejména místostarostovi
Ing. Milanu  Křížovi. 
Díky všem obětavým lidem jsme
mohli už letos v dubnu z radnice
přestěhovat Informační a turistic−
ké centrum do nově zrekonstruo−
vané budovy a v červnu instalovat
jednotlivé expozice. Kdo nyní při−
jede do Železné Rudy, má
se kam podívat a na−
čerpat zážitky a vě−
domosti nejen ze

Železnorudska, ale z celé Šu ma −
vy. Je zde opravdu co k vidění.
Jsou zde kabinety čápa černého,
jelena lesního, bobra evropského,
geologie a geomorfologie Šuma vy,

bylin a hub, šumavských lesů,
menší 3D kino, přednášková a vý−
stavní síň. Chceme udělat expozi−
ci našemu významnému rodákovi,
odborníkovi na lesnictví a mysli−
vost, profesoru Komárkovi a také
si připomenout historii budování

tunelu pod Špičá −
kem. V současné do−

bě jednáme s Národ −
ním parkem Šumava o vzá−

jemné spolupráci,“ připomněl ve
svém vystoupení starosta města
Ing. Michal Šnebergr.

První expozice v ČR
Velmi zajímavou a přitažlivou vý−
stavou v Návštěvnickém centru je
Historie lyžování. Velký podíl na
ní má neúnavný bojovník za
Šumavu a za všechno lidské Emil
Kintzl z Kašperských Hor.
„Muzeum jsme dělali z lásky k ly−
žování už před několika lety a bylo
umístěno v Zámečku v Železné
Rudě. Nyní jsme ho přestěhovali
do Návštěvnického centra a obo−

hatili opět o nové exponáty. Mně
se například podařilo sehnat ly−
žařské boty, které nenajdete
v žádném jiném muzeu v Česku.
Dalším unikátem budou lyže so−
větských vojáků, kteří za komunis−
tického režimu hlídali atomové
hranice. Lyže dostanu z Atomu
Muzea v Míšově. Protože jsem byl
zásluhou pana Říhy v padesátých
letech minulého století přijat
za dobrovolného člena Horské
služby, tak jsme připravili expozici
o historii Horské služby na
Železnorudsku. Pokud vím, tak je

to první taková expozice v Česku.
Chceme tím vzpomenout na obě−
tavé lidi, kteří pomáhali turistům
i obyvatelům Šumavy v nesná−
zích,“ řekl nám Emil Kintzl.
Environmentální Návštěvnické
centrum v Železné Rudě bude ne−
ustále živé, to znamená, že se jed−
notlivé expozice budou měnit
a přinášet nové informace a po−
znatky ze Šumavy. Proto město
Železná Ruda chce navázat 
úzkou spolupráci a spojit síly
k provozování tohoto centra s Ná −
rodním parkem Šumava. Věřme,
že spolupráce nezůstane jen
u snahy a záměru, ale bude ku
prospěchu všech, kteří přijíždějí
na Železnorudsko a Šumavu.  

(re)

Krásy Šumavy pod jednou
střechou v Železné Rudě

Environmentální Návštěvnické centrum v Železné Rudě je v ulici 1. Máje 12.
V přízemí je Informační turistické centrum.

„Prohlédněte si výstavu Historie lyžování na Železnorudsku,
kde je část věnována i Horské službě,“ zvou vás k návštěvě
zleva: starosta města Ing. Michal Šnebergr a Emil Kintzl.
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„Waldkirchen je oblíbeným turistic−
kým centrem v Bavorském lese
s možností sportovního vyžití ve
všech ročních obdobích. Toto kdysi
důležité obchodní místo na Zlaté
stezce se dnes v Bavorském lese řadí
k místům s největším počtem náv −
štěv níků. Z České republiky je Wald −
kirchen pohodlně dostupný přes 
hraniční přechod Strážný (95 km
z Českých Budějovic) nebo Železná
Ruda (160 km z Plzně),“ říká koordi−
nátorka Bavorsko−Čechy Simona Fink
a dodává: „Do Waldkirchenu přijíždě−
jí návštěvníci z celého Německa,
z Rakouska a v poslední době stále

častěji také z České republiky. Jejich
cílem je Dům módy Garhammer.
Rodinný podnik s dlouholetou tradicí
a hlubokými regionálními kořeny na−
bízí na ploše 9 000 metrech čtvereč−
ných dámskou, pánskou a dětskou
módu včetně modelové řady Young
Fashion a všechny doplňky jako je
obuv, kožená galanterie, bižuterie
a podobně.“ 
Přijali jsme pozvání od majitelů Domu
módy Garhammer Johannese Hubera
a Christopha Hubera. 

120 letá historie
Firmu založil náš pradědeček v roce
1896 původně jako obchod s koloniál−

ním zbožím. O dva roky později rozšířil
sortiment o textilní zboží. Pak převzala
firmu naše babička. V padesátých le−
tech minulého století se rodina rozhod−
la zaměřit se na módu a působit v ce−
lém regionu. Postupem času jsme
hodně investovali, zvětšovali prodejní
plochu do dnešní podoby a rozšiřovali
sortiment nabízeného zboží. Jsme veli−
ce vděčný za to, že jsme si zachovali
rodinný podnik a za vše, co jsme se
naučili od svých rodičů. Pro nás ne −
existuje hezčí zaměstnání, než to, co
nyní děláme. Móda a lidé jsou pro nás
dva pojmy, které ztělesňují naše zaujetí
pro věc a jsou naší neustálou motivací.

Naše čtyři hlavní
sloupy
Je to móda, lidé, 
servis a propojenost
s regionem. Pro nás je
důležité, aby lidé jez −
dili za námi, do naše−
ho obchodního domu.
Proto vybíráme takové
zboží, abychom mohli
konkurovat velkým
obchodním domům
ve velkoměstech.
U nás si vybere každý
i ten nejnáročnější 
klient. Velký důraz kla−
deme na kvalitu. Ne −
jde me cestou levného
zboží. Vybíráme ho

s láskou, zaměstnanci se maximálně
věnují svým klientům, práci děláme
s chutí, s nadšením a je to znát.
Zachovali jsme také rodinnou tradici.
Při vstupu do obchodního domu je
pult, u kterého vždy stojí někdo z naší
rodiny. Vážíme si toho, že můžeme
osobně přivítat zákazníky a popřát
ji hezký den. Preferujeme osobní 
kontakt.

Spokojený personál
Zaměstnáváme 500 lidí a v regionu
jsme největší firmou. Naší filosofií je, že
zaměstnanci musí být spokojení.
Nadšený personál bude také s nad −
šením nabízet a prodávat zboží. Tato

nálada spojená s motivací pozitivně pů−
sobí na zákazníka. Ke klientovi se cho−
váme tak, aby měl pocit, že je u nás na
prvním místě. Proto k nám jezdí zákaz−
níci zdaleka. Máme už také početnou
českou klientelu. Mezi našimi zaměst−
nanci jsou také tři Češky. Jinak musíme
říci, že čeští návštěvníci, kteří k nám
přijíždějí, mluví velmi dobře anglicky.  

Vybrané zboží si 
vyzkoušíte doma
Dneska máme 76 000 zákazníků s naší
klientskou kartou, z toho je 1 200 z Čes −
 ké republiky. Jestliže si klient u nás vy−
bere zboží, může si ho bez zaplacení
vzít domů a v klidu vyzkoušet. Pod −
mínkou je klientská karta. Vrátit vybrané
zboží může do 10 dnů a nikdo z perso−
nálu se nebude ptát, proč ho vrací a na−
bídne další kolekci. Zavedli jsme také
online prodej. Zákazník si na internetu
vybere zboží, které mu dopravíme. 

Vše pro zákazníka
Naší snahou je, aby se
naši klienti stali našimi
fanoušky. Také jsme za−
vedli, že se mohou bě−
hem nakupování osvěžit
kávou, nápojem a vše je
zdarma. Na střeše ob−
chodního domu jsme vy−
budovali velkou proskle−
nou restauraci s nádher−

ným a jedinečným výhledem. Restau −
race je nositelem prestižní michelin−
ské hvězdy tzv. oskarem v kulinář−
ském světě. K plné spokojenosti
rovněž patří, aby motorizovaní zákaz−
níci mohli pohodlně zaparkovat. Hned
naproti našemu Domu módy máme
vlastní parkovací dům, který v sou−
časné době rozšiřujeme. Parkování
v něm je bezplatné.

Soulad s regionem
Jsme velkými patrioty našeho re −
gionu. Měli jsme mnoho nabídek na
spolupráci s velkými firmami i na
otevření dalších našich obchodních
domů ve velkých německých měs−
tech. Všechny nabídky odmítáme.
Chceme být stále rodinnou firmou
a působit v našem regionu, kterému
pomáháme. Nejsme žádným příhra−
ničním regionem, ale jsme v centru
Evropy v důležité poloze mezi
Českou republikou, Rakouskem
a Bavorskem.

Vánoční nákupy
V tomto předvánočním čase připravu−
jeme celou řadu akcí, které najdete na
našich webových stránkách. Zaru −
čeně si u nás vyberete vánoční dárek,
kterým potěšíte své blízké. U nás na−
jdete světové i nevšední značky, které
daleko široko nikdo nemá. Přinášíme
sem do tohoto regionu kousek světo−
vé módy. Jsme taková perla. Máme
velký zájem o českou klientelu a právě
nyní je ta pravá chvíle nás poznat, se−
známit se a na vlastní oči se přesvěd−
čit o úrovni a nabídce našeho Domu
módy Garhammer ve Waldkirchenu.
Jste u nás srdečně vítáni.             (red)

Nakupování u Garhammera je
nezapomenutelným zážitkem

V době naší prohlídky obchodního do−
mu byl za „pultem“, který má v rodin−
ném podniku dlouholetou tradici otec
bratrů Johannese a Christopha pan
Franz Huber.

„V nabídce máme jedinečné módní kolekce, které ob−
stojí v jakémkoli evropském městě. Ne náhodou k nám
jezdí klienti z Mnichova, Linze, z Plzně, Českých Budě −
jovic a z dalších vzdálených míst a pravidelně se vra−
cejí,“ řekli nám bratři Johannes a Christoph Huberovi.

Návštìva Domu módy Garhammer ve Waldkirchenu

Obchodní dům Garhammer ve Waldkirchenu.
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Dotaz čtenáře KS:
Dobrý den, měl jsem na sebe
exekuci, protože jsem asi před
sedmi lety nezvládal splácet
půjčku od jedné pochybné spo−
lečnosti. Od exekutora mi při−
šlo, že exekuci zastavuje kvůli
neplatné rozhodčí doložce, zna−
mená to tedy, že už nemusím
nic platit, nebo na mě může
znova kdykoli přijít exekutor?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři KS,
případ, který popisujete, je typic−

kým postupem exekutorů v posled−
ních letech, nejvíce exekucí bylo
takto zastavováno od roku 2011
a v několika následujících letech,
ale i dnes jsou stále vedeny tisíce
exekucí nezákonně. 

Podle toho, co píšete, s Vámi
společnost, která Vám poskytla
půjčku nebo úvěr, ve smlouvě sjed−
nala rozhodčí doložku, která byla
neplatná. Pro vysvětlení – rozhodčí
doložka se sjednává pro případ

vzniklého sporu, pokud některá ze
stran poruší své povinnosti a věc
se nevyřeší smírně, nerozhoduje
spor běžný soud, ale rozhodce.
Rozhodčí doložku si často sjedná−
vají podnikatelé ve svých smlou−
vách, protože řízení před rozhod−
cem je pro ně daleko rychlejší a ta−
ké pohodlnější, než před obecnými
soudy. Bankovní i nebankovní sub−
jekt měli v minulosti ve zvyku zadá−
vat své spory soukromým rozhod−
cům, tedy ne rozhodčímu soudu
zřízenému zákonem, kdy tímto po−
stupem získali velmi rychle exekuč−
ní titul, proti svým dlužníkům a bylo
možné nechat nařídit exekuci.
Dlužníci často ani nevěděli, že věc
je u rozhodce, a dozvídali se o tom
až, když už bylo pozdě, a věc měl
na stole exekutor. Velké množství
takových rozhodčích doložek se
ukázalo jako neplatné právě kvůli
způsobu určení rozhodce. Pokud
rozhodčí doložka určuje řešení spo−
ru u jiného, než zákonem zřízeného
rozhodčího soudu, musí být určení
rozhodce zcela určité, jinak to pů−
sobí neplatnost rozhodčí doložky,
což má za následek neplatný roz−
hodčí nález a nezákonně vedenou
exekuci. 

Předpokládám, že přesně toto
nastalo u Vás, rozhodčí doložka by−
la neplatná, což mělo ten důsledek,
že exekuce byla zastavena. Z Va −
šeho dotazu vyplývá, že zastavení

nebylo na Váš návrh, takže pravdě−
podobně návrh vzešel od oprávně−
ného (věřitele), kteří jsou si dobře
vědomi správného postupu a judi−
katury soudů z posledních let. 

Zastavení exekuce samo o sobě
neznamená zánik Vašeho dluhu.
Pokud jste celý dluh dosud nespla−
til, tak stále trvá, velký rozdíl je ale
v nákladech řízení před rozhodcem
a nákladech exekutora. To jsou ne−
malé částky a s ohledem na neplat−
nou rozhodčí doložku a zastavení
exekuce nejste povinen je hradit.
Správný postup věřitele je takový,
že svou pohledávku znovu zažaluje,
tentokrát u obecného soudu se zo−
hledněním částek, které již byly za−
placeny. Jelikož ale od splatnosti
většiny takto uplatňovaných pohle−
dávek uplynula delší doba, zabývají
se soudy v současné době otázkou
promlčení pohledávky. Z rozhodo−
vací praxe soudů vyplynulo, že i po
dobu nezákonně vedené exekuce
běžela promlčecí lhůta.

Abych tedy přesně odpověděla
na Váš dotaz, dluh nezaniknul, ale
ještě před nařízením exekuce musí
být vedeno soudní řízení, o kterém
budete vyrozuměn a na tomto
soudním řízení můžete navrhovat
námitku promlčení. Pokud Vaší ná−
mitce soud vyhoví, tak po Vás věři−
tel nemůže dluh vymáhat, a to ani
prostřednictvím exekutora.

JUDr. Václav Korecký

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  a Mgr. Radka Chaloupky

Významné ocenění, které je udělo −
váno za přínos pro rozvoj města
Plzně a zvýšení jeho prestiže, získal
také šéf baletu Divadla
J. K. Tyla Jiří Po korný.
Zařadil se tak k význam−
ným osob nostem, které
jsou spjaty s Plzní a tuto
cenu v minulosti obdržely.
Mezi jinými je to pěvkyně
Eva Urbanová, herečka
Blanka Bohda nová, nestor
plzeňské činohry Pavel
Pavlov ský, cembalistka
Zuzana Růžičková nebo spor tovci
Kateřina Emmons a Martin Straka. 

Jiří Pokorný, který vede plzeňský
balet od roku 2003, má za sebou
velmi úspěšnou dráhu sólového ta−
nečníka. Po absolutoriu konzervato−
ře byl sólistou baletu Národního di−
vadla v Praze, hostoval také na za−
hraničních scénách. Je držitelem ně−
kolika ocenění, například Ceny čes−
kého literárního fondu, Philip Morris
Ballet Flower Award, dvojnásobným

držitelem Ceny Thálie. V současnos−
ti působí jako choreograf, a to nejen
baletních představení. Jeho choreo−

grafie jsou význam−
nou složkou insce−
nací DJKT; muzi −
kálových Koček ne−
bo scénického ora−
toria Jana z Arku na
hranici. V poslední
době zaznamenala
vel ký úspěch Po −
kor  ného choreo−
grafie baletu Spar −

takus, se kterým absolvoval soubor
turné do sicilského Theatro Massi −
mo Bellini. 

Za léta soustavné práce v plzeň−
ském baletu se Jiřímu Pokornému
podařilo vybudovat špičkový mezi−
národní soubor, jehož členové se tě−
ší řadě ocenění. Za všechny jmenuj−
me alespoň držitele Thálie Richarda
Ševčíka, který se uplatňuje i jako ta−
lentovaný choreograf a za vytvoření
inscenace Obraz Doriana Graye 

získal Uměleckou cenu města Plzně.
Téhož ocenění se letos dostalo doy−
enu baletu DJKT Jiřímu Žaludovi,
jenž tančí na prknech plzeňského di−
vadla neuvěřitelných šedesát let.
Divadlo J. K. Tyla je dobrou štací
i pro významné sólisty, kteří se pra−
videlně objevují na prestižních světo−
vých scénách, rády zde pracují i vý−
razné osobnosti současné choreo−
grafie, jakými jsou Libor Vaculík,
Mário Radačovský, Alena Pešková,
Viktor Konvalinka nebo Yelena
Pankova. 

Plzeň se díky iniciativě Jiřího
Pokorného nejednou stala dějištěm
Mezinárodní choreografické a popr−
vé v historii Mezinárodní baletní sou−
těže. Za zmínku jistě stojí i to, že ba−
let DJKT jako jediný soubor v repub−
lice uvádí čtyři premiéry v sezóně,
a to při velkém nasazení v operních,
operetních a muzikálových inscena−
cích. Dramaturgie přitom nabízí širo−
ké spektrum titulů od klasických ba−
letů až po současné projekty.

Jiří Pokorný převzal Pečeť města PlzněStřípky 
z Plzně

Mezi dětmi narozenými v lednu
bylo i tento rok nejvíce Jakubů
a Elišek. Rodiče dali svým potom−
kům 517 různých chlapeckých
a 619 dívčích jmen. Křestní jména
dětí narozených v lednu sleduje
Český statistický úřad od roku
1999. Nejoblíbenější chlapecká
jména v lednu 2016 byla Jakub,
Jan a Tomáš, nejoblíbenější dívčí
jména Eliška, Tereza a Anna. 

Z lednových statistik se dají 
zjistit i nejčastější jména rodičů.
Matky se nejčastěji jmenovaly
Lucie, Jana a Kateřina, otcové
pak Jan, Petr a Martin. Pouze Jan
se probojoval mezi první trojici
jak u chlapců, tak u otců. „Dědění
jmen je výrazně častější u chlap−
ců. Zděděné jméno má každý
šestý, mezi dívkami každá 25. Při
pojmenování dcer jsou rodiče
mnohem kreativnější. Je to znát
i z celkových přehledů, kdy se ve
20 nejoblíbenějších jménech od
ledna 1999 objevilo celkem 
36 různých dívčích a jen 27 chla−
peckých jmen,“ říká Tomáš Chrá −
mecký z odboru vnější komuni−
kace ČSÚ.

Kromě celkového vítězství bylo
jméno Jakub nejoblíbenější
i v krajích, a to v deseti z nich. Ve
dvou krajích vyhrál Jan, v jednom
Ondřej a Matěj. U děvčat byly
v krajích nejčastěji první Eliška
(šestkrát), Anna (čtyřikrát) a Te −
reza (třikrát). Z celkových výsled−
ků se vymyká Karlovarský kraj,
kde se na prvním až třetím mís−
tě srovnala Barbora, Kristýna
a Laura, tedy jména, která jsou
v celkovém pořadí na 11. až 13.
místě.

Kromě jmen obvyklých či oblí−
bených zaznamenali statistici
v letošním lednu i některá netra−
diční jména, ať už staročeská, ne−
bo cizokrajná. Z chlapeckých je
to například Barnabáš, Dalimil,
Diviš, Mikeš, Attila, Geralt, Lionel,
Jeroným Iskandar nebo Taigo
Ryu. V lednu se u nás také na −
rodila Adléta, Aleška, Josefa,
Klotylda, Adel, Aurelie, Rihana,
Salome, Amálie Perla nebo Nina
Anuška.

Nejoblíbenější
dětská jména: 

Jakub a Eliška
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Před 22 léty založili manželé Zdeňka
a Zdeněk Beckovi z Holýšova firmu
Z+Z BECK na montáž stínící techni−
ky. Už na samém počátku byl jejich
prvořadý cíl spokojený zákazník,
který se i po létech bude vracet.
Poctivý a profesionální přístup ke
klientům jim otevřel dveře k největší
a nejsilnější české firmě v oboru stí−
nící techniky společnosti Climax.
Manželé Beckovi se svoji firmou
jsou jejími letitými partnery. Zeptali
jsme se jich, jaké jsou současné
trendy ve stínící technice.
Mění se přístup klientů ke stínící
technice?
Jednoznačně. Jeden příklad za
všechny. Není to tak dlouho, když zá−
kazník v první řadě preferoval vnitřní
žaluzie. Když jsme se zmínili o mož−
nosti venkovních žaluzií nebo i ven−
kovních rolet, většinou odpověděl, že
mu postačí vnitřní. Dnes požaduje
informace o všech možnostech za−
stínění. Ptá se například, zda mu
ušetří energie na vytápění, odhluční
interiér rodinného domu, bytu, při−
spěje k větší bezpečnosti proti násil−
nému vniknutí.
Chce se nejdříve poradit?
Přesně tak. A nejen to. Chce také vi−
dět nějaký funkční vzorek. Daleko více
než dříve se zajímá o kvalitu. Zajímá
ho historie naší firmy a kde všude
jsme instalovali stínící techniku.
Všem, kteří nás osloví nebo nás nav−
štíví ve vzorkové prodejně v Holý −
šově, poskytujeme konzultace zdar−
ma. Je dobré, když se s námi poradí
a nespoléhají na to, co jim řekne sou−
sed, známý, nebo internet. Rádi je se−
známíme s našimi letitými praktický−
mi zkušenostmi.

Co je nyní takovým hitem?
Jsou to plisé žaluzie, které jsou mo−
derním provedením tradičních hori−
zontálních žaluzií. Rozhodně oživí kaž−
dý interiér svými barvami, vzory a ma−
teriálem. Jsou vyrobeny z kvalitní sklá−
dané látky, která poskytne zastínění na
míru místnosti a to jak shora dolů, tak
oběma směry. Velmi žádané jsou také
plizé sítě proti hmyzu. Jejich předností
je velmi snadná instalace i následná
demontáž. Plizovaná síťovina je vyro−
bena z pevného trvanlivého materiálu,
který je odolný proti UV záření.
Vnitřní stínění může pozitivně změ−
nit interiér místnosti?
Jednoznačně. Látkové stínění vnese
do interiéru originalitu. Toto dekorativ−
ní stínění dokáže místnost proměnit
v moderní prostor. Kolekce látek pro

látkové rolety, plisé, japonské posuv−
né stěny a ver tikální žaluzie nabízí
širo kou paletu barev, dekorů a materi−
álů. Tento typ stínění může vyřešit
i zastínění do střešních oken.

Jestliže máme dům blízko komuni−
kace a chceme, aby nás hluk ne −
obtěžovat?
Pak doporučujeme venkovní rolety,
popřípadě venkovní žaluzie. V sou−
časné době je to nejpoužívanější
způsob venkovního stínění. Ven −
kovní rolety i žaluzie zabraňují pro −
nikání hluku, úniku tepla, dokážou
výrazně snížit teplotu v interiéru
i bez použití klimatizace. Jsou origi−
nálním a funkčním doplňkem mo−
derních fasád.

Jaké nejčastější požadavky mají kli−
enti na stínící techniku?
I v tomto směru se během posledních
let změnily nároky. Je to úspora ener−
gie při vytápění, zvýšení bezpečnosti

domova, regulace množství denního
světla v místnosti, účinnost ochrany
proti slunečním paprskům a kvalita
stínící techniky. U nás mají klienti veš−
kerý záruční i pozáruční servis, záru−
ka na stínící techniku je 4 roky. Tím,
že jsme par tnerem společnosti
Climax, má u nás zákazník jistotu, že
mu nabídneme a namontujeme ne−
jmodernější vysoce kvalitní výrobky.
Když se s klientem předběžně dohod−
neme, zdarma vyměříme prostor
a vypracujeme nabídku. (še)

Návštěva ve vzorkové prodejně stínící techniky Z+Z BECK v Holýšově

Jeden z nejlepších způsobů ochrany proti 
slunci, hluku a úniku tepla jsou venkovní žaluzie

Majitelé firmy Z+Z BECK v Holýšově, manželé Zdeňka a Zdeněk Beckovi, při
jednání se zákaznicí ve vzorkové prodejně. 

Venkovní žaluzie zabraňují hluku.
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Nikdy jsem nechápal, proč má ve
státním znaku České republiky
Český lev dva ocasy. Mám pocit, že
tento znak (lev s dvěma ocasy) bu−
dí odjakživa rozpaky a nepřispíval,
nepřispívá a nikdy nebude přispívat
ke stabilitě České republiky. Tuto
moji vizi uvádím jako důvod k  za−
myšlení, protože jsme si v  nedáv−
ných dnech připomínali Státní svá−
tek Den vzniku samostatného Čes −
ko slovenského státu. V  této sou −
vislosti jsem dostal od čtenářů do−
taz, abych vyvěštil, který rok by byl
nejvhodnější pro vznik samostatné−
ho Československého státu. Dobré
datum pro položení stabilních zá−
kladů byl podle mé věštby rok
1916, což je rok červeného Draka.
To je totiž znamení, ve kterém se
narodil Karel IV. Nejdelší a nej −
úspěšnější období v  našich ději−
nách bylo za vlády Karla IV.

Podle mé věštby další data bu−
doucích zásadních událostí v  na−
šem státě už nebyla „v souladu
s  vesmírem“. To je vysvětlení pro
ponurou atmosféru u nás a ne
zrovna nejlepší budoucnost. Čechů

ubývá, nechtějí mít děti a mladí se
vystěhovávají z  České republiky.
Podlé mé vize, která se shoduje
i s jinými prognózami, by mohla mít
naše republika v roce 2100 jen se−
dm milionů obyvatel, z toho Čechů
pouze pět milionů a zbytek budou
muslimové, Ukrajinci, Číňané
a Afričané. Byl bych velice rád,
kdyby tyto vize byly inspirací pro
zásadní změnu. Obrátit je k přízni−
vému vývoji vyžaduje silné jedince.
Příkladem takové osobnosti z histo−
rie je Karel IV.

Mnoho čtenářů, zejména čtená−
řek se na mě obrátilo s  otázkou,
zda bych svými věšteckými a vizio−
nářskými schopnostmi mohl pood−
krýt románek Goebbels – Baarová.
Pravděpodobně tento dotaz vznikl
díky filmu o Lídě Baarové.

Perspektiva vztahu Goebbelse
s jeho ženou Magdou byla dopředu
dána pravděpodobně vůdcem Hitle −
rem, ale podle mého názoru o ni
Goebbels nestál. Goebbels byl kla−
sický heterosexuál. Dost sexuálně
aktivní. Magda byla homo se xuál −
ka. Navíc se k sobě vůbec nehodili.
On byl narozen v  živlu ohnivém
a ona byla narozena v  živlu kovo−
vém. Jak známo oheň taví kov.
Goebbelse nepřitahovala fyzicky
a nemohla ani duševně, protože
oheň taví kov. On její projevy cítil ja−
ko útok na svou osobu.

Když se na scéně objevila
Baarová – živel dřevo, mužský prin−
cip, tak vlastně svým živlem, ve
kterém byla narozena, podporovala
Goebbelse (on byl oheň, Baarová
dřevo – tudíž mu dávala energii).
Navíc Baarová byla mužský princip

a Goebbels byl ženský princip.
Baarová byla nadprůměrně silná
osobnost, na kterou průměrní muži
neměli (schopnost být oporou).
Goebbels byl rovněž nadprůměrně
silnou osobností. To je právě to,
co Baarovou nejvíce přitahovalo.
Goebbels měl schopnost ovlivnit
davy, ale Baarová měla schopnost
svým sex−appealem ovlivnit muže.
To se jí v tomto případě povedlo na−
tolik, že se stal Goebbels na Baa −
rové závislý. Jsem přesvědčený, že
Baarová byla bisexuálně založená.
Na prvním místě neměla vztah a ro−
dinu, ale práci, a proto ji dvojnásob
vyhovoval vztah s  Goebbelsem.
Nepotřebovala mít chlapa denně
doma, ale muže, který by ji zabez−
pečil, její kariéru. A to vlastně
s Goebbelsem měla. 

Stanislav Brázda

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda odhaluje záhady:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

Jaký byl vztah Lídy Baarové s Goebbelsem?

Řemeslo má zlaté dno. Klišé? Ale
kdeže. V dnešní době možná do−
konce platí více než kdy jindy.
Přesto a právě proto je dobrých ře−
meslníků pomálu. A to i navzdory
tomu, že ředitelé učilišť dělají, co
mohou.

Kadeřnice se učí v luxusních
francouzských salonech, začínající
kuchaři vaří ve špičkových nerezo−
vých nádobách, automechanici
používají nejmodernější technolo−
gie. Nábor do těchto škol je tak
kvalitní, že za něj ředitele pozlatit.

Když se podaří, co podařit se
má, tak se škola naplní a rozpočet
s ní. Žáci, učni, pardon, dnes už
vesměs studenti, jsou tu pro nás
a my pro ně. Ne každý z nich tam
pro nás ovšem být chce. A tak ta−
kový tovaryš nalije kofolu do stroje
za milion jen proto, aby ho nemu−
sel umět ovládat. Vina se neproká−
zala. Kamery? Podezření na stal−
king dětí! Už tak jsou podobní týpci
svými mistry obtěžováni až dost!

Ale nebudeme se zdržovat těmi,
kteří od začátku deklarují, že ne−

chtějí. Jsou i ti, co chtějí. Šikovný
truhlář, podpora doma nic moc.
Zato učitelský sbor mu fandí se
vším všudy. Vždyť i pedagog touží
po pocitu z dobře vykonané práce.
Nedoučil se.
Těsně před
závěrečnou
z k o u š k o u
přijal nabíd−
ku zahraniční
firmy. Že nemá dokončené vzdělá−
ní? Nevadí, kluka momentálně po−
třebují a po eurovsku ocení. A zda
se neděje újma jemu? To už je fuk,
protože krátkozraké rodiče nabídka
neskutečně nadchla.

Jde to i bez újmy. Pokud se něja−
ký dovedný řemeslník poblíž hranic
objeví, dostane nabídku od němec−
ké společnosti rychleji než od té
naší. Vždyť proti euru je nabídka
českého zaměstnavatele úsměvná.

Jiné, trochu přerostlé dítě, ničím
nevyniká, spíše naopak. Ale mezi
stromy je z něj lesa pán. Když vez−
me do ruky pilu – prostě koncert.
Mohl by se stát mechanizátorem

lesní výroby. S dobrou vůlí a po −
mocí boží odmaturoval. A dnes
rovná zboží do regálu v Kauflandu.
Proč? Bláhová maminka si myslí,
že se aspoň nebude muset celý 

život lopotit
se dřívím.

Chybí ze−
dníci a chy−
bět budou.
Protože tento

obor jich v celém kraji „studuje“ to−
lik, že bys je na prstech spočítal.
Společenská prestiž minimální, dři−
na maximální. Vážně?

Řadě učňů naopak ambice cizí
nejsou, avšak zcela jistě jsou jim
na škodu. Dnešní zemědělské stro−
je pocházejí jednoduše řečeno z řa−
dy sci−fi, kam se hrabe lunochod.
„Kdepak, naši učni chtějí do Prahy
řídit tramvaje, velkoměsto má zvuk,
to není jako jezdit po poli,“ s kap−
kou ironie je zemědělcům zdůvod−
ňován neustálý a marný nábor pra−
covních sil. Kadeřnice, kosmetičky,
cukrářky, rodilé profesionálky, co
to mají v ruce. Dobře, tak ještě 

maturita. Ale ony jdou dál. Na ško−
ly, kde končí s titulem DiS. Také
dobře. Za žáka stát platí, však ony
si je tam nějak udrží. Konečně i titul
Bc. se soukromě vystudovat dá.
A když už, tak už, jdou ještě dál. Až
s tou pokryteckou touhou po vyso−
koškolském titulu skončí zároveň
i jejich slibná kariéra. Ve vytoužené
kanceláři nikdo jejich fortel neocení
a konkurence je semele.

Na učňovské školství se obecně
hledí spatra. Vždyť i učitelé z učňá−
ku jsou profesně vnímáni níže než
ti z gymplu. A přitom je ten jejich
úkol daleko, daleko náročnější.

Teprve časem, když pak potře−
bujeme pedikérku, truhláře, kame−
níka, zedníka, elektrikáře, autome−
chanika, cokoli opravit, vydláždit,
zasklít, vybagrovat, upéct, uvědo−
míme si úctu k řemeslu a dáváme ji
náležitě najevo. Jenže bude vůbec
komu?

Poučení: Ševče, drž se svého
kopyta, je v něm sláva ukryta

Sylva Heidlerová

Drž se svého kopyta, je v něm sláva ukryta
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Už od poloviny října probíhá
v Plzni 24. ročník festivalu
Bonjour Plzeň!, který až do 5. lis −
topadu zpestří dění ve městě
frankofonní kulturou. Multižán −
rový festival obsáhl v průběhu tří
týdnů hudbu, divadlo, tanec,
gastronomii i módu a díky novým
netradičním akcím těší jak děti,
tak dospělé. Letos je hlavním 
tématem městská kultura. 

Umělci hip−hopové scény, rappeři,
street−artisté i parkouristé představí,
kam až sahají jejich dovednosti.
Chybět nebude ani jedno ze syno−
nym Francie – vybraná kuchyně. Její
vyznavače čeká ochutnávka sýrů
a vín, kuchařské workshopy nebo
francouzská snídaně. Workshop za−
měřený na přípravu aperitivu à la 
française se uskuteční o týden po−
zději 3. 11. „Komu během festivalu

francouzština zachutná a chtěl by se
jí věnovat i dál, toho Alliance frança−
ise ráda přivítá na svých kurzech
a dalších akcích,“ zve ředitelka
Alliance française Manon Deboise.

Pro milovníky francouzských vín
a sýrů bude ve středu 2. 11. při −
pravena ochutnávka se sýrařem
Mickaë lem Bernonem. Na závěr fes−
tivalu, v sobotu 5. 11. zve Alliance
française de Plzeň do svých prostor
na tradiční francouzskou snídani.
Podávat se bude čerstvé pečivo: 
pain au chocolat, croissanty a dozla−
tova upečené bagety. 

Festival Bonjour Plzeň! patří k již
tradičním kulturním akcím. Vznikl
v roce 1992 a každoročně předsta−
vuje různé projekty současné fran−
couzské kulturní scény a zapojuje do
dění i scénu plzeňskou. Pořadatelem
je Alliance française de Plzeň, která si
klade za cíl navázat spolupráci mezi
českými a frankofonními umělci
a propojit tak kulturu místní s kultu−
rou umělců z partnerských měst
Limoges, Macône a Liège. Více infor −
mací najdou návštěvníci na strán−
kách www.alliancefrancaise.cz/
plzen/ a na Facebooku.

Festival frankofonní kultury v Plzni � POZVÁNKA �

V KD PEKLO 
v Plzni pokračuje podzimní 

přehlídka pořadů 

„BEZE SPĚCHU
s Josefem Pospíšilem 

a jeho hosty.“
Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 

od 17:00 hod. se představí

ŘEČICKÁ KAPELA
z Kardašovy Řečice 

s kapelníkem Karlem Machem. 
Předprodej vstupenek 

a rezervace v KD PEKLO,
Pobřežní 10, 

telefon 378 037 954.  
Jste srdečně zváni.  

A to ještě není konečné číslo. Než odejde do důcho−
du, plánuje ještě uvařit nějaký ten milion. Když pře−
počteme výkon pana Poláka na půllitry, tak je jich
4 miliardy 800 milionů, nebo jinak – evropský re−
kordman uvařil už dva Boleváky Gambrinusu nebo
čtvrtku Brněnské přehrady. 
S panem Zdeňkem Polákem jsme si dali schůzku Na
Spilce, ve stylové plzeňské restauraci, která se nachá−
zí v unikátních prostorách bývalého kvasného sklepa
tzv. spilky, v budově na nádvoří věhlasného pivovaru
Plzeňský prazdroj.
Jak dlouho vaříte pivo Gambrinus?
Už přes 42 let se starám jen o vaření piva a musím se
přiznat, že od samého počátku mě to vzalo. Nastoupil
jsem do učebního oboru sladovník, ale po vyučení se
člověk k vaření piva hned nedostane. Nejdříve jsem
dělal sladovníkovi, který pivo vařil, pomocníka. Říkalo
se jim pumpouch. Například jsem připravoval chmel.
Kdy jste začal vařit pivo?
Poměrně brzy a to už ve třetím ročníku. Přišel techno−
log do školy a říká, kde je ten Polák. Když jsem se při−
hlásil, dostal jsem pokyn, abych si sbalil tašku a šel
na varnu vařit pivo.
Chtěl jste být sládkem?
Ale vůbec ne. Po skončení základní školy jsem vůbec
nevěděl, co chci dělat. Navrhoval jsem otci, že si dám

rok pauzu, ale nějak to nechtěl
pochopit. Jednoho rána se táta
tak rozčílil, že bouchl dveřmi, až
opadla omítka a zmizel. Vrátil
se večer v pět hodin a přinesl
mi přihlášku a řekl. Jdeš do pi−
vovaru na sládka. Tak začala
moje kariéra.
Jaké bylo vaše první setkání
s pivovarem?
A věříte, že docela příjemné.
S oblibou říkám, že to byl asi
ten správný moment. První den
jsme procházeli pivovarem
a přišli také do varny, kde se
v tu chvíli čistily kotle. Ze zvě−
davosti jsem se podíval do jed−
noho varného kotle. Viděl jsem pěknou ženskou jen
spoře oblečenou, protože uvnitř bylo docela velké
horko, jak čistí stěny kotle. Řekl jsem si, že v tom
pivo vaře to asi zase tak špatné nebude. Nevím, zda
právě tento okamžik mě tak ovlivnil, že jsem v pivova−
ře u vaření piva zůstal dodnes.
Prošlo vaření piva nějakými změnami?
Neskutečnými. Byly takové tři hlavní etapy. Ta poslední
byla největší. Vaření piva totiž řídí počítač. Člověk si

myslel, že to není možné, ale opak je
pravdou. Počítač vám uvaří pivo kvalitněji
než zkušený sládek, protože se nikdy ne−
zmýlí a vše stoprocentně dodrží. Ovšem,
když z nějakého důvodu vypadne, nastu−
puje sládek a pivo musí dovařit ručně.

V lednu příštího roku vám
bude 60 let. Kolik milionů
hektolitrů dáte ještě do dů−
chodu?
Odhadem tři miliony. Stále mě
to baví. Nyní už osmým rokem
také dělám pod Návštěv −
nickým centrem školu čepo−
vání. Ukazuji, jak správně za−
cházet s pivem, jak a čím
umývat sklenice, do kterých
pivo čepujeme a podobně.
Pořád si myslím, že mnoho
restaurací ovlivňuje chuť piva. 
Platí stále, že pivo se vyrábí,
ale hospodský mu dělá chuť?
Samozřejmě. Už to začíná tím,
kde a jak mají v restauraci
uskladněné sudy s pivem, zda
u nich nemají brambory, cibu−
li, česnek a podobně. Jak čas−

to čistí pivní trubky, čím umývají pivní sklenice,
Zásadně ne jarem nebo purem. Před čepováním mu−
síte mít mokrou sklenici, pivo se nečepuje z výšky ne−
bo různými pohyby nahoru a dolů. Čepuje se vždy po
skle a sklenice musí mít sklon 45stupńů. To vše ovliv−
ňuje chuť piva. Sklenice Plzeňského prazdroje se če−
puje napoprvé, což je na hladinku. Gambrinus nadva−
krát. Nejprve se udělá větší pěna a poté se dotočí ten
klobouček. Pivo se má čepovat s láskou. (re)

Evropský rekordman ve vaření piva je z Plzně

Zdeněk Polák uvařil 25 milionů 

„Tak na zdraví a dej Bůh štěstí. Bůh se
vzpomínal proto, že když se uvařila várka
piva, tak ji musel Bůh posvětit,“ vysvětlu−
je Zdeněk Polák.

hektolitrů Gambrinusu

Skupina Annešanté hraje česko−francouzský šanson a jazz.

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu 

vyjde 29. 11. 2016
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Na divadelní komedii FILUMENA
MARTURANO, která bude uvedena
20. 11. 2016 v 19:00 hodin v KD
Peklo Plzeň, zve režisér Zdeněk
Kaloč. Předprodej vstupenek: KD
Peklo, tel. 378 037 954, Informační
centrum Plzeň, tel. 378  035 415
a www.plzenskavstupenka.cz

Hrají: Simona Sta šová, Svatopluk
Sko pal, Čestmír Gebou ský, Jarosla −
va Pokor ná nebo Jaroslava Ober −
maie rová nebo Jaroslava Tvrzníková,
Malvína Pachlová
nebo Anna Fialová,
Fran tišek Skopal,
Karel Heřmánek ml.
nebo Jan Ťou palík,
Petr Sr na nebo
Michal Čeliš, Libor
Hruška nebo Zde −
něk Hruška a Petr
Vančura nebo Vác −
lav Lenger. 

V ideálně namí−
chaném dění se
střídají humorné
scény s dramatic−
kými. Nesmrtelnou filmovou adapta−
ci s názvem Manželství po italsku
natočil v roce 1964 slavný italský 
režisér Vittorio De Sica a do hlavních
rolí obsadil Sophii Lorenovou
a Marcella Mastroianniho.

Domenico Soriano je úspěšný 
obchodník a též neodolatelný cti −
tel ženských půvabů. Mladičkou
Filume nu Mar turano potkal v jed−
nom ne apolském nevěstinci upro−
střed druhé světové války. Pak se
jejich cesty nakrátko rozešly, aby se
však po válce náhodou potkali 
znovu, a tehdy se zrodil vztah, který
vydržel 22 let. Filumena se stala 
jeho milenkou a v době, kdy byl
Domenico na ces tách, dokonce

vedla jeho obchody. A po všech
těch letech si jednoho dne ten starý
kocour přijde, že se ožení s nějakou
mladou holkou! To tedy Filumena
nemůže nechat jen tak!

�������

FILUMENA MARTURANO v Pekle



NABÍZÍM pracovní příle −
žitost u firmy v SRN, pra−
cujete dle svých časových
možností, komunikace
v ČJ, na věku nezáleží, tel.:
603484113, 731991626.
RR 60675

NABÍZÍME dlouhodobé
i jednodenní brigády:
Prá ce ve skladu – s VZV
i bez, pekařské práce,
manipulační práce a dal−
ší. Směny dle výběru, tý−
denní zálohy, ubytování.
82−100  Kč/hod. Info na
tel.: 377963917. KŘI PM
160006   

BOSCH Car Service při−
jme automechanika, ná−
stup možný ihned. Plzeň –
Šlovice. Tel. 603535061.

POSLEDNÍ volné místo –
pro obchod s dárkovým
zbožím v Železné Ru −
dě hledáme spolehlivou
a pří  jemnou prodavačku.
Možno  na dohodu nebo
na pracovní smlouvu, 
turnusy, část. NJ, ubyto−
vání zdarma, výborné pla−
tové ohodnocení. Tel.
602486490.  RR 60646

BRIGÁDA v kavárně
s uby továním zdarma:
Stu dentkám  nabízíme
v kavárně v Železné Rudě
letní brigádu s ubytová−
ním, turnusy, dobrý plat.
Informace 602486490.
RR 60647

PŘIJMU servírku do ka−
várny, cukrárny v Klato −
vech. Tel.: 736189828.
RR 60690

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme
paní  na mytí bílého ná −
dobí – vhodné i pro dů−
chodkyně a baristku – vý−
roba káv a pohárů – vhod−
né i pro absolventy všech
škol. Možno i cizince.
Nadprůměrné ohodno −
cení, pěkná práce. Tur −
nusy, zaučíme,  ubytování
poskytneme zdarma.
Informace: 602486490.
RR 60648

KOUPÍM kuny, norky,
tchoře. Lišky – od listopa−
du do února a to pouze ne−
stažené. Jen čerstvé. Tel.:
377983027. PM 160180

KOUPÍM  osobní automo−
bil Škoda 1000 MB, 100,
110R, 120L, 130L i nepo−
jízdné a náhradní díly. PM
160178

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 železnicí. Tel.:
731064361. PM 160013

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por −
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, 
obrazy, hračky plechové a
bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960.  Vykoupím
i celou sbírku, nebo po −
zůstalost. Sběratel. Na −
 bízím solidní jednání. 
Tel: 608979838. Email: 
antikvs@seznam.cz. PM
160125

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vojenskou vzduchovku,
poplašňák, celtu, me−
daile, vyznamenání
(vzor ný voják, za obra−
nu vlasti, vojenské 
učiliště, za budování 
vlasti apod. až do 
r. 1989), kovový model
děla, tanku, automobi−
lu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
160054 

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 160029

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, pří pad −
ně panelové  silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 160030

STARÉ fotoaparáty (Fle −
 xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, mě−
chové aj.) , náramkové
hodinky, barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 160055 

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chro−
mové lustry a  lam −
pičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Pro −
dané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky  zvířá−
tek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy,
hodiny, lampová radia,
staré housle, violu,
vše skautské a junácké,
pohlednice, odznaky
a sta rou bižuterii. 
Tel.: 603872698. PM
160056 

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty− firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání− vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – ná−
ramkové, kapesní.
Děkuji za nabídku. Zn.:
přijedu tel. 603512322.
PM 160003A 

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
skládací kolo značky
ESKA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Škoda
Octavia, Škoda Sedan,
náhradní díly, celé auto
i vrak. Staré šlapací au−
tíčko čtyřkolové nebo tří
kolové a starou kolo−
běžku. Též náhradní díly
na Jawa  panelku nebo
kývačku, pionýr 550,
555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
160009 

KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání, me−
daile, odznaky vzorných
vojáků, pilotní odznaky,
odznaky vojenských uči−
lišť, těžítka ve formě mo−
delů děl, tanků, letadel, le−
tecké uniformy, pilotní de−
níky a vše z pozůstalosti
po pilotech, navigátorech
apod. Tel. : 721730982.
PM 160011

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově
vznikajícího vojenského
muzea okupace a osvo−
bození západních Čech
vojenskou techniku
(i části), motocykly, au−
tomobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i čás−
ti), voj. boty, vysílačky,
vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn.
masky, zásobníky, ka−
nystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, do−
kumenty a časopisy.
Velice děkujeme za na−
bídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1955 VÝ−
KUP – RENOVACE –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy 
a různé staré věci na
dekoraci, možnost vy−
klizení celé pozůsta −
losti. Zn. PŘIJEDU. 
Tel.: 603512322, pavel.
rejsek@seznam.cz. PM
160003 

KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.: slavoj.pikovice
@ seznam.cz. Děkuji :)
RR 50521
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POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá
a dobře zaplatí za staré
pohlednice  do roku
1945, uvítám větší množ−
ství, sbírku či pozůsta−
lost, po dohodě mohu
i přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 60059

ŘEZAČKU na kopřivy, na−
bídněte. Tel.: 607594244.
RR 60676

20–30 KUSŮ střešní taš−
ky zn. Bramac, moravská
taška červená (základní)
Germo, tel.: 602224112.
RR 60701

PRODÁM kompletní  zimní
pneumatiky POLARIS 3,
185/60 R14 T −4 ks a
pneu POLARIS 2, 185/60
R14, −2 ks bez disků, no−
vé. Cena dohodou. Tel.:
737612995.  PM 160179

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní  rozvod elek−
třiny vč.  jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou
v pěkném stavu. Cena od
25000,− Kč. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 723622663. PM
160019

PALIVOVÉ dříví buk.
Doprava možná. Tel.:
774086417. RR 60552

KUFŘÍKOVÝ šicí stroj. zn.
Zetina – výrobce Paff.
Málo používaný, velmi do−
brý stav, cena dohodou,
tel.: 724317561. RR
60614

FASÁDNÍ omítku Weber
Aquabalance 2 mm zrni−
tá, odstín bílá káva 5ks
po 30kg cca 50 m2.
Plzeňsko Tel. 604525034.

KRMNOU řepu a žlutou
krmnou mrkev. Cena za 
1 kg je 250 a 5 Kč. Dveře
na Š−1000 MB, kompletní
5ks. Tel.: 776252283. RR
60668

MYČKU – 3x použitou, za
4.000 Kč. Tel.:
721638450. RR 60689

KAMÍNKA Rekreant na tu−
há paliva (levá), téměř ne−
používaná, cena 5.900 Kč,
tel.: 602681853. RR
60687

ROZEBRANÝ žulový po−
mník včetně lemů na
dvojhrob. Kontakt na tel.
376321444. RR 60695

VÝKONNÉ čerpadlo do
domovní studny. Tel.:
734200646. RR 60694

PLYNOVÝ průtokový kotel
závěsný na ZP turbo, +
radiátory. Vše použité. Info
na tel.: 605758988. RR
60700

SUCHÉ palivové dříví.
Bříza, listnaté a jehličnaté.
Cena dle dohody. Tel.:
775694204. RR 60706

Prodám golfky TFK
Buggster, nafukovací ko−
lečka, pěkný stav. 1000
Kč. Tel. 731521112.

Prodám golfky na dvojča−
ta, sezení za sebou.
Pěkný stav. 1000 Kč. Tel
731521112.

Prodám chlapecké ko−
pačky Nike vel. 33. 
Málo nošené. 300 Kč
Tel.731521112.

Prodám vyschlé fošny.
Tel.603535061.

Prodám pípu s chlazením
na 5litrové soudky piva.
Tel.603535061.

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouho −
dobému pronájmu. Zaru −
čujeme pouze solidní kli−
entelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní 
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160035

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý
nájemní vztah samo −
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160043

NABÍZÍM společné bydlení
osamělé ženě, možno
i s dítětem. Dohodnout se
je možné na dvou způso−
bech: 1. Bez finančních
nároků jako rodina. 2. Za
pomoc s domácími prace−
mi a poměrnou část aktu−
álních nákladů na bydlení
podle počtu osob v do−
mácnosti. Jedná se o byt
4+1 v Bělé nad Radbu −
zou. Tel.: 705404111. RR
60541

PRONAJMU byt 2+1
v Klatovech−předm., od
ledna 2017, vybavení,
vlastní plyn. kotel, měst−
ská doprava vedle, nájem
6.000 Kč + energie, kau−
ce. Tel.: 602681853 po
17. hod. RR 60686

PRONAJMU nebytový
prostor v obci Šlovice,
5 km od Plzně, v těsné
blízkosti dálnice (bývalá
restaurace se sálem) ná−
leží k tomu kuchyňka, 2 x
soc. zařízení, kancelář,
šatna, úklidová komora.
Vhodné pro výrobní pro−
story, skladovací prosto−
ry o rozloze 228 m2 jde
rozdělit na 2 části, každá
část má svůj vchod. V ob−
jektu je připojen plyn,
elektrika, voda. Tel.
731521112.

V KLATOVECH pronajmu
zánovní byt 2+1  I. kate−
gorie, 1. patro v RD, 
včetně parkování. Ná −
jemné 7.000 Kč včetně
parkovného a wifi. Kauce
+ energie. Tel.:
602614480. RR 60667

PRONAJMU byt 1+1
v Klatovech 74 m2, cihlo−
vá zástavba, 5 min. od
centra. Tel.: 602429820.
RR 60615

V KLATOVECH pronajmu
dvoupokojový mezoneto−
vý byt I. kategorie v RD,
včetně parkování. Ná −
jem né 6.000 Kč včetně
parkovného a wifi. Kauce
+ energie. Tel.:
602614480. RR 60666

PRONÁJEM – pohostin−
ství Lesanka Bystřice nad
Úhl., nájem nízký – doho−
dou, více info po telefonu
– 604577916. RR 60688

KOUPÍM novostavbu RD
v Plzni městě, v dosahu
MHD, nebo stavební poze−
mek, popřípadě zahradu
s chatou s možností stavby
RD v Plzni městě   Jsem
přímý zájemce, nabídněte
prosím, nabízím seriózní
jednání. Děkuji, email gre−
nass@seznam.cz., mobil
721347724. PM 160189

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost. Vykoupíme Váš
byt, dům, chalupu. Peníze
do 48 hodin, exekuce není
překážkou. Právní servis
zajištěn. Tel.: 602 853
803. KŘI PM 160162

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou −
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
− sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160034

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytěže−
ný i po kalamitě. Seriózní
jednání, platba hotově.
Tel.: 731027795. RR
50878

PRODÁM lesní pozemky 
v. kat. úz. Nekmíř. T.
725192568. RR 60600

KOUPÍM novostavbu RD
v Plzni městě, v dosahu
MHD nebo stavební poze−
mek, popřípadě zahradu
s chatou s možností stav−
by  RD v Plzni městě.
Jsem přímý zájemce,
nabíd něte prosím, nabí−
zím seriózní jednání.
Děkuji, email: gre−
nass@seznam.cz, mobil
721347724. RR 60702

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v panelových v Plzni.
Máme připraveny investo−
ry (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160040

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
160041

PRODÁM byt 1+1 s bal−
konem. Klatovy – Rozvoj.
Cena 800.000 Kč. Tel.:
725089438. RR 60661
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KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160042

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, 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,
kardany,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla 
atd  Dále prodám valní −
kovou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 160025 

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 160026

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.:
775104121. RR 60078

PRODÁM zimní gumy –
hliník. disky, 195/65 R15
GoodYear Ultra grip 8 ve
výborném stavu, jeté pou−
ze velmi krátce – jednu zi−
mu. Tel.: 379732543. RR
60698

KOUPÍM Š: 1000MB,
100, 110R, 120, Rapid
a nové náhradní díly. 
Na SMS odpovím –
603535061.

KOUPÍM os. Automobil
do r.v. 1980 i nepojízdné.
Na SMS odpovím –
603535061.

KOUPÍM tato křesla a ten−
to typ křesel. Stav neroz−
hoduje. Stačí napsat SMS
či prozvonit, ozvu se. Tel.:
776599696 a email.: sla−
voj.pikovice@ seznam.cz.
Děkuji :) RR 50521

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice Tel.: 603383211.
PM 160028

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov  (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
723622663. PM 160027

SŠ 51/188 svobodný,
bezdětný s vlastním bytem
v Plzni, hledá obyčejnou,
věřící ženu, nekuřačku,
třeba i s menším hendike−
pem, odkudkoliv. Věk ne−
rozhoduje. Těším se na
Tvůj dopis. Zn.: Trvalý
vztah. Odpovědi zasílejte
písemně do redakce pod
č. inzerátu PM 160177

51/180 SPORTOVNÍHO
ducha hledá pohodářku
mírnou abstinentku, ku−
řačku pouze ekologickou.
Tel.: 607467062. PM
160188

HLEDÁM pro vážné se−
známení osamělou ženu,
možno i s dítětem. Na 
věku, vzhledu a místě byd−
liště nezáleží. Já SŠ
57/170/69, rozvedený,
nekuřák, abstinent, s
vlastním bytem – později
domkem se zahradou.
Tel.: 705404111. RR
60542

SVOBODNÝ 53letý štíhlý
muž hledá vhodný pro −
tějšek – ženu přibližně
stejného věku pro vytvo −
ření pevného a stálého
vztahu, na který dosud ne−
bylo mnoho příležitostí.
Kla tovsko. Prosím píse−
mné nabídky do redakce.
RR 60674

DŮCHODCE 68/172/75,
nekuřák hledá drobnější
ženu všestranných zájmů,
která již nechce být sama.
Jsem vdovec, rád cestuji.
Bude nám přáno se pot−
kat? DO, KT, PM. Tel.:
+420 723904518. RR
60678

51LETÝ dosud svobodný,
z malé vesnice od Do −
mažlic, hledá dívku i se zá−
vazkem, které by nevadilo
žít na vesnici a chovat do−
mácí zvířata. Jsem absti−
nent, nekuřák, domácí typ.
Z okolí DO – KT, není pod−
mínkou. Tel.: 723224715.
E−mail: vtssc.novy@se−
znam.cz. RR 60692

HLEDÁM štíhlejší ženu,
která už nechce být sama.
Jsem štíhlé postavy,
54/170. Pokud budete mít
zájem, tak se ozvěte. Tel.:
728206002. RR 60703

HODNÝ věrný Bavorák –
tel. 604273327.

SŠ – 62 let hledá ženu,
nekuřák, všestranných zá−
jmů, oblast Domažlicko,
tel.: 702566307. RR
60697

42/185 SVOBODNÝ, který
má rád přírodu a zvířata,
se rád seznámí s dívkou
do 40 let. Menší zdravot−
ní problém nevadí. Plzeň
a okolí. Tel.: 728132560.
PM 160191

NEKUŘÁK Plzeňák 72/
170/90 hledá Plzeňáka
na popovídání u videa,
který je také sám jako já.
Může být i žena do 80 let.
Pouze Češi. Bydlím Na
Vyhlídce 10 v Plzni –
Božkově. Trolejbusová
linka č. 12, výstup v ulici
Na Spojce, vrátit se zpět
a první ulicí doleva – ad−
resa Na Vyhlídce 10.
Pouze volejte, SMS neu−
mím. Tel.: 736204861.
PM 160014 

VEVERKA ČIPERKA z PM
59/160/78, SŠ, nezadaná
nekuřačka, finančně zajiš−
těná, skromná, bez dluhů,
ještě pracující, se smys−
lem pro humor, veselá, po−
zitivní, s láskou k přírodě,
procházky, pěší výlety do
okolí, už ne kolo ani lyže,
hledá hodného kamaráda
podobných kvalit a zájmů,
autem pojízdného ve −
veráčka, také čiperku, bez
pohybových omezení, SŠ,
věk 56−64 let, 166−180
cm, s vyřešenou minulostí
a vlastním bydlením.
Odmítám flirt.  Mám zájem
o nekuřáka bydlícího na
území města Plzně. Tel.
723 745 509 − přes den
jen SMS, volat 19−21h.
PM 160181

DOBRÝ PŘÍTEL je největší
poklad. Najdu takového
přítele do 75 let? Tel.:
603907469. PM 160187

58/167 ŠTÍHLÁ a neko−
merční žena se ptá kutila
či kumštýře, zda pro ni na−
jde ve svém srdci a životě
místo. Odpovědi zasílejte
do redakce pod č. inzerátu
PM 160190

60LETÁ vdova hledá příte−
le pro hezký a trvalý vztah.
Zn.: Motorista vítán. Tel.:
720448642. RR 60671

VŠ 31/170 svobodná rá−
da pozná muže přiměře−
ného věku. Nechci další
zklamání, jen čestné jed−
nání. Děkuji. RR 60677

EET jen za 99,− Kč měsíč−
ně! Programy účto, mzdy,
daně, Počítače prodej/
opravy/EET. www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 160182

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně země −
dělské drenáže, terénní
a zahradní úpravy.
603383211, 723622663.
PM 160100

VYKLÍZECÍ  PRÁCE  –
kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost
vymalování, úklid. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 160005 

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 REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
160036

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás a
do měsíce máte prodáno.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 160037

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 60077

ÚDRŽBA zahrady, vý −
sadba a stříhání stromů
a živých plotů. Tel.:
721728644. RR 60704

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 160038

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957.  PM
160039

CHCETE POSTAVIT
PLOT? Nabízíme kom−
pletní realizaci oplocení.
Přijedeme – zaměříme –
naceníme – zajistíme
materiál – postavíme.
Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho
domova. Volejte:
733710319, pište:  bez−
dek@plotana.cz, navštiv−
te: www.plotana.cz.

KLÁŠTERKA – revize ko−
mínů a kotlů, tel.:
604871028. RR 60491

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů a údržbu za−
hrady, tel.: 606943086.
RR 60705

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 / E.:
info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 60654

JAWA, ČZ a jiné. Kou −
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned 
v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 60644
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PŮJČKA! Stop poplat−
kům! Stop linkám 0900!
Stop exekuce/dražby!
Tel.: 731923006, Malická
22, Plzeň. 

RYCHLÉ půjčky 5tis−300
tis., hypotéky až 3 milio−
ny Kč, bez poplatku pře−
dem. www.kz−finance.cz.
Tel.: 737607405.  KŘI PM
160183

PŮJČKY  2 – 100.000
Kč, od 18 let. Dokládají
se příjmy. Pracujeme
pro více věřitelů. Po−Pá
9−17. Plzeň, Sady
Pětatřicátníků 48/33, 
2. patro, dv. č. 303, 
Tel.: 607083088. KŘI
PM 160172 

BOMBA! Půjčka 25.000
Kč na OBČANKU ČR!
Měsíční splátky! Peníze
do 30 minut! Stačí vlast−
ní účet! Info+vyřízení:
Pražská 41, Plzeň, tel.:
605760958 KŘI PM
160186

RYCHLÁ hotovost
15.000 Kč, na splátky!
Vyplatíme ještě dnes!
Plzeň. Tel.:606596671.
KŘI PM 160184  

ZDARMA půjčky do
10.000 Kč, vyplácíme
IHNED „na ruku“!!
Plzeň, Pražská 41 
(u Bohemie, u Hvězdy),
po−pá 11−16, tel.:
605760958. KŘI PM
160185 

NABÍZÍME  rekvalifikační
kurzy: masér, pedikúra,
manikúra, nehtová mode−
láž, kosmetika a další.
Akreditováno MŠMT ČR,
MAVO s.r.o., individuální
výuka! www.vip−relax.cz,
w w w. m a v o . e u . Te l . :
602478448, 603284493.
KŘI PM 160018

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, eto −
log a výcvikář. Tel.:
737824579. PM 160017

PRODÁM zlaté retrívry
s PP, pes + fena, st. 13
měs., cena 7.000 Kč,
předp. k chovu, krásní,
milí společ. k dětem
i starš. lidem. Tel.:
723757486, 721208507.
RR 60656

PRODÁM pejska čivavu 
2 roky s PP, bílý se znaky
na hlavě, cena 3000 Kč
a čokoládového malinkého
čivaváčka 5 let, cena 1500
Kč. Tel.: 604207899. RR
60663

PRODÁM domácí „mar−
tinské“ husy, kuřata, vej−
ce a ořechy, Klatovy, tel.:
723732156. RR 60672

PRODÁM jalovičku stáří 3
měsíce, vhodná k chovu.
Matka Holštýnka výborná
dojnice. Jen do dobrých
rukou. Tel.: 723224715.
RR 60691

PRODÁM kamerunské
ovečky a beránky srnčí
zbarvení stáří čtyři měsí−
ce, dále králíky novozé−
landské červené, tel.:
606231922. RR 60696
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

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

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

                                    Sandra Mertová, mobil: 777 730 257
Technický redaktor:    Irena Bourová − mobil: 602 107 514
                                    e−mail: graficka@plzenskyrozhled.cz
Korektor:                  Mgr. Miloslav Fait − tel.: 377 221 996

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 18. listopadu 2016

ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE � ŘÁDKOVÁ INZERCE

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz



47Plzeňský rozhled  11/2016 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz




