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Nabídka oborů v oblasti
celoživotního vzdělávání

Vydejte se na výstavu, 
která odhalí největší tajemství

lidského těla

Pracovní nabídky

Nová technologie zachytí
nádor přesněji

Jak se bude dařit v roce KOHOUTA
od 28. 1. 2017 do 15. 2. 2018
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� Zná to každý Plzeňák. Nepo řá −
dek kolem ubytoven, výjezdy po−
licistů ke rvačkám, krádežím,
k rušení nočního klidu atd. Kde
se zvyšují počty zahraničních za−
městnanců, tam se situace zhor−
šuje. Pane ministře, koncem led−
na jste dal pokyn ke vzniku pra−
covní skupiny, která má tuto situ−
aci zmapovat na Plzeňsku a zá−
roveň v Kvasinách  (sídlo  závo−
du  Škody). Na hodnocení je
samo zřejmě ještě brzy, ale první
poznatky už jistě máte?

Ano a kontroly nám potvrzují
oprávněnost vzniku pracovní skupi−
ny. V Plzni dnes bydlí a žije více než
16 tisíc cizinců a nárůst za rok je té−
měř 500 osob. Jen v okolí Borských
polí, kde  jich  žije nejvíce, došlo
v  loňském roce k  50procentnímu 
nárůstu počtu přestupků spácha−

ných cizinci  (v Kva sinách do−
konce o 419 procent). Trestná
činnost narůstá i v centru měs−
ta, např. na Americké. Často
slýchám, že se tady lidé necítí
bezpečně. Recept je zřejmý.
Zvýšená pochůzková činnost
policistů a strážníků i jejich lep−
ší spolupráce. Samo o sobě to
ale nestačí. Kontrolní činnost
nemůže být jenom na policii.
Každý, kdo zaměstnává cizince,
je musí nahlásit  úřadu práce.
Cizi nec musí mít povolení k po−
bytu a k zaměstnání, musí platit da−
ně, zaměstnavatel za něj musí platit
odvody, pravidla určuje i živnosten−
ský zákon atd. Proto jsme vedle zá−
stupců měst a krajů přizvali do pra−
covní skupiny i zástupce resortu mi−
nisterstva financí, práce a sociálních
věcí, průmyslu a další.  

��Škarohlíd namítne – zase už se
drobí zodpovědnost?

Tak to rozhodně není. Můžeme,
a také to děláme, honit lumpy či ci−
zince s padělanými doklady. Ale dů−
sledné administrativní kontroly u za−
městnavatelů a  v  pracovních agen−
turách by mnoha problémům s ros−

toucí kriminalitou předešly. Dokla −
dem je drobný a určitě ne ojedinělý
příklad. Při nedávné razii v ubytovně
na Plzeňsku zadržela policie dva 
cizince bez povolení k  pobytu. Kdo
kontroloval  jejich doklady, než mu
dal  klíče od pokoje? Je to řečnická
otázka, ale jasně ukazuje na pro−
blém. Na pracovním trhu lidi chybějí
a zaměstnavatelé mají o cizince, ze−
jména z Ukrajiny, stále větší zájem.
V  roce 2015  požádalo o zaměst −
nanecké a modré kar ty  4  800
osob, v loňském roce už to bylo té−
měř 9 400. Pro rok 2017 předpoklá−
dáme dvojnásobné navýšení –  na 
18 tisíc. Cílem pracovní skupiny je
proto nejen zmapovat stav, ale 
hlavně připravit soubor opatření tak,
aby je šlo aplikovat  na území celé
ČR. Počítám, že půjde o tři okruhy,

„Nemůžeme dopustit, aby se lidé báli jít večer ven,“ 
říká ministr vnitra Milan Chovanec

... pokračování na straně 3
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� Na postu primátora města Plzně
má za sebou Martin Zrzavecký
druhý rok. Jaký byl rok 2016 pro
západočeskou metropoli?

Podle mého úspěšný, přinesl po−
zitivní zprávy i některá ocenění.
Vypovídající je pro mě zejména mí−
nění obyvatel Plzně. V rámci přípra−
vy strategického plánu města jsme
zjišťovali, co si o různých aspektech
života myslí přímo Plzeňané. Z ana−
lýzy je patrné, že pozitivně vnímají
systematický přístup k rozvoji měs−
ta, nejvyšší hodnocení získalo roz−
počtové hospodaření, vysoké znám−
ky obdržela i kvalita služeb v oblasti
veřejné správy. Kladně lidé hodnotili
prostředí pro bydlení, dostupnost
služeb základní veřejné občanské
vybavenosti i systém městské veřej−
né dopravy. Pozitivně vnímali i úro−
veň hospodářské základny a vyso−
kou míru zaměstnanosti. Naopak zá−
sadním souhrnným problémem jsou
dopady a vliv dopravní infrastruktury
a dopravního režimu na chod
a strukturu města. 

��Od začátku svého působení na
radnici jste deklaroval, že vás
zajímá oblast bezpečnosti ve
městě.

To samozřejmě platí i nadále.
Město Plzeň kontinuálně podporuje
činnost městské i státní policie.
Dovolím si upozornit na fakt, že tak
intenzivní a dobrá spolupráce Policie
ČR a Městské policie Plzeň není
v České republice obvyklá. Pra cov −
níci obou těchto složek z jiných 
koutů naší země jezdí do Plzně na
zkušenou. I díky této příkladné spo−
lupráci jsou pak bez větších problé−
mů zvládána i riziková bezpečnostní
opatření. Podařilo se nám zkvalitnit
technické zázemí služeben strážní−
ků, přijali jsme nové městské poli−
cisty, do ulic se vracejí strážníci−okr−
skáři. Ne všechny změny jsme ale
schopni zajistit z naší pozice, proto
jsme se rozhodli iniciovat některé
změny legislativy, které by mohly
pomoci zmírnit problémy spojené
s bezdomovectvím, pracovními
agenturami, ubytovnami a bezprizor−

ními cizinci. Právě to jsou
oblasti, jež nás nejvíc trápí.

��Můžete být konkrétněj−
ší, co nás nejvíce trápí?

V západočeské metropoli
roste počet lidí bez domova,
což souvisí i s praktikami
některých pracovních agen−
tur. Možnosti obcí ve vztahu
k nepřizpůsobivým jsou při−
tom omezené, navíc možná
ztratí samosprávy  možnost
ukládat zákaz pobytu. Inicio −
val jsem proto jednání, kte−
rého se zúčastnili vedle
představitelů města a úřadu
také zástupci ministerstva
vnitra, práce a sociálních vě−
cí, úřadu práce, inspektorátu
bezpečnosti práce, městské
a státní policie včetně odbo−
ru cizinecké policie a státní−
ho zastupitelství.  Chceme,
aby se pracovní skupina od−
borníků zabývala podněty
našeho města. 

���Jak se v Plzni žije lidem z růz−
ných znevýhodněných skupin?

Doufám, že čím dál lépe. V únoru
2016 Plzeň jako první město
v České republice schválila svou
koncepci sociálního a dostupného
bydlení. Zvyšovat by se tak v zápa−
dočeské metropoli měla například
kapacita bytů zvláštního určení i by−
tů bezbariérových, posílit se má
chráněné bydlení, vznikne systém
prostupného bydlení, posílí se ka−
merový systém a jiné. Rozšířili jsme
hojně využívanou službu Senior
Expres, podpořili jsme školáky ze
sociálně slabých rodin i projekty, ja−
ko je Plzeňská senior akademie ne−
bo Nedám se! Tento projekt je také
zacílený na lidi vyššího věku.

��Žádné bilancování chodu měs−
ta se neobejde bez zhodnocení
investic. Jak na tom byla Plzeň
v roce 2016?

Poslední rok jsme se přesunuli
z období velkých investic a realizací
do časů přípravy nových projektů

a hledání finančních prostředků na
spolufinancování. Plánovací období
evropských dotací pro období 2014
až 2020 je sice v plném proudu, ale
samotné čerpání může kvůli průta−
hům na vládní úrovni začít až nyní.
Plzeň je připravena na čerpání
evrop ských dotací, máme k tomu
zásadní strategický dokument tak −
zvanou ITI strategii, která definuje
využití evropských peněz. Počítá
s tím, že z budoucích rozpočtů na−
šeho města budeme schopni spolu−
financovat projekty až do výše pěti
mi liard korun, tedy takovou sumu
jsme připraveni z evropských fondů
vyčerpat. Projekty zahrnuté ve stra−
tegii posunou Plzeň dál. Dotace
chceme čerpat na dopravní infra−
strukturu, vzdělávání s důrazem na
technické obory, na vědu a výzkum,
umíme si představit i podporu „pod−
nikání“ v oblasti sociálních služeb.

� Můžete se zmínit o některých
zásadních investicích?

Loni v dubnu zahájila plný provoz
spalovna komunálního odpadu 
ZEVO Chotíkov. Město Plzeň zrekon−

struovalo a zmodernizovalo svou
úpravnu vody. Jak ukázal zkušební
provoz, jenž běžel od září 2015 do
března 2016, úpravna po rekon−
strukci dokáže mimo jiné zbavit vo−
du pesticidů tak, že jsou jejich hod−
noty na výstupu prakticky nulové.
U tohoto bych rád podotkl, že jako
jedno z mála měst máme plně pod
kontrolou vodárnu, teplárnu a také si
sami nakládáme s odpady, to vše
jsou naše městské firmy. Spustili
jsme třetí etapu rekons trukce 
tramvajové trati v Ger ské ulici, reali−
zovali jsme ale i menší projekty, na−
příklad ve Skvrňanech byl na zelené
louce vybudován zcela nový spor−
tovní areál se zázemím. Do konce
května 2017 by měla být dokončena
lávka přes řeku Mži, jež propojí 
oblast Předních Skvrňan a Rad čic,
cyklistům i pěším tak zajistí bezpeč−
nou cestu ze sídliště Skvrňany pří−
mo do zoologické a botanické za−
hrady. Výrazně více než v roce 2016
budeme investovat letos, na staveb−
ní projekty máme připraveny 1,3 mi−
liardy korun.

�� � Co konkrétně čeká občany
v roce 2017?

Chceme budovat sociální byty či
bydlení pro seniory, podporovat
podnikání, vzdělávání v rámci příro−
dovědných a technických oborů
a nemůže chybět podpora projektů
v rámci Smart City Plzeň. Z investič−
ních akcí to bude například rekon−
strukce Dlouhé ulice v Lobzích, re−
konstrukce Sedláčkovy ulice, vybu−
dování náplavky u Radbuzy mezi
Wilsonovým mostem a mostem
U Jána, zahájení stavby TJ Lokomo −
tiva, pracujeme na plánovaném pro−
dloužení tramvajové trati linky číslo
4 na Borská pole. Život ve městě vý−
znamně a na čas bohužel i negativně
ovlivní dopravní stavby, zahájena
byla rekonstrukce mostů u Hlavního
vlakového nádraží, připravuje se re−
konstrukce mostu Generála Pattona,
budování třetího pruhu na Karlo −
varské a další projekty. V tomto
bych chtěl požádat všechny občany
o trpělivost.

Jak na tom byla Plzeň v roce 2016?
Hodnotí primátor Martin Zrzavecký
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TV Nova připravuje ve spolupráci s Gynekologicko−
−porodnickou klinikou FN Plzeň natáčení populárně
dokumentárního seriálu. 

Cílem jednotlivých dílů je vyprávět příběhy párů 
a zachytit emoce, které provázejí příchod nového
člena rodiny na svět za současného přiblížení roz −
mani tého obrazu každodenního fungování gyneko −
 logicko−porodnické kliniky.

Přednosta Gynekologicko−porodnické kliniky FN Plzeň
doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., zdůrazňuje: „To,

že si televize NOVA vybrala naši špičkovou kliniku pro
natáčení seriálu, který bude jistě divácky velmi úspěš −
ný, nás opravdu potěšilo. Zároveň bych rád ubezpečil
všechny maminky, které si v daném období vyberou
naši kliniku pro příchod svého miminka na svět, že
natáčení tohoto seriálu v žádném případě neomezí
jejich pobyt na klinice, standardní péče  o maminku
i miminko je pro nás prioritou.  Natáčení bude probíhat
pouze na malé části prostor naší kliniky a maminky,
které se jej nezúčastní, nepocítí sebemenší omezení.“
Projekt započal na konci ledna a předpokládaný
konec je v průběhu března.

Seriál o velkém štěstí

zmíněnou operativní činnost, střed−
nědobá opatření,  kde nebude po −
třeba změny zákonů, a třetí okruh
s legislativními změnami. To se zřej−
mě  bude týkat zejména agentur
a provozovatelů ubytoven, kteří jsou
často propojeni. 

��O tom se však už hovoří dlouho
a nic se neděje. Ubytovny rostou
jako houby po dešti, a to včetně
těch nelegálních. Existuje vůbec
řešení?  

Jednoduché nikoliv, ale postupné
nápravě musíme věřit. V ubytovnách
např. platí zdánlivá banalita. Stejně
jako majitelé hotelů musí hlásit kaž−
dého ubytovaného a platit za něj 
obcím poplatek. Při kontrolách však
policisté či strážníci často složitě
hledají správce, nebo tam má dohled
někdo ze zahraničních zaměstnan−
ců. Seznamy ubytovaných jsou ne −
úplné, a pokud  nejde o zásah proti
konkrétnímu podezřelému, kontrolují
vlastně jen toho, kdo je ochotný se

nechat zkontrolovat. Ťukají na dveře
a čekají, zda někdo otevře. To není
nadsázka. Povinnost zřídit trvalou

službu domovníka či recepčního by
jistě pomohla. U velkých ubytoven
bych se nezdráhal ani zákonné po−
vinnosti zajistit bezpečnostní službu.
Bude to stát peníze, ale byznys
s ubytováním  jistě není ztrátový. 
��Nedávno jste uvedl, že je ne−
zbytná debata se zaměstnavate−
li, kteří by měli přijmout část

společenské zodpovědnosti za
své zaměstnance. Je to jejich
„vizitka“. Hlavně ze strany Hos −

podářské komory však zazněla
odmítavá reakce.  Údajně tím
chcete zamezit dalšímu zaměst−
návání cizinců, které náš pracov−
ní trh naléhavě potřebuje? 

V  žádném případě nechceme
komplikovat zaměstnávání cizinců.
Když jsem  hovořil o vizitce, měl
jsem na mysli praktické zkušenosti.

Na severním Plzeňsku jsme v jedné
z  firem našli pracovníka bez právo−
platného pracovního povolení i bez
povolení k  pobytu. Jsem přesvěd−
čen, že slušný podnikatel, kte −
rému záleží na jeho pověsti, chce 
vědět, kdo se pohybuje v jeho dílně
či fabrice. Byť třeba zaměstnává
přes agenturu a přenáší na ní faktic−
kou zodpovědnost. Zkontro lovat
agenturou dodané podklady je nejen
jeho společenská zodpovědnost,
ale hlavně prestiž. Na území České
republiky je téměř tři  tisíce pra −
covních agentur. U Asociace posky−
tovatelů personálních služeb je však
registrovaných, a tudíž garantujících
dodržování zákonů a legislativy, 
pouze pětadvacet. Z  dostupných
zdrojů Asociace vyplývá, že podíl 
jejích členů na trhu je zhruba 50 pro−
cent. Ministerstvo práce a sociálních
věcí připouští, že objem černého 
trhu při zaměstnávání se pohy −
buje kolem částky 6 miliard, což ve
státní pokladně  znamená  minus 
2 miliardy korun.    

„Nemůžeme dopustit, aby se lidé báli jít večer ven,“ 
říká ministr vnitra Milan Chovanec

... dokončení ze strany 1�
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a) získání kvalifikace:
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na: 
− speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ, 
− speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele, 
− vychovatele,  
− učitele odborných předmětů, praktického vyučování 

a učitele odborného výcviku na SŠ.
Studium pro výchovné poradce.

b) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu
Učitelství pro ZŠ: 
− rozšiřující studium jazyků 

(český, anglický, německý, ruský),
− rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, 

tělesné výchovy,
− rozšiřující studium DVPP − Učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
− rozšiřující studium Učitelství pro MŠ.

c) rozšíření odborné kvalifikace v rámci programu
Učitelství pro SŠ:
− rozšiřující studium jazyků (český, anglický, německý),
− rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky, 

tělesné výchovy, psychologie, biologie 
(pro absolventy oboru Učitelství biologie pro ZŠ).

Tzv. „nultý ročník“ bakalářského nebo magisterského 
studia – obory:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
pro nekvalifikované učitele.

Vzdělávací programy akreditované Radou celoživotního
vzdělávání ZČU: 
− studium Muzikoterapie, 
− studium Arteterapie,
− Instruktor odborného výcviku. 

Krátkodobé programy zaměřené na vyučování českého jazyka, německého
jazyka, tělesné výchovy, hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, 
výpočetní techniky, chemie, psychologie, geografie, mediální pedagogiky.

Bližší informace na http://fpe.zcu.cz/ v odkazu Další vzdělávání 
nebo na 

https://www.pc.fpe.zcu.cz/ v odkazu Celoživotní vzdělávání.

Nabídka oborů v oblasti
celoživotního vzdělávání

Bc. Gabriela Hrubá
mail: ghruba@fpe.zcu.cz    
tel.: 377 636 021

Jana Bozděchová
mail: jbozdech@fpe.zcu.cz  
tel.: 377 636 020

Vzdělávací programy akreditované v systému 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle

Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů vedoucí k: 

Výrazně byla rozšířena nabídka v krátkodobých programech, který−
mi reagujeme na aktuální problematiku a měnící se požadavky sou−
časné školy. V jazykové oblasti věnujeme aktuální pozornost zejmé−
na němčině (vzhledem k regionu). V německém jazyce jsou nabíze−
ny kurzy určené uchazečům o studium, stávajícím studentům (opa−
kovací kurzy), ale i všem učitelům německého jazyka.

Řadu programů nabízí také katedra tělesné výchovy. Jedná se ze−
jména o kurzy pro instruktory lyžování, in−line bruslení, dále pro cvi−
čitele zdravotní výchovy, moderních gymnastických forem, regene−
rační problematiky ve školním prostředí.

Reagujeme na aktuální problematiku výuky češtiny jako cizího ja−
zyka. V rámci prohlubujících kurzů nabízíme učitelům českého, ale
i cizího jazyka kurz Čeština jako cizí jazyk (rozsah cca 30 hodin).

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme i přípravné kurzy k při−
jímacím zkouškám na různé obory realizované na Fakultě pedago−
gické. Novinkou je Intenzivní kurz českého jazyka a literatury k přijí−
macím zkouškám na VŠ, k maturitě i pro studenty VŠ. Uvedený kurz
zahrnuje dva volitelné moduly zaměřené na jazyk a literaturu (mož−
nost výběru). Kurz je určen jednak uchazečům o studium oboru
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, jednak uchazečům o obo−
ry Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Ve
všech uvedených oborech konají uchazeči přijímací zkoušku z čes−
kého jazyka. Dále je kurz zaměřen na přípravu středoškolských stu−
dentů k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. V nepo −
slední řadě může absolvování kurzu pomoci také stávajícím studen−
tům výše uvedených oborů, kteří nebyli úspěšní u dílčích zkoušek
z českého jazyka. 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nabízejí také ostatní 
katedry: katedra německého jazyka (Přípravný kurz německého ja−
zyka na přijímací zkoušky – bakalářské studium), katedry pedago −
giky a psychologie (Přípravný kurz ze společného základu pedago−
gicko−psychologických disciplín pro uchazeče o navazující magis−
terská studia všech studijních oborů), katedra tělesné výchovy
(Přípravný kurz pro uchazeče o studia tělesné výchovy v bakalář−
ských programech) a katedra výtvarné kultury (Přípravný kurz pro
přijímací řízení). 

Kromě těchto dlouhodobých kurzů realizuje řada kateder tzv. „při−
jímací zkoušky nanečisto“. Uchazeč vyplní test, který obsahem,
rozsahem i náročností odpovídá přijímacímu testu. Spolu s vyučují−
cími pak bude provedena společná analýza, budou vysvětleny jed−
notlivé úkoly a problémy, bude doporučena literatura pro další pří−
pravu. Zkoušky nanečisto pořádají: katedra českého jazyka, katedra
německého jazyka, oddělení matematiky, katedra výpočetní a didak−
tické techniky a katedra hudební kultury.

Kontakt:
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Kontakty – Dětský domov Domino, Plzeň 
26324075 AM − C.M.E. s.r.o. Rokycanská 1162/62 312 00 Plzeň
26389835 AUTO HORNÁT s.r.o. U Velkého rybníka 2074/121 323 00 Plzeň 1−Bolevec
25227092 BIO SYSTÉM spol. s r.o. Lobezská 2719/15a 326 00 Plzeň
63998530 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/23 186 00 Praha 8
48365831 Ensinger s.r.o. Průmyslová 991 334 41 Dobřany
25237926 FEST HF s.r.o. Tovární 77 330 12 Horní Bříza
61798011 Ing. Jiří Špilar Goethova 356/5 301 00 Plzeň 3−Jižní Předměstí
67876919 Ivana Píclová Plaská 1266/9 323 00 Plzeň 1−Bolevec
26342545 Jatky Blovice s.r.o. Brdlíkova 287/1d 150 00 Praha 5 − Motol
03334431 JK Instatherm s.r.o. Koterovská 238/10 326 00 Plzeň
11609184 Josef ZÍKA − stavební práce Nádražní 301 349 01 Stříbro
64832279 KERMI spol. s r.o. Dukelská 1427 349 01 Stříbro
47116617 Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 665/21 186 00 Praha 8
62618911 KTA technika, s.r.o. Klatovská 100 301 00 Plzeň
70890366 Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 301 00 Plzeň 1
48363529 Schwer Fittings, s.r.o. Líšťanská 499 330 33 Město Touškov
25228498 SKELDO s.r.o. Radyňská 24 326 00 Plzeň
26402238 Stavitelství  ŠMÍD s.r.o. Na Roudné 1550/176b 301 00 Plzeň
26377993 UBK s.r.o. Denisovo nábřeží 2568/6 301 00 Plzeň 1
61168629 WAKE spol. s r.o. Jakubská 647/2 110 00 Praha 1

Gammalux p. Plecitý
Elektro Krejcar p. Soukup

6 Plzeňský rozhled  1-2/2017Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Těsně před vánočními svátky za 
přítomnosti náměstkyně hejtmana
Plzeňského kraje pro školství a ce s −
tovní ruch Ivany Bartošové se usku−
tečnilo slavnostní předání vozu Dacia
Dokker v rámci projektu
„Sociální automobil“
Dětské mu domovu
Domi no v Plzni.

„Oceňuji podporu
a zapojení podnika−
telských subjektů
do sociálních pro−
jektů a jsem ráda,
že dnes mohlo do −
jít k předání nového
automobilu pro potřeby
našeho Dětského domova Domino
v Plzni,“ říká Ivana Bar to šová, 
kterou také těší, že i „samotný
Plzeňský kraj přispěl k za koupení
automobilu“.

Realizace projektu reklamní agentu−
ry Kompakt, spol. s r. o., „Sociální
auto mobil“ probíhá již od roku 1997.

Vychází z myšlenky, že úspěšné firmy
by neměly zapomínat na pomoc po−
třebným a že každá společnost, která
s úspěchem provozuje svou činnost,

by se mohla anebo měla za−
pojit někomu pomoci.

Pomocí firem

a společností
po celém území
České republiky bylo
s úspěchem předáno již
650 „sociál ních automobilů“, jež pe−
čují o lidi mentálně či tělesně postiže−
né, přestárlé anebo jinak handicapo −

vané. Výměnou za dar firmy získají 
reklamní plochu na zakoupeném voze. 

„Náš dětský domov je koncipován
pro 56 dětí. Je uspořádán formou
sed mi tzv. rodinných skupin, které
jsou rozmístěny v bytech v pěti růz−
ných městských částech.  Samo stat −
nou kapitolu tvoří sedmá rodinná sku−
pina, která zahrnuje 4 malometrážní
byry v městské zástavbě. Z rozmístění

jednotlivých rodinných skupin
je patrné, že k zajištění

plynulého chodu dět−
ského domova je au−
tomobil nezbytný.
Jeho využití je široké
– odvoz nejmladších

dětí do školy přes do−
pravu na lékařská ošet−

ření, psycholo gická vy−
šetření, automobilem jsou

také dopravovány děti s hudebními
nástroji na různá vystoupení. Vůz bu−
de určitě plně využit,“ ujistila ředitelka
domova Naďa Erbová. 

Dětský domov v Plzni dostal nový automobil

Dobrý den, po koupi ro−
dinného domku jsem
při přehlášení na měst−
ském úřadě zjistila, že
je v něm stále hlášeno
k trvalému pobytu ně −
kolik osob. Také, že je
zde registrováno něko−
lik živností. Tyto sku teč −
nosti nebyly zahrnuty
v kupní smlouvě a stálo
to mnoho úsilí zjednat
nápravu. Byl postup
pro dávajícího správ ný? 

Děkuji, Iveta Hrubá

Dobrý den, postup  pro−
dávajícího samozřejmě
správný nebyl a je na
místě žádat úhradu za 
náklady spojené s odhlá −
šením přihlášených osob
a provozoven. Nicméně,
chybná byla především
smlouva kupní, která 
běžně ochranná ustano−
vení o povinnosti odhlásit
všechny osoby z nemovi−
tosti obsahuje a jejich po−
rušení bývá zajištěno pe−
něžitou sankcí. Odhlášení
bez účasti trvale nahlá −
šených osob lze zajistit
ve správním řízení na
místním úřadě po před −
ložení rozhodných sku−
tečností, tedy zejména
dokladů prokazujících, že
osoby přihlášené nemají
k Vaší nemovitosti žádný
užívací titul, případně, že
tyto tituly již zanikly.

JUDr. Oldřich Platil

Potřebujete pomoci
s orien tací na realitním
trhu, nebo máte jen  do−
taz ke konkrétní proble−
matice? Rádi Vám bez−
platně poradíme se vše−
mi nástrahami, které
dnešní nemovitostní trh
přináší. Volejte na bez−
platnou linku 

800 73 73 09

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje
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RD (2720 m2) Vochov, 
okr. Plzeň – sever
RD o zastavěné ploše 189 m2 s garáží a samo−
statnou dílnou na pozemku. IS: el. 220/380 V,
obecní vodovod, septik, topení ÚP + TP. 
Ideální bydlení pro velkou rodinu či jako dvouge−
nerační RD.

�� 734 319 302

3 450 000 Kč 
Pozemek (5430 m2), Zruč−Senec
Rovinatý pozemek se nachází v Třemošenské ul.
Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci.
IS: obecní kanalizace i vodovod na pozemku,
elektřina cca 20 m od pozemku, plyn + O2 cca
100 m od pozemku. Pozemek veden v územním
plánu obce k „výrobě a skladování“. 
Velmi pěkná lokalita! � 734 319 302

5 750 000 Kč
2+1 (52 m2), ul. Kostelní, 
Plzeň – Slovany
Byt v OV se nachází ve zvýšeném přízemí cihlo−
vého domu a byl kompletně zrekonstruován v ro−
ce 2010. Velmi zajímavá nabídka k bydlení s  níz−
kými náklady a dobrou dostupností do centra
Plzně. Doporučujeme!

� 734 319 303 

2 699 000 Kč  

2+kk (56 m2), ul. Karlova, 
Plzeň – město
Byt OV se nachází ve 2. patře cihl. domu. K bytu
náleží komora na patře a podíl na pozemku ve
vnitrobloku, který je využíván jako zahrada. Velmi
zajímavá nabídka k bydlení v centru Plzně s níz−
kými náklady.

� 734 319 301

1 799 000 Kč
RD 4+kk/G (474 m2), Postřekov,
okr. Domažlice
RD o zastavěné ploše 120 m2 na vl. pozemku,
podsklepen. IS: el. 220/380 V, vlastní studna,
obecní vodovod a kanalizace, topení – lokální tu−
há paliva. Lze financovat hypotečním úvěrem.
Vřele doporučujeme! 

� 734 319 302 

899 000 Kč 

4+kk, (801 m2), ul. Třezalková,
Plzeň – Výsluní
Přízemní bungalov o zastavěné ploše 117 m2.
Dům postaven v roce 2009. IS: el. 230/400 V –
vše v mědi, vl. studna, ČOV, topení – ústřední E
+ krbová kamna. V blízkosti kompletní občanská
vybavenost a zástávka ČSAD. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 301 

6 200 000 Kč

Chata 2+kk (758 m2), Třemešné,
okr. Tachov
Zděná chata o zastavěné ploše 50 m2. Chata je
jednopodlažní s obytným podkrovím. IS: voda−
obecní vodovod  i kanalizace, vlastní studna, 
el. 220/380V. V obci zastávka ČD. 
Vřele doporučujeme!

� 734 319 302

599 000 Kč  

GG

G

Zahrádka, chata se zahrádkou – Plzeň a okolí 700 000 Kč
Rekreační chata, voda podmínka, do 30 km od Plzně 800 000 Kč
Chalupa s vodou a elektřinou v okr. Plzeň – sever 900 000 Kč
Rekreační chata v  Blovice – Kamenska, Zdemyslice 800 000 Kč
Zděná či dřevěná chata – Butov, Vranov, Pňovany 900 000 Kč
Chalupa i k rekonstrukci Šumava 1 200 000 Kč
Rodinný dům před rekonstrukcí, okolí Plzně 1 500 000 Kč
Zděná chata k trvalému bydlení, do 20 km od Plzně 1 300 000 Kč
Rodinný dům v klidné části obce – Tlučná, Vochov 2 200 000 Kč
Stavební pozemek, do 1000 m2 – Zruč, Třemošná 2 000 000 Kč
RD v lepším stavu Stod, Chotěšov, Blatnice  2 500 000 Kč
Rodinný dům – Domažlice a okolí 2 500 000 Kč
Rodinný dům – Klatovy, Štěpánovice, Vrhaveč, Týnec 2 800 000 Kč

Garsoniéra, původní stav – Plzeň – město 900 000 Kč
Byt 0+1, 1+kk, 1+1 i původní stav – Klatovy  730 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Skvrňany, Doubravka 940 000 Kč
Garsoniéra v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory 960 000 Kč
Byt 2+1 původní stav, Nýřany 1 250 000 Kč
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec 1 400 000 Kč
Byt  2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany 1 400 000 Kč
Byt 3+1, 4+1, zděné jádro OV, Klatovy 1 600 000 Kč
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 500 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec 1 750 000 Kč
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Doubravka 1 900 000 Kč
Byt 4+1 po kompletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín 2 100 000 Kč
Byt 3+kk, 4+kk, novostavba, Plzeň – město 3 900 000 Kč

1+kk (24 m2), ul. Dítětova,  
Plzeň−Doubravka
Byt v OV po rekonstrukci se nachází ve zvýše−
ném přízemí revitalizovaného cihlového domu.
Výborná dostupnost do centra Plzně. 
Doporučujeme.

� 734 319 301

1 250 000 Kč  G G

G
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Již 14. reprezentační ples Plzeň −
ského kraje se uskuteční v sobotu
25. února v Parkhotelu v Plzni.
Letošní slavnostní večer se ponese
na vlnách zaoceánského parníku,
který návštěvníky převeze o desítky
let zpět, kdy stříbrnému plátnu vé−
vodili Elvis Presley nebo Marilyn
Monroe. Také letos proběhne při 
plese charitativní akce, která díky
částce 310 tisíc korun ulehčí život 
lidem s hendikepem. 

Večerem bude provázet herec
a moderátor Jan Čenský společně
s moderátorkou a zpěvačkou Marti −
nou Kociánovou. Ples zahájí taneč−
ní vystoupení Dance Center Petry
Parvoničové. K tanci i poslechu ta−

ké letos zahraje orchestr Golden
Big Band Prague. Hlavním hostem
večera bude zpěvák Jiří Korn.  

V rámci doprovodného programu
je připravena plzeňská kapela The
Dixie Hot Licks, která navodí atmo−
sféru sto let staré hudby pochá −
zející z New Orleansu. Tradičně
nebu de chybět ani půlnoční pře kva −
pení. Také letos proběhne v rámci
krajského plesu charitativní akce
na pod poru hendikepovaných.
Sym bolické šeky přebere sedm
těch, kteří pomoc potřebují, a díky
příspěvku partnerů Plzeňského kra−
je ve výši 310 tisíc korun jim tak
usnadní každodenní život s hen −
dikepem. 

Dopravní stavby pokračují 
Několik větších staveb, jež v součas−
né době ovlivňují dopravu v Plzni, bu−
de pokračovat i v roce 2017. Jedná
se o opravu Studentské ulice, o úpra−
vy spojené s rekonstruovanou tram−
vajovou tratí v Gerské ulici a o opravu
vázanou na Letkovskou ulici. Nově se
však k těmto projektům přidají dvě
zcela klíčové stavby zasahující do do−
pravy, a sice oprava mostu Generála
Pattona a rekonstrukce mostů u hlav−
ního vlakového nádraží. 

„I v příštím roce bude pokračovat
oprava Studentské ulice, silnice
I. třídy v úseku Plaská – Gerská.
Opatření, jež je tam dnes, potrvá do
konce března 2017, pro řidiče se te−
dy nic měnit nebude. Znamená to, že
se v místě jezdí a bude do konce
března jezdit pouze jednou polovi−
nou komunikace a je a bude uzavřen
vjezd do Komenského ulice,“ přiblížil
Václav Lacyk, jenž má na starost ko−
ordinaci dopravních staveb na území
města a je součástí skupiny od −
borníků, která za tímto účelem vznik−
la a má za cíl navrhovat efektivní
objízd né trasy. Na zimní období, te−
dy leden a únor, je pro stavbu sta −
novena technologická přestávka,
pra covat se začne ve chvíli, kdy to
dovolí počasí. Investorem akce je
Ředitel ství silnic a dálnic České
repub liky a oprava za téměř 30 mi −
lionů korun bez DPH zahrnuje vý −
měnu konstrukčních vrstev vozov −
ky, za jištění odvodnění, opravu ka −
nalizace, výměnu obrub, úpravu 

zastávkových zálivů, přilehlých zele−
ných pásů a chodníků. 

Na území města pokračuje také III.
etapa rekonstrukce tramvajové trati
Karlovarská, konkrétně v Gerské ulici.
Tam již byla obnovena tramvajová do−
prava, co se týká motoristů, ti zatím
jezdí dvěma pruhy do města a dvěma
pruhy z města. „Pokud to počasí do−
volí, začne se na obou úsecích připra−
vovat budování parkovacích stání.
I v případě této stavby je v lednu
a únoru stanovena technologická pře−
stávka,“ uvedl Václav Lacyk. Rekons −
trukce se týká úseku od zastávky
Severka přes křižovatky Studentská,
Kralovická, Manětínská až po točnu
na konečné tramvaje linky číslo 4.
Investorem akce za 65 milionů korun
bez DPH je město Plzeň. 

Dopravu v Plzni ovlivňuje dále re−
konstrukce Letkovské ulice v Bož −
kově. Další klíčovou stavbou, jež bu−
de letos zahájena, je oprava mostu
Generála Pattona, jenž spojuje střed
města se Severním Předměstím. Ke
startu stavebních prací by mělo dojít
na přelomu března a dubna. Sta −
vební práce se budou provádět při
zachování provozu, vždy budou mo−
toristům k dispozici dva pruhy ve
směru do města a dva pruhy ve
směru z města. Tramvajový provoz
bude v některých fázích stavby ve−
den obousměrně po jedné koleji.
Akce Ředitelství silnic a dálnic
České republiky je stanovena na 24
měsíců od zahájení prací. 

Oddělení matriky Úřadu městského
obvodu Plzeň vydalo pravidelný pře−
hled za uplynulý rok o počtu sňatků
a úmrtí, narozených dětí i seznam
nejčastějších jmen. V roce 2016 se
v Plzni narodilo celkem 3 759 dětí,
z toho 1 760 dívek a 1 999 chlapců.
Mezi nejčastějšími jmény opět figu−
rují Elišky, Terezy a Anny, u chlapců

je to tradičně Jakub, Jan a Vojtěch.
Na druhé straně ovšem vzrostl počet
uzavřených sňatků i registrovaných
partnerství. Městský obvod Plzeň 3
už také zná svého letošního prvního
občánka. Je jím holčička Veronika
Alferi, která přišla na svět první den
letošního roku v 7 hodin a 29 minut
ráno ve Fakultní nemocnici Plzeň.

V Plzni se narodilo méně dětí 

Reprezentační ples na vlnách
zaoceánského parníku
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Na jedné straně šok, na straně
druhé učení a poznání. Ano,  prá−
vě taková je výstava Body The
Exhibition, která  je opět v Praze.
Nabízí je dinečné poznání o tom,
jak lidské tělo vypadá a funguje.
Přináší desítky zcela nových 
exponátů.  Svým rozsahem a po−
čtem exponátů vysoce přesahuje
vše, co bylo dosud v České re−
publice k vidění. Výstava zve ná−
vštěvníky na detailní cestu po
lidském těle, přes kosterní sys −
tém, svalstvo, reprodukční orgá−
ny, dýchací orgány, krevní oběh
a další části lidského těla.

Tak tento zajímavý tip na výlet na −
příklad v rámci nadcházejících jar−
ních prázdnin je unikátní světově
úspěš ná výstava BODY THE EXHI −
BITION, která od 22. února obsadí
dva rozlehlé pavilony pražského
Výstaviště Holešovice. Výstava za−
vede návštěvníky na cestu poznání
vlastního těla, a to na unikátních
expo nátech, které pocházejí ze sku−

tečných lidských těl. Výstava přijede
do České republiky v největší možné
podobě, organizátoři připravili také
zónu určenou historii lékařství, expo−
zici věnující se české stopě zdravot−
nictví i interaktivní část. 

Výstava Body The Exhibition je
urče na pro celou rodinu. Tato eduka−
tivní expozice poutavě představuje
návštěvníkům po celém světě kom−
pletní fungování toho, co vlastní kaž−
dý z nich, a tím je jeho tělo. V praž−

ském Výstavišti Holešovice, bude
k vidění více než dvacet celotělových
exponátů a k tomu stovky dalších
detailních exponátů. Všechny navíc
pochází ze skutečných lidských těl.
Ta byla speciální metodou plastinace
uchována a následně jsou používány
k edukativním účelům na výstavě.
Cílem výstavy, je mimo jiné motivo−
vat člověka k poznání sebe sama
a ke zlepšení svého životního stylu.

Návštěvníci tedy na výstavě uvidí,
jak tělo funguje například při sportu.
Do posledního detailu poznají pohy−
bový i svalový systém. To jak jsou
jednotlivé svaly poskládány, za co
uchyceny a kde naopak končí. Dále
návštěvník pozná, jak funguje nervo−
vý systém. Na dokonale vypreparo−
vaném nervovém celotělovém expo−
nátu uvidí, kde všude v těle má kaž−
dý z nich nervová zakončení. Velmi
zajímavou částí je také expozice

věno vaná onemocněním. Na expo−
nátech porovná, jak vypadají plíce
kuřáka a nekuřáka, uvidí ledviny
s ledvinovými kameny i bez nich
a mnoho dalších. 

Proto, aby návštěvník mohl obo−
hatit své znalosti na maximum, jsou
ve všech galeriích výstavy k dispozi−

ci medici, kteří všem ochotně odpoví
na jakýkoliv dotaz. Samozřejmostí
jsou také textové panely, LCD obra−
zovky s 3D animacemi, které ukazují
fungování těla. Expozice do České
republiky přijíždí z amerického Las
Vegas, kde přivítala stovky tisíc
fasci novaných návštěvníků. 

Je také výborným doplněním pro
studenty základních, středních i vy−
sokých škol. Proto je pro školní 
výpravy připraveno speciální zvý −
hodněné vstupné. Výstava a její 
obsah je nejpřesnější a nejdetailnější
pomůcka k výuce biologie. Navíc je
zde vše nabídnuto zajímavou a pou−
tavou formou.  

Vydejte se na výstavu, která odhalí
největší tajemství lidského těla

Vstupenky na výstavu lze 
zakupovat pomocí internetu na
portálu Ticktetstream.cz nebo 
přímo před vstupem v místě 
výstavy. Další informace lze 

najít na webu výstavy
www.bodytheexhibition.cz
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Již po několikáté jsme si díky
Sdružení pěstounských rodin
(SPR)  užili s pěstounskými rodi−
nami příjemný den v plzeňské
zoologické zahradě. Moje dvě
holky se na každou akci od sdru−
žení vždy velmi těší, a to nejen
díky akcím samotným (které
jsou mimochodem pokaždé vel−
mi povedené a pro nás vhodně
zvolené), ale také proto, že se
opět vidí se svými kamarády.
Musím přiznat, že i já to mám
podobné, díky těmto volnočaso−
vým akcím a pobytu v Úborsku
u Janovic jsme se spřátelili i s ji−
nými rodinami, se kterými se
navštěvujeme nebo se setkává−
me v průběhu celého roku. 

Sobota v plzeňské zoologické
zahradě byla i díky řediteli Zoo
Ing. Trávníčkovi moc fajn. Zoo
má své kouzlo v každé roční do−
bě a do té plzeňské se vždy rády
vracíme. Chtěla bych proto po−
děkovat nejen SPR, ale také pa−
nu řediteli, že nám umožnil strá−
vit příjemnou sobotu ve společ−
nosti milých lidských i zvířecích
bytostí.

Anna  Jelínková, 
Zahořany u Domažlic

Děkujeme, ZOO !

Lékařská fakulta v Plzni má Modrou
posluchárnu, která je po Biomedi −
cínském centru a budově teoretických
ústavů další částí nově budovaného
kampusu na Lochotíně. Špičkově vy−
bavená Modrá posluchárna s kapaci−
tou 200 míst je součástí plánovaného
Univerzitního medicínského centra,
tzv. UniMeC – kampusu Lékařské fa−
kulty v Plzni Univerzity Karlovy, do
nějž by se výhledově měla přestěho−
vat celá fakulta. Ta je dnes roztrouše−
na v převážně historických budovách
v různých částech Plzně.

Nová stavba, navazující na budo−
vu teoretických ústavů, je dílem
archi tekta Daniela Němečka. Modrá
posluchárna, vybavená moderní
audio vizuální technikou, získala své
jméno podle barvy, převažující
v inte riéru. Kromě posluchárny je
součástí nové stavby také jídelna
pro více než 50 osob.

„Posluchárna byla původně plá−
novaná zároveň s budovou teore −

tických ústavů v rámci 1. etapy vý−
stavby kampusu UniMeC v roce
2014, avšak kvůli limitaci výdajů
v Operačním programu Výzkum

a vývoj pro inovace, z nějž po −
cházelo financování, nebylo možné
realizovat celou plánovanou 1. etapu
výstavby. Nebylo možné pokrýt

výda je na stavbu objektu poslu −
chárny s jídelnou. Fakulta se tím
dosta la do nepříjemné situace,
kdy v nové budově již sídlilo prv−

ních 5 teoretických ústavů, ovšem
bez jaké hokoliv zázemí,“ říká 
děkan fakulty prof. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc.

Zdroje pro financování nové poslu−
chárny nakonec Univerzita Karlo va
vyčlenila v dotačním titulu MŠMT
s názvem „Rozvoj a obnova materiál−
ně technické základny veřejných vy−
sokých škol“. Celková dotace z pro−
středků státního rozpočtu činila 
51,6 milionu Kč, vlastní zdroje Uni −
verzity Karlovy pak 2,4 milionu Kč.
Stavba začala 24. 9. 2015 a kolauda−
ce se uskutečnila v listopadu 2016.

V Modré posluchárně bude probí−
hat výuka budoucích lékařů, kterých
v Plzni studuje více než 2000 (z toho
je kolem 500 zahraničních studen−
tů), příležitostně se zde také budou
konat semináře a konference.

„Novou posluchárnu využijeme
především k přednáškám pro stu−
denty magisterských studijních pro−
gramů. Velkou výhodou celého kam−
pusu je bezprostřední sousedství
s Fakultní nemocnicí Plzeň, kde pro−
bíhá velká část výuky vyšších roční−
ků,“ říká prof. Kreuzberg.    

Modrou posluchárnu máme po Praze i v Plzni

Ve společenském sále Sportovního
gymnázia Plzeň, Vejprnická 56, do−
slova praská ve švech. Atmosféra je
nabitá zvláštní energií, která vyzařuje
nejenom z tváří hostů v prvních řa−
dách, ale také ze všech ostatních
účastníků této společenské události.
Tedy, těžko říci, zda jde o společen−
skou, anebo vyjádřeno přesněji –
o sportovní záležitost. Všude, kam
se podíváte, sedí nebo postává spor−
tovec vedle sportovce. Asi nikdy dří−
ve jsem neviděla takovou koncentra−
ci mistrů světa, Evropy či republiky
na jednom místě! A zřejmě už ani
v budoucnu neuvidím. 

Studenti zdejšího gymnázia měli
totiž svůj ojedinělý svátek – vyhlá−
šení nejlepších spor tovců školy.
Tuto významnou událost si samo−
zřejmě nenechala ujít ani náměstky−
ně hejtmana Ivana Bar tošová,
o všechny hosty se vzorně starala
ředitelka gymnázia Milena Maje −
rová. A pak už to šlo ráz na ráz. Ti
nejlepší z nejlepších přicházeli na
pódium, kde přebírali ceny za své
celoroční sportovní úsilí a úspěchy.
Jako poslední pak přišli tři, respekti−
ve čtyři, nejlepší. 

Nejúspěšnějším sportovcem Spor −
tovního gymnázia pro rok 2016 byla

tak v úterý 20. prosince 2016 vyhlá−
šena atletka Kateřina Skypa lová –
mistryně Evropy v hodu kladivem.
Prvenství si zasloužila ziskem do −

rosteneckého titulu mistryně Evropy
v hodu kladivem. Tento titul získala
v gruzínském Tbilisi. Kromě toho se
zúčastnila MS juniorů v Polsku
a zvítězila na mezistátním utkání pěti
států do 17 let. Kateřina rovněž zís−
kala na MS ČR žen v kategorii do
23 let druhé místo v hodu kladivem
a je dorosteneckou mistryní ČR
v této disciplíně.

Stříbrnou pozici vybojoval lyžař, bě −
žec, orientační běžec a orientační
cyklis ta Jan Hašek. Je dvojnásobným
mládežnickým mistrem Evropy v orie n −

 tační jízdě na horském kole, další tituly
získal v lyžařském orientačním běhu
a je mistrem ČR ve sprin tu v klasic−
kém běžeckém lyžování.

Na celkové třetí příčce se umístila
dvojčata Saša a Sandra Halounovy
(lední hokejistky), které s reprezen−
tací ČR letos v zimě v norském
Lillehammeru na mládežnické olym−
piádě získaly stříbrné medaile.

Nejúspěšnějším sportovcem je
atletka Kateřina Skypalová
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Město Plzeň úspěšně pokračuje s vý−
kupy pozemků pro druhou etapu Měst −
ského západního okruhu v úseku Kři −
mická – Karlovarská. V současné době
je vykoupeno, projednáno a s vlastníky
pozemků dořešeno již 74 procent vý−
měry trvalého záboru této pro město
prioritní stavby. Jednání o výkupech
dalších pozemků intenzivně probíhají. 

„Dosud zajištěných 74 procent vý−
měry trvalého záboru představuje
117 168 metrů čtverečních z celko−
vých 158 448 metrů čtverečních po−

zemků v trvalém záboru, které před
zahájením majetkové přípravy byly
v majetku jiných vlastníků, než je
město Plzeň,“ uvedla radní pro oblast
nakládání s majetkem Helena Matou −
šová. Celkem se jedná o pozemky 79
fyzických a devíti právnických osob.
K 31. prosinci 2016 částka vynalože−
ná na výkupy a doplatky ze směn či−
nila zhruba 129,4 milionu korun.

Podle radní Heleny Matoušové in−
tenzivně probíhají další jednání. Na za−
čátek letošního roku jsou připraveny

dohody na zajištění dalších zhruba 13
procent pozemků, a to s vlastníky, kte−
rými jsou tři právnické a šest fyzických
osob. Tato řešení zahrnují zejména
směny pozemků soukromých vlastní−
ků za pozemky městské, které byly vy−
hledávány i v jiných katastrálních úze−
mích než v těch, přes které běží trasa
II. etapy Městského západního okruhu. 

Posledních přibližně 13 procent
představuje velmi komplikovaná jed−
nání se zbývajícími 14 fyzickými
a dvěma právnickými osobami, při

nichž se zatím nepodařilo najít shodu
na způsobu řešení. Přesto město
Plzeň věří, že majetkovou přípravu se
podaří dokončit podle plánu, tedy do
31. prosince 2017, aby bylo možné
pokračovat stavebním řízením a v ro−
ce 2019 zahájit stavbu, jejíž celková
výměra bude přibližně 26 hektarů.

Městský západní okruh je prioritní
dopravní stavbou na území města
Plzně, je na něj kladen zvláštní důraz.
Díky jeho dokončení získá město další
nové propojení sever – jih, kdy okruh
propojí Bory, Skvrňany, Křimice,
Radčice a Severní Předměstí. Druhá
etapa je závěrečnou. 

Výkupy pozemků pro západní okruh
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Jihomoravská me tropole vítala
milo vníky turistiky, cestování
a všech možných zážitků z nabíd−
ky napříč Čes kou republikou.  Od
19. do 22. ledna 2017 na brněn−
ském výstavišti otevřel své brány
veletrh regionálního cestovního
ruchu Re gion tour 2017. Prošli 
jimi i návštěvníci, kteří mířili
k pultu s mate riály a informacemi
o Kdyňsku.
Dobrovolný svazek Kdyňsko, který
čítá 22 obcí, už má na Region touru
v Brně své zavedené místo. Jako
českoněmecké pohraničí se pravi−
delně zařazuje pod expozici Plzeň −
ského kraje. A to už po několikáté či−
ní také Doma žlicko. Pulty našich
měst tedy stojí vedle sebe tak, aby si
je každý návštěvník mohl představit
jako zajímavou a přitažlivou lokalitu. 
Kdyňsko v poslední době vystavuje
společně s přátelským bavorským

městem Parsberg. Dlouhodobě se
snaží propagovat svoje území uce−
leně, s novými myšlenkami a téma−

ty. Kdyňské infocentrum současně
sleduje aktuální trendy a v tomto
smyslu také připravilo nové pro −

pagační materiály. Soubor čtyř
map, které pokrývají celé území
Kdyňska včetně partnerského měs−

ta Eschlkam a Dračího jezera
v sousedním Bavorsku. Novinkou
je, že tiskoviny neseznamují jen

s tradičními turistickými cíli, ale
představují i významné osobnosti,
které zanechaly svoji stopu v tomto
regionu. Jména jako Emil Tšída,
František Žákavec, Ru dolf Mayer,
Alois Kalvo da, Anežka Formán −
ková, Josef Hu báček mnozí znají
z názvů ulic, ale málokdo už ví, co
za svůj život vykonaly nebo čím by−
ly natolik výjimečné, že jejich jmé−
no se skloňuje i v dnešních dnech.
Dopro vodný text je i v německém
jazyce a celý projekt je finančně
podpořen z Dispozi čního fondu
Euroegionu Šu ma va. Soubor map
je prvním výstupem dlouhodobého
záměru zviditelnit a představit
Kdyň sko jako zajímavé území ve
Vše rubském průsmyku, který byl
od nepaměti vstupní branou do
Čech a svědkem mnoha význam−
ných událostí.    

Sylva Heidlerová

Kdyňsko se opět představilo v Brně
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Pracovní nabídky

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.
Nová Hospoda 16, 
348 02  Bor u Tachova

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle: 
374 213 611, 374 213 623   

nebo  posílat strukturované životopisy na e−mail:
Harvilová Veronika – email: v.harvilova@ideal−automotive.com

Stahlová Lenka – email: l.stahlova@ideal−automotive.com

nebo poštou na adresu:
Ostrov u Stříbra 9, 349 01 Stříbro

Ideal Automotive Bor, s.r.o. je systémovým dodavatelem dílů pro automobi−
lový průmysl. Systém řízení jakosti dle ISO/TS 16949. Jsme neustále rozrů−
stající se a prosperující společnost, která vyvíjí, dodává a zpracovává kober−
cové díly k obložení zavazadlových prostorů a podlah osobních automobilů
pro automobilky Audi, BMW, OPEL, ŠKODA Auto, VW… 

Pro provozovny Ostrov u Stříbra a Stříbro hledáme 
kmenové spolupracovníky na pozice: 

Požadujeme:

Nabízíme:

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ – DĚLNÍK/CE,
MLUVČÍ VÝROBNÍCH LINEK…

•spolehlivost, časová flexibilita
•ochotu pracovat ve třísměnném provozu
•u THP pracovníků odborné znalosti a zkušenosti (znalost NJ)

•rozvoj a prohloubení dosavadních zkušeností a znalostí
•podílení se na vývoji nových produktů ve stávajícím či nově vznikajícím provozu 
•5 týdnů dovolené, závodní stravování, vypracovaný systém prémií 

(věrnostní, za mimořádné směny)

•příspěvek na dovolenou, Vánoce a jiné zaměstnanecké výhody
•pracovní perspektivu v dynamicky se rozvíjející společnosti
•autobusová doprava zdarma na všechny 3 směny

OD 01. 02. 2017 FIREMNÍ AUTOBUS – 
BEZDRUŽICE – KONSTANTINOVY LÁZNĚ !!!
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Jsme jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů 
skla v Evropě v oblasti nábytkového a sanitárního
průmyslu s více než stoletou tradicí. Naše firma se
sídlem v Domažlicích se dále úspěšně rozvíjí,
a proto hledáme k okamžitému či pozdějšímu 
nástupu zájemce na různé pozice.
Pro tyto pozice není žádné věkové omezení. 
Zá jemci všech věkových kategorií jsou vítáni.
Každému zájemci bude poskytnuto zaškolení
a odpovídající trénink.

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

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

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

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

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

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

zájmu a kvalifikace

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

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

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

hledáme nabízíme

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

SVÁŘEČE
Máte zájem o uplatnění v mezinárodním koncernu?
Hledáte příjemné pracovní prostředí s příležitostí 

k osobnímu i profesnímu rozvoji? Nástup možný ihned?
Potom je toto příležitost pro Vás!

Co musíte znát, mít a umět?
� Ruční svařování dílů a jejich kompletace dle výkresové 

dokumentace
� Kontrolovat vstupující materiál a hotové výrobky ve shodě

s technologickou dokumentací
� Pracovat v třísměnném pracovním režimu
� Vysoké nasazení a odpovědnost za kvalitu své práce
� Samostatnost a zručnost

Co nabízíme?
� Smlouvu na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 

s nástupem ihned
� Finanční ohodnocení dle vaší kvalifikace a výkonu
� Možnost pracovního růstu
� 5 týdnů dovolené
� Příspěvek na penzijní pojištění
� Příplatky nad rámec zákoníku práce
� Plně hrazené stravenky
� Pestrý systém benefitů 

(věrnostní odměny, vzdělávací kurzy a školení…)

Co uvítáme?
� Praxi v oboru a ve výrobě
� Fyzickou zdatnost
� Znalost svařování TIG

Kde nás najdete a jak nás můžete kontaktovat?
� Wuppermann Systemtechnik s. r. o., 

MUDr. Šlejmara 609, 345 62 Holýšov

� Ivana Boudová – mzdová účetní a personalistka, 
+420 735 170 461 � Ivana.Boudova@wuppermann.com

Žáci oboru Opravář zemědělských
strojů ze Střední školy Kralovice
navštívili  firmu HORSCH Maschinen
GmbH ve Schwandorfu. Seznámili
se s její historií, výrobním progra−
mem a podmínkami pracovního
uplatnění. Následně si prohlédli vý−
robní prostory a seznámili se s pra−
covními postupy a technickými de−
taily moderních strojů. Právě tech−
nické detaily strojů na zpracování
půdy zajímaly žáky nejvíce.

„Řada z nich má se stroji této
značky zkušenosti z domova nebo
z praxe v místních firmách,“ vy −
světluje učitel odborného výcviku
Roman Chudáček. Učitelka němec−

kého jazyka Hana Gryszkiewitzová
zase ocenila, že tato akce pomůže
chlapce motivovat ke studiu němec−
kého jazyka. 

Jednalo se o poslední ze série 
exkurzí a dalších aktivit, které
Regionální hospodářská komora
Plzeňského kraje ve spolupráci
s partnery z IHK Regensburg uspo−
řádala v rámci projektu Vzdělání
a práce bez hranic, jehož cílem byla
podpora přeshraniční mobility v pří−
hraničním regionu. Realizace pro −
jektu byla podpořena z finančních
prostředků programu EU pro za−
městnanost a sociální inovace
„EaSI“ (2014−2020).

Poznali praxi v zahraničí
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Plzeň dokončila rekonstrukci hlavní
tribuny městského sportovního areá−
lu ve Štruncových sadech, jehož fot−
balovou část postupně přestavuje od
jara 2011. Úpravy, díky nimž dostává
jeden z nejmodernějších sportovních
areálů v zemi svoji finální podobu,
stály zhruba 52,1 milionu korun bez
DPH. Kromě opravené tribuny získala
Doosan Arena i dva nové objekty, ro−
hové věže Sever a Jih. Věže, jejichž
výstavba přišla  přibližně na 90 milio−
nů korun, poskytují zázemí, ubytová−
ní, prostory pro fyzio terapii, rehabili−
taci i stravování mladých fotbalistů
z klubové akademie.  

„Jsem přesvědčen, že Plzeň má
jeden z nejmodernějších areálů v ze−
mi, jeden z nejkrásnějších spor −
tovních komplexů. Všechny úpravy,
které jsme dělali, byly pro to, aby se
u nás mohla hrát utkání evropských
pohárů i duelů české reprezentace,
a současně proto, abychom zajistili
komfort a vysoký standard všem

sportovním fanouškům,“ řekl primá−
tor Martin Zrzavecký. Celková pře−
stavba stadionu ve Štruncových sa−
dech včetně rekonstrukce hlavní 
tribuny vyšla dosud město na 419,5
milionu korun bez DPH. 

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře byla nyní do−
končena rekonstrukce horní části
hlavní tribuny. „Zahrnula úpravu po−
vrchů, výměnu sedaček i zábradlí,
rekonstrukci stanoviště pro složky
integrovaného záchranného systé−
mu, rekonstrukci ochozu směrem do
parku,“ přiblížil. Kvůli výstavbě věží

došlo k demolici bočních přístupo−
vých schodišť na hlavní tribunu. 

Součástí projektu bylo i zateplení
fasády, rekonstrukce balkonu ve dru−
hém nadzemním podlaží, úprava
anglic kých dvorků hlavní tribuny. „Co

se týká úpravy vnitřních prostor hlav−
ní tribuny, tam se rekonstruovala re−
habilitační část v prvním patře. Firma
také pomocí lamel zakryla ochoz ve
směru do parku, upraveny byly plo−
chy mezi hlavní tribunou a fotbalo−
vým hřištěm i ty okolo hlavní tribuny,
dělala se také rekonstrukce inženýr−
ských sítí uložených v této ploše,“
doplnil Pavel Šindelář. Zhotovitelem
díla byla firma Metrostav, a. s. 

Kromě zrekonstruované hlavní tri−
buny dostal stadion novou tvář ještě
díky rohovým objektům – věži Sever
a věži Jih.  Podle zástupců města
i Viktoria Plzeň – fotbal, z. s. se
inves tice povedly, průměrná náv −
štěv nost zápasů Viktorie převyšuje
deset tisíc diváků a je s velkým ná−
skokem nejvyšší v republice.

Hlavní tribuna a dvě věže stadionu jsou hotovy

Na pomoc 
cestovnímu ruchu  

Rada PK schválila dotační progra−
my v oblasti cestovního ruchu pro
rok 2017:

Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji pro rok 2017 (do max. výše
4 miliony korun) a Podpora rozvo−
je venkovského cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2017
(do max. výše 2 miliony korun). 

Cílem dotačního programu je
podpora zkvalitnění infrastruktury
cyklistické dopravy a rozvoj cyklo−
turistiky na území Plzeňského kra−
je s dosahem za jeho hranice
a podpora systému bezpečných
nadregionálních a regionálních
cyklotras. Preferovány budou ze−
jména projekty týkající se výhrad−
ně nadregionálních dálkových
tras, případně stavebního objektu
podmiňujícího jejich funkci (lávka,
podjezd, rampa atd.) a na vypra−
cování projektové dokumentace
na značení cyklostezek a cyklotras
v oblastech s jejich minimálním
pokrytím – např. v oblasti bývalé−
ho Vojenského újezdu Brdy. 

Plzeňský kraj patří k územím
v České republice, která mají pro
rozvoj venkovské turistiky dobré
předpoklady. Potenciál rozvoje 
cestovního ruchu všeobecně zdů−
razňuje jeho jedinečná geogra −
fická poloha.

Na činnost 
informačních center  
Maximálně 400 tisíc korun po−
skytne Plzeňský kraj peníze na
rozvoj a zkvalitnění služeb a na
rozšíření nabídky cestovního ru−
chu dané oblasti. Informační cent−
ra plní jednu z nejdůležitějších rolí
v rámci praktické, účelné a cílené
propagace Plzeňského kraje. Po −
skytují veškeré informace z oblasti
cestovního ruchu a přispívají tím
k informovanosti a spokojenosti
turistů, jež vede k opakovaným
návštěvám i pobytům domácích
a zahraničních turistů v regionu.
V rámci programu budou podpo−
řeny projekty neinvestičního cha−
rakteru zaměřené na tvorbu tisko−
vých propagačních materiálů, we−
bových prezentací, multimediál−
ních produktů a produktů z oblasti
nových médií obsahujících nabíd−
ku cestovního ruchu regionu nebo
pořízení inventáře k vybavení
infor mačního centra. 



19Plzeňský rozhled  1-2/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Podpora domácí 
hospicové péče  

Rada PK vyhlásila dotační pro−
gram „Podpora domácí hospicové
péče v Plzeňském kraji 2017“
v celkové výši 1,5 milionu korun,
přičemž jednomu příjemci může
být poskytnuta dotace maximálně
do výše 600 tisíc korun. Cílem
programu je zvýšit dostupnost 
domácí hospicové péče na území
Plzeňského kraje a umožnit tak
nevy léčitelně nemocným v preter−
minálním a terminálním stadiu ži−
vota dožít ve vlastním sociálním
prostředí. 

Domácí hospicová péče zajišťu−
je nepřetržitou, dostupnou a od−
bornou péči klientům, kteří se na−
chází v pokročilé nebo konečné
fázi onemocnění a kteří si přejí
strávit poslední etapu života v kru−
hu rodiny a přátel. Zahrnuje jak pa−
liativní péči o klienty, tak i psycho−
sociální a duchovní podporu po−
skytovanou klientovi i celé rodině,
kterou zajišťuje multidisciplinární
tým složený ze zdravotnických
i nezdravotnických pracovníků.
Paliativní péče je komplexní, aktiv−
ní a na kvalitu života orientovaná
péče poskytovaná člověku, který
trpí nevyléčitelnou chorobou v po−
kročilém nebo v terminálním sta−
diu. Cílem paliativní péče je zmírnit
bolest a další tělesná a duševní
strádání, zachovat pacientovu dů−
stojnost. Paliativní péče není hra−
zena ze zdravotního pojištění.
Náklady vynaložené v souvislosti
s domácí hospicovou péčí jsou
pouze zčásti pokryty z plateb 
klientů, proto je nutné provoz za −
jistit z darů a dotací. 

Peníze 
pro vodohospodáře   

Členové krajské rady schválili
Dotační program vodohospodář−
ské infrastruktury 2017 v celkové
výši 49 milionů korun, který je při−
pravován k vyhlášení prostřed −
nictvím aplikace eDotace šestým
rokem. Ten je určen na podporu
výstavby vodních děl určených ke
sběru a čištění odpadních vod
a zásobování obyvatelstva pitnou
vodou zejména pro veřejnou po−
třebu. Každým rokem se zvyšuje
částka, kterou kraj v tomto do −
tačním programu rozděluje:
• 2017 49 mil Kč 

(návrh v rozpočtu)
• 2016 61,5 mil Kč (původní 

návrh 40 mil Kč byl 
v průběhu roku navýšen)

• 2015 42,5 mil Kč
• 2014 21 mil Kč

Celková částka dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí pro sociální
služby v Plzeňském kraji pro rok 2017
činí 432 540 000 korun, což je navý−
šení o více než 28 milionů korun oproti
schválené dotaci v roce 2016. Finanč −
ní prostředky obdrží úspěšní žadatelé
(poskytovatelé sociálních služeb v Pl −
zeň ském kraji) během měsíce března.  

„V lednu loňského roku ministerstvo
kraji poskytlo na sociální služby částku
404 109 000 korun, v letošním roce je
to o 28 431 000 korun více,“ říká ná−
městek hejtmana pro oblast sociálních

věcí Zdeněk Honz a doplňuje, že vloni
ministerstvo v průběhu roku dotační ti−
tul navýšilo na celkových 432 400 000
korun, dofinancování se očekává
i v roce letošním. V roce 2016 byly 
finance rozděleny mezi 107 žadatelů
pro 248 sociálních služeb.

Radou schválený návrh o poskyt−
nutí dotací bude na svém jednání dne
20. února 2017 projednávat zastupi−
telstvo. Po schválení rozdělení dotací
Zastupitelstvem Plzeňského kraje
a po nutných právních úkonech
ohledně smluv, budou zaslány finanč−

ní prostředky úspěšným žadatelům,
a to nejpozději do poloviny března.

Náměstek hejtmana Zdeněk Honz
však upozorňuje: „Dotace na rok
2017 budou poskytnuty příjemcům
dotace po kontrole vyúčtování dotace
za rok 2016. Důvodem jsou negativní
zkušenosti z průběhu vyúčtování do−
tace za rok 2015, kdy bylo opožděně
předloženo – po termínu stanoveném
pro vyúčtování a současně musela
být velká část předložených vyúčto−
vání ze strany příjemců dotace pře−
pracována.“ 

Na sociální služby o 28 milionů více 
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Po několika méně vydařených letech
přišla konečně pořádná zima a nej−
větší sportovní areál na Železno −
rudsku a v celém Plzeňském kraji –
Ski&Bike Špičák, nabízí výborné pod−
mínky pro lyžování (aktuálně k výšce
sněhové pokrývky, počasí a provozu
vždy na www. spicak.cz). Lyžovalo
se tady už od začátku prosince
a oproti předchozím třem rokům
i mezi Vánoci a Novým rokem.
Lednové ochlazení a trvalé sněžení
(metr prašanu!) dodaly místní zimě ty
správné grády – otevřely se všechny
sjezdovky včetně té nejprudší v ČR –
Šance, nebo snowpark.

Lyžařům a snowboarďákům jistě
mimo počasí udělalo radost i to, že
na Špičáku nezdražili. Hlavní skipasy
např. jednodenní pro dospělého 
zůstal na loňských 610 korunách.
Premiérově se zvýhodněných jízde−
nek dočkala mládež ve věku 15 – 18
let (530 Kč). Děti od 6 do 14 let lyžují
za 430 korun na den a ty do 6 let za
pouhou dvacetikorunu. Jako jedni
z mála v ČR Špičák prodává rodinnou
jízdenku, kdy platí pouze dva dospělí
(1470 korun/den) a neomezený po−
čet vlastních dětí lyžuje zdarma. 

Už třetí sezonu nabízíme rozší −
řenou nabídku společných skipasů
s dalšími železnorudskými areály
Belveder a Nad Nádražím. Pokud má−
te čipovou kartu areálu (obdržíte ji ve
všech kasách za vratnou zálohu 100
korun), tak si můžete koupit libovolný
skipas i on−line v příslušné sekci 
webu. Skipas si tak pořídíte v pohodlí
domova, bez stresu a vyhnete se mi−
nimálně o víkendu frontám před ka−
sami. Přijedete na parkoviště, vklouz−
nete do lyží a hurá na svahy.

Špičáckých 8,5 km sjezdovek
(jedna černá, dvě červené, dvě
modré, samostatný areál pro děti
a začátečníky včetně pohyblivého
koberce) spolu s možností využít

Špičák si na lyžích užije celá rodina,
děti, začátečníci i skvělí lyžaři

dalších 3,5 km na společný skipas
ještě ve dvou nedalekých areálech
(Nad Nádražím a Belveder) předsta−
vuje co do délky tratí už srovnatel−
nou nabídku s největšími středisky
v republice. Ve všech těchto are −
álech včetně vlastního zajišťuje
Ski&Bike Špičák také výuku lyžová−
ní. Lyžařská škola je tady díky své
úrovni a profesionalitě vyhlášená,
s tradicí už od roku 1975.  

Letos se zde znovu pořádně za−
pracovalo na snowparku Freestyle
Area Špičák, který svěřují již několik
let profíkům v této oblasti. Na Lubá −
ku vznikla hodně hravá a zábavná
trať, kterou si hlavně děti užívají.
Ski&Bike Špičák je také po dobu
trvá ní zimní sezony už tradičním
společenským centrem celé oblasti. 

Společné skipasy s dalšími dvěma středisky v Železné Rudě. On−line nákup skipasů

Přehled
únorových a březnových akcí:
� 11. 2.: Freestyle testing days,
testování lyží či snowboardů zdar−
ma s doprovodným programem 
� 18. – 19. 2: Rock point Test sjez−
dových lyží. Prodejna Rock Point
Plzeň opět připravila testování 
sjezdových lyží od špičkových
výrob ců lyžařského vybavení: 
FISCHER, ROSSIGNOL, SALO−
MON, NORDICA (začátek vždy od
9:30 hodin). Po oba dva dny bude−
te mít možnost otestovat mnoho
zajímavých modelů již pro sezonu
2017 – 18. Na akci bude možné
získat poukaz na slevu pro nákup
lyžařského vybavení v prodejně
Rock Point Plzeň, Americká 54. Na
vaši účast se těší team sportovců
z prodejny Rock Point Plzeň
� 17. – 19. 2.: Světový pohár
v PARASKI, kombinace obřího
slalomu a seskoku padákem na
přesnost
� spor tovní víkendy při závo−
dech ve slalomu a obřím slalomu 
(25. 2.) nebo  Šumavský pohárek
(19. a 25. 3.) 
� 3. – 5. 3.: předváděcí dny aut
značky Nissan 
� 4. 3.: oblíbený pětiboj pro děti,
za nějž dostanou skipas na celý
den lyžování zdarma
� 11. 3.: Jízda přes louži 
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Od prosince začala fungovat mo−
bilní sedačka  v Dům s pečova −
telskou službou, Loudů 1022,
v Dobřa nech. Toto zařízení a úpra−
vy okolí umožní bezbariérový pří−
stup  do prostor objektu i z boční−
ho vchodu. V polovině prosince
byla zprovozněna mobilní sedačka
v DPS v ulici Loudů. Nějaký čas
museli nájemníci využívající
„schodolez“, který byl instalován
v prvním patře domu, chodit po
schodech, nebo v horším případě
nevycházet ze svého bytu. Stáva −
jící sedačka se musela na téměř tři
týdny odmontovat. Důvo dem bylo
prodloužení koleje mobilní sedač−
ky již z přízemí. Po venkovních
úpravách, které čekají příští rok
celé okolí DPS, bude také boční
vchod do budovy (směr od školní
jídelny) úplně bezbariérový. Do
prosince museli všichni nájemníci
žijící v druhém patře DPS, kteří ne−
zdolají schody, nejprve výtahem
do prvního patra a poté procházet

celým objektem DPS, aby se do−
stali ke svým bytům. Z možných
řešení byla realizovatelná dvě, a to
prodloužení kolejnice mobilní se−
dačky už z přízemí nebo výstavba
druhého výtahu v této vyšší části
domu. Z finančního hlediska byla
zvolena první alternativa, která
stála 150.000 Kč. Důvodem výbě−
ru levnější varianty byl i fakt, že
sedačka bude sloužit pouze ome−
zenému počtu bytů, které jsou
umístěné v části domu nejvíce
vzdálené hlavnímu vchodu. Vět −
šina nájemníků z prvního patra vy−
užívá výtah u hlavního vchodu do
budovy. Prodlou žení kolejnice
a celá instalace tohoto zařízení
měla jeden jediný důvod, usnadnit
a zlepšit život našim nájemníkům,
pro které jsou schody z důvodu
věku nebo fyzické indispozice 
nepřekonatelnou překážkou na
cestě domů. 

Dagmar Terelmešová, 
místostarostka města

Schody mohou být
nepřekonatelnou překážkou
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

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

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

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

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

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

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

Pozor ! Novinka e− learingová forma výuky s omezenou 
docházkou na konzultace. Tato forma studia šetří čas studentů.

Pro absolventy tříletých učebních oborů:
Podnikání – tříleté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném 

oboru nebo maturita

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

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

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

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

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

sobota  11. 2. a 25. 2. 2017 vždy od 9:00 do 14:00 hodin
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

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

programech a individuální přístup ke studentům.

Plzeň se konečně dočká bezbarié −
rové radnice, výtah v historickém
objektu na náměstí Republiky vybu−
duje firma Metrostav a. s. Ta zvítězila
ve výběrovém řízení, do něhož se
přihlásila spolu s dalšími třemi ucha−
zeči. Na stavbu za 17,49 milionu ko−
run bez DPH   bude mít deset měsí−
ců. Na projekt se podařilo získat do−
taci, a to ve výši 8,686 milionu ko−
run z Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky.   

„Jsem rád, že se nám konečně
povedlo zajistit dodavatele. Úprava
objektu radnice bude probíhat za pl−
ného provozu, což si vyžádá omeze−
ní a trpělivost zaměstnanců i ná−
vštěvníků radnice. Kromě vestavby
výtahu budou vybudovány bezbarié−
rové toalety v jednotlivých patrech,
díky tomu zajistíme plně provoz rad−
ničního areálu a jeho sociálního 

zázemí handicapovaným občanům,“
uvedl primátor Mar tin Zrzavecký.
Radnice je jednou z posledních
městských budov, která ještě není
bezbariérová.

Výtah bude vybudován v zadním
traktu domu, jenž je ohraničen dvor−
ní obvodovou zdí a protilehlou rov−
noběžnou středovou nosnou zdí.
Přesto je uvnitř dispozice v místě
dnešních sociálních zařízení, které
se budou muset v první fázi nejdříve
přesunout, a teprve pak se začne
s vlastním výtahem. Povede od su−
terénu, lidé by do něj nastupovali
z průjezdu do dvora. Do podkroví na
úrovni třetího patra, tedy v místě
radničního sněmovního sálu, bude
výtahová šachta již nad úrovní
střech Císařského domu. Z náměstí
ale viditelná nebude, pouze z vyhlíd−
kové plošiny věže. 

Radnice bude bez bariér

Ve svém sportovním areálu otevřela
22. základní škola Plzeň nové dětské
hřiště. Dárek v podobě nové hrací
plochy s lezeckou stěnou, hrazdou,
kladinou nebo lanovým mostem na−
dělila nejen všem svým žákům, ale
i ostatním aktivním dětem z města.
Na výstavbu hřiště přispěla škole
150 tisíci korunami Nadace ČEZ.

Se stavbou dětské hrací plochy
začala 22. základní škola v Plzni
koncem letošního června odstraně−
ním vrchní zeminy, po kterém násle−
dovalo zabetonování herních prvků
a vytvoření bezpečných dopadových
ploch u každého z nich.

„Naše škola má již delší dobu
krásný sportovní areál pro míčové
hry, atletické disciplíny nebo také
stolní tenis. Dosud nám však chybě−
lo hřiště pro menší děti, které by se
na něm mohly vyřádit o přestávkách

mezi vyučováním a hlavně v průbě−
hu školní družiny. Vhodné místo
jsme pro něj v našem areálu brzy
našli, chyběly nám však finance
na jeho výstavbu, a až díky význam−
né pomoci od Nadace ČEZ jsme
mohli celý projekt zrealizovat,“
uvedla ře ditelka 22. základní školy
Plzeň, Na Dlouhých 49, p. o. Božena
Světlíková. 

Na hřišti nechybí například troj−
hrazda, kladina, lanový most, prolé−
začky nebo lezecká stěna. Kromě
dětí ze školy, školní družiny a dalších
zájmových a sportovních uskupení
využívajících areál školy, bude v od−
poledních hodinách přístupné i všem
ostatním malým zájemcům z města
a okolí. Celkové náklady na vznik no−
vého Oranžového hřiště v Plzni se
vyšplhaly na 160 tisíc korun, 150 ti−
síc pokryl příspěvek Nadace ČEZ.

Nadace přispěla na hřiště
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Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás větši−
nou ani netuší, jaké poklady máme
doma. Ať už se jedná o staré, poško−
zené či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné pří−
bory, či z módy vyšlé šperky. Podle

světových komoditních zpráv tlačí
cenu vzhůru jednak obavy ohledně
vývoje světové ekonomiky a v nepo−
slední řadě i případné dopady z tzv.
Brexitu. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena na
Londýnské burze se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem české koruny cena zlata od
začátku roku 2017 opět mírně
stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na velmi
zajímavé finanční částky,“ konstatu−
je manager Zlaté Investiční Banky,
který podle svých slov stále re −
gistru je vysoký počet zákazníků.

Paní Novotná se rozhodla navštívit
Zlatou Investiční Banku v Plzni a infor −
movat se o výkupních cenách.
„Měla jsem několik starých prstenů
po prarodičích, ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod cenou. Zaujala
mě právě Zlatá Investiční Banka, kte−
rá nabízí vysoké ceny za výkup.

A byla jsem skutečně mi−
le překvapena, dostala
jsem  přes 12 tisíc korun,
za které si něco hezkého
koupím,“ pochvaluje si.

O skvělých výkupních
cenách je možné se přijít
nezávazně přesvědčit.
Obslouží Vás příjemný
personál, diskrétní pro−
středí při výkupu drahých
kovů je samozřejmostí.

Pobočka je pro Vás otevřena 
od pondělí do pátku na adrese: 

Prodej drahých kovů 
se ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.

ZLATO A STŘÍBRO STÁLE
ATAKUJE VRCHOL

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

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

otevřena po předchozím 
telefonickém objednání na čísle

+420 374 446 552
www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit 

ke skutečným odborníkům. 



24 Plzeňský rozhled  1-2/2017Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Řady strážníků Městské policie
Plzeň rozšířili noví strážníci, kteří
úspěš ně absolvovali povinnou
zkoušku z odborné způsobilosti, tzv.
osvědčení, před komisí složenou ze
zástupců Ministerstva vnitra.

Slavnostní akt, při kterém své slu−
žební odznaky převzalo sedmnáct

nových strážníků z rukou primátora
města Plzně Mar tina Zrzaveckého
a zástupce velitele Městské policie
Plzeň Marka Šilhana, se odehrál
v Obřadní síni plzeňské radnice. 

Náročné zkoušce předcházel
kurs, ve kterém budoucí strážníci
museli zvládnout jak fyzickou prů−

pravu, tak i prokázat svou znalost
celé řady zákonů týkajících se jejich
práce. Noví strážníci by měli společ−
ně s ostatními velkou měrou přispět
k zajištění větší bezpečnosti občanů
a veřejného pořádku. Posíleny bu−
dou všechny obvodní služebny,
včetně centra města.

Noví strážníci posílí všechny služebny

Ve víru oslav se ponese jubilejní
30. ročník Filmového festivalu Finále
Plzeň. Do západočeské metropole už
tradičně přinese přehlídku aktuální
české a slovenské tvorby, perličky
ze zahraničních produkcí či pohled
do filmové historie. Součástí oslav
pak bude i řada novinek. Orga −
nizátoři doufají, že Finále Plzeň navá−
že na trend předchozího ročníku
a zájem publika o festivalové dění
bude nadále stoupat. Festival Finále
Plzeň 2017 se bude konat od 20. do
26. dubna 2017.  

Základním pilířem festivalu zůstá−
vají čtyři soutěžní sekce, jejichž vítě−
zové si z Plzně odvezou Zlatého led−
ňáčka: celovečerní hrané a animo−
vané filmy, české a slovenské doku−
menty, cyklická televizní a interneto−
vá tvorba a necyklická televizní a in−
ternetová tvorba. „Publikum se opět
může těšit na delegace k uváděným
filmům, na diskuzi s herci, režiséry

i dalšími filmovými profesionály,“
dodává ředitelka Finále Plzeň Eva
Veruňková Košařová.

Výčet festivalových sekcí je ještě
mnohem bohatší. Festival ZOOM při−
nese pohled do kinematografie vy−
braných evropských zemí, platforma
Industry Days dá prostor profe −
sionálům z oblasti audiovizuální
tvorby. Sekce Na vlně 2017 nabídne
nejnovější české a slovenské filmy,
které se nezařadily do soutěžní pře−
hlídky za rok 2016. První úlovek pře−
kvapí premiérami a předpremiérami.
Nebude chybět velmi oblíbená
Archivní sekce, která diváky zavede
do mimořádně atraktivního – kdysi −

filmového prostoru. Velmi silné fil−
mové zážitky přinesou i snímky ze
sekcí České stopy v mezinárodních
koprodukcích a Experimentální
a amatérské filmy. Soudobou oce−
ňovanou kvalitní televizní tvorbu
představí sekce HBO uvádí. Úspěšné
studentské filmy zase diváci uvidí
v rámci sekce U pramene.

„Chceme lidem nabídnout i filmy
a dokumenty, které nenajdou v běž−
ných programech kin. Ukazuje se, že
právě snímky, které neměly masivní
propagaci, nebyly uváděny v multi−
plexech nebo jimi prošly téměř bez
povšimnutí, festivalové publikum vy−
hledává a oceňuje. Finále Plzeň tak
významně přispívá k vyšší filmové
kultuře u nás,“ říká Eva Veruňková
Košařová.

Součástí festivalu Finále Plzeň bu−
de i doprovodný program, který za−
hrnuje koncerty, výstavy, talkshow
či opakování velmi úspěšného 
setkání Youtuberů a pozastavení se
nad tímto aktuálním fenoménem.
Doprovodný program   plánuje  např.
autobusový zájezd Finále Kinobus
a rozhodně nebude chybět v minu−
lém ročníku velmi úspěšná akce na−
zvaná Bizaar Bazar.

Střípky 
z Plzně

Finále Plzeň 2017 bude
slavit 30. narozeniny

Lukáš Pulpán 
prodloužil smlouvu

v Plzni 
Obránce Lukáš Pulpán momen −
tálně hraje po svém návratu do
Plzně za indiány už třetí sezónu,
minimálně další dvě by měl ještě
přidat. Zkušený jednatřicetiletý
obránce prodloužil nově smlouvu
až do roku 2019. 

Lukáš Pulpán je odchovancem
plzeňského hokeje a v jejím dresu
také poprvé nakoukl do extraligy.
Následně působil ofenzivní obrán−
ce v dresu Chomutova odkud se
vrátil před sezónou 2014/15 zpát−
ky do mateřského klubu. 

„Jsem rád, že budu moc hrát
i dál za Plzeň. Byla to pro mě prio−
rita, jsem tady doma a vždycky
jsem chtěl hrát doma za Plzeň.
První sezóna po návratu nebyla
dobrá, to všichni víme. Loni a le−
tos už bych řekl, že je to lepší.
V těch dalších dvou letech dou−
fám, že budu hrát dobře a půjdu
i příkladem ostatním,“ říká k pro−
dloužení smlouvy Lukáš Pulpán. 

„S Lukášem jsme jednali o no−
vé smlouvě delší dobu, protože
jsme měli zájem, aby tu zůstal. Je
to Plzeňák a má ke klubu určitý
vztah. Po několika jednáních jsme
dospěli ke shodě a podepsal
smlouvu na dva roky. Lukáš by
měl být v dalších letech lídrem to−
ho týmu vzhledem ke svým zku−
šenostem, zároveň je to ale vý −
borný bruslař a ofenzivní obránce
i do přesilových her, takže jsme
moc rádi, že tu bude pokračovat,“
uvádí sportovní manažer Tomáš
Vlasák.
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Pane řediteli, jaké povolání máte na
mysli?
Aby po ukončení střední nebo učňov−
ské školy našli ihned zaměstnání.
Myslím si, že je pro mladé lidi demoti−
vující, když nemohou sehnat práci,
protože právě o jejich vystudovaný
obor není společenská poptávka. Pak
to řeší rekvalifikací, což podle mého
názoru není to nejlepší. Rekvalifikace
nemůže nahradit plnohodnotné 3leté
nebo 4leté studium. Proto, když se
rozhodují o budoucí profesi, ať si od−
poví na otázku, zda najdou také uplat−
nění na trhu práce a za jakých podmí−
nek. Mohou přijít k nám a zeptat se, jak
jsou úspěšní naší absolventi. Rádi uví−
táme rodiče i jejich děti.
Buďme tedy konkrétní. Proč by se
měli žáci končící nyní základní školní
vzdělání zajímat o SOŠ a SOU
v Sušici?
Protože po dokončení středního vzdě−
lání nebo učňovského oboru nebudou
mít vůbec žádný problém
najít práci, která je bude vel−
mi dobře živit. Není snad
dne, aby nás nenavštívil zá−
stupce firmy. Důvodem je,
že potřebují odborně vzděla−
né mladé lidi do firmy. Jsme
jednou z největších univer−
zálních škol v Plzeň ském
kraji. Mohou u nás studovat
3leté učební nebo 4leté stu−
dijní obory s maturitou.
Škola je jedna strana min−
ce. Tou druhou je připrave−
nost pro život. Firmy se ne−
tají tím, že chtějí absolven−
ty, kteří už něco umějí.
Vedle teoretických znalostí věnujeme
velkou pozornost tomu, aby u nás na
škole získali co nejvíce praktických
zkušeností. Tak například jsme vybu−
dovali čtyři nadčasové počítačové
učebny pro programování a technické

kreslení. Mechanici a opraváři moto−
rových vozidel mají k dispozici nejmo−
dernější diagnostiku. Miliony korun
jsme investovali do nových CNC stro−
jů na obrábění. Přímo ve škole jsme
udělali učňovský bufet, kde získávají

žáci praktické zkušenosti. Na odbor−
ném pracovišti v Domově mládeže
jsme pro naše budoucí kuchaře a číš−
níky vybudovali za 3 miliony korun
gastronomickou kuchyni na vysoké
úrovni. Nejrůznější přestavby si v rám−
ci školy děláme vlastními silami a to

díky učebním oborům zedník, elektri−
kář, instalatér, truhlář. Zajišťujeme rau−
ty včetně obsluhy pro firmy a nejrůz−
nější společenské organizace. Proto
přechod ze školy do praxe není pro
naše absolventy stresující.
Získávají také zkušenosti přímo ve
firmách?

Samozřejmě. Pro ně je to nenahraditel−
ná zkušenost. Škola spolupracuje
s českými i německými firmami, které
žákům nabízejí praxi a nejlepší z nich

mohou získat stipendium a následně
i pracovní smlouvu. V průběhu studia
organizujeme nejrůznější doplňující
zkoušky, které významně rozšiřují na−

šim absolventům budoucí kvalifikaci.
Například řidičský, svářečský průkaz,
barmanské zkoušky a další. Jsou buď
zdarma, nebo pouze za úhradu režij−
ních nákladů.
Máte také mezinárodní spolupráci?
Společně s VHS Cham jsme realizovali
několik úspěšných projektů. Od února

letošního roku jsme zahájili velký pro−
jekt. V jeho rámci se může až do roku
2020 praxí a stáží a profesních works−
hopů v Bavorsku zúčastnit 125 žáků.

Na desetidenní stáže vy−
jedou žáci oborů cestov−
ní ruch, sociální činnost
a kuchař−číšník a na
dvacetidenní praxe žáci
oborů elektrotechniky
(mechatronik), autome−
chanik, opravář země−
dělských strojů, instala−
tér, truhlář, kadeřník
a další. Workshopy bu−
dou dvoudenní společné
se skupinou českých
a německých žáků a to

střídavě v Sušici a Chamu. Tato mezi−
národní spolupráce otevírá dveře na−
šim absolventům úspěšně se uplatnit
i na německém pracovním trhu. (re)

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici Ing. Jaromír Kolář říká na adresu rodičů:

Ředitel SOŠ a SOU v Sušici 
Ing. Jaromír Kolář.

Pohled do nové moderní gastro kuchyně.

Nemalé finanční prostředky „šly“ také do vyba−
vení praktických dílen, kde žáci pod odborným
vedením mistrů pracují na frézkách, soustruzích,
CNC strojích a učí se tato zařízení programovat.

V SOŠ a SOU v Sušici mají nejmodernější způsob
měření geometrie osobních vozidel.

Výuku řízení motorových vozidel mají žáci v nové učebně na trenažérech.

Zvolte pro své děti perspektivní povolání
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Pokud Vás zajímá, kde se nalézá
rodný dům Miroslava Zikmunda, kte−
ré místo je nejvhodnější pro stavbu
pomníků zasloužilých členů
okrašlovacích spolků, kolika
pomníčky je lemován moto−
cyklový Locho tínský okruh,
kde se skrývali výsadkáři
operace Anthropoid, kde stá−
val pomník Františka Josefa I.
a mnoho dalšího. Jinými slo−
vy, pokud rádi objevujete
Plzeň, nová mapa je určená
právě Vám. 

Tištěná mapa přehledně
představuje pomníky a pa−
mětní desky na území města
Plzně. Mapa o rozměrech
45x56 cm ukazuje, kde všude pa−
mátníky můžeme hledat, jaké osob−
nosti a události se pojí s Plzní. Mapa
je k dispozici na vyžádání v Turis −
tickém informačním centru města
Plzně na náměstí. 

V Plzni evidujeme 144 pomníků
a 246 pamětních desek. Nejpo četněji
jsou zastoupeny památky upomínají−
cí na světové války. Na 1. světovou
válku upomíná 38 památek a na

2. světovou válku 133. Na mapě jsou
zvýrazněny památky věnované osvo−
bození Plzně americkou armádou

(15x), pomníčky připomínající bom−
bardování Plzně (13x), památníky
obětem holokaustu (10x) a připo−
mínky na domácí a zahraniční odboj
během 2. světové války (27x).
Obětem komunismu je v Plzni věno−
váno 22 památek. Nej častěji připo−
mínanou osobností v Plzni je mistr
Jan Hus (10x), T. G. Masaryk (7x), 
J. K.Tyl (7x), Jan Amos Komenský
(4x) a Jan Sladký Kozina (4x). 

Pomníky a pamětní desky
na území města Plzně

Odborníci Urologické kliniky FN Plzeň
začali používat dlouho očekávaný pří−
stroj. Díky svému unikátnímu softwaru
je schopen tzv. fúze (spojení) obrazu
již provedeného vyšetření magnetickou
rezonancí (MRI) prostaty a aktuálně
probíhajícího ultrazvukového vyšetření
prostaty, a provést tak cílenou biopsii
ložisek prostaty podezřelých na mag−
netické rezonanci z nádoru.

„Troufám si říci, že tento přístroj je
určitou revolucí v diagnostice rakovi−
ny prostaty, představuje velký pokrok.
Karcinom prostaty je u nás nejčastěj−
ším onkologickým onemocněním,
a pokud se nádor objeví včas, naděje
pacienta na úplné vyléčení je velmi
dobrá. Patříme mezi první tři  praco−
viště v ČR, která moderní technologii
v diagnostice rakoviny prostaty v sou−
časnosti zavádí. Pořizovací náklady
byly ve výši 1,5 milionu korun,“ uvádí
ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek.

Dosud nedílnou součástí přesného
diagnostického postupu při vyšetření
prostaty byla  tzv. necílená punkční
biopsie prostaty, která byla prováděna
na základě zvýšené hodnoty prosta−

tického specifického antigenu (PSA)
a či při abnormálním nálezu pohmato−
vého vyšetření prostaty přes koneč−
ník. Při výkonu se zasune do koneční−
ku tenká ultrazvuková sonda, která
zobrazuje prostatu a umožňuje přesně
zamířit místo odběru. Automatickou
punkční jehlou se odebere přes ko−
nečník z obou stran prostaty vějířovitě
několik vzorků. 

„Díky vedení nemocnice a finanční
podpoře sponzorů se podařilo zakou−
pit přístroj se systémem BiopSee2.
Pacientovi je nejprve provedena MRI

prostaty, při které radiolog prostatu
vyšetří a následně na jednotlivých
snímcích označí ložiska podezřelá
z nádoru. Tyto snímky jsou nahrány
do ultrazvukového přístroje, vyšetřu −
jící urolog vidí označená ložiska na
aktuálním zobrazení v ultrazvuku a při
biopsii prostaty odebírá vzorky tkáně
přednostně z těchto podezřelých loži−
sek. Nejzásadnějším přínosem této
metody je přesnější záchyt nádoru
prostaty, dále se snižuje počet potřeb−
ných vpichů do prostaty a tím je i sní−
žená bolestivost celého zákroku,“
popisuje prof. MUDr. Milan Hora,
Ph.D., přednosta urologické kliniky.

Výkon se provádí v rámci jedno−
denní chirurgie za hospitalizace, po−
stupně by se měl stát rutinním
i v ambu lantním provozu a díky pre−
medikaci je pacienty velice dobře  to−
lerován. Jelikož se jedná o cílené vy−
šetření, je počet bioptických vzorků
zhruba poloviční než při klasické 
biopsii. Neopomenutelnou výhodou
fúzování obrazů je možnost převodu
záznamů MRI, které byly vyhotoveny
v jiném nemocničním zařízení než ve
FN Plzeň. 

Nová technologie zachytí nádor přesněji
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Místní akční skupina Český Západ
a nakladatelství Papelote vydaly knihu,
kterou napsali Markus a Lucie Man −
telovi. O její výslednou podobu se po−
starala plzeňská grafická designérka
Štěpánka Bláhovcová, která  tak slaví
další úspěch. Tato kniha nazvaná
Místa v srdci / Herzensorte byla oce−
něna německou cenou za design.

„Text vypráví o vztahu bývalých
a současných obyvatel oblasti mezi
Planou a Konstantinovými Lázněmi
ke krajině, ve které žili nebo žijí. Dvoj −
jazyčný text popisuje jejich životní pří−
běhy i historické souvislosti,“ vysvět−
luje Jan Florian z MAS Český Západ
a dodává: „Chtěli jsme dát celé publi−
kaci netradiční podobu, a tak padla
volba na Štěpánku Bláhovco vou, se
kterou jsme již dříve spolupracovali
na knize Práce jako na kostele, jež
rovněž získala několik ocenění.“

Kniha má podobu popsaného zá−
pisníku, některé stránky jsou psané
ručně, jiné jakoby na stroji, další
obsa hují osobní fotografie z rodin−

ných sbírek či ilustrace. Český
a německý text se volně prolíná,
stejně jako se v oblasti Sudet
dříve prolínalo české a německé
obyvatelstvo.

Již v roce 2014 byla nomino−
vána na Nejkrásnější českou
knihu roku. V roce 2015 získala
stříbrné ocenění v soutěži
Euro pean Design Awards v ka−
tegorii knižní layout. Letos zís−
kala zvláštní ocenění v rámci
přehlídky německého designu
German Design Award. 

„Ani jsem tomu nemohla uvěřit.
Konkurence je obrovská – meziná−

rodní a na té nejvyšší úrovni.
Je těžké dostat se už jen me−
zi nominované, natož pak
mezi vítěze. Pro účast v sou−
těži se totiž nemůžete sami
přihlásit, projekt musí nomi−
novat Německá rada desig−
nu, která má velmi přísná kri−
téria a své nominace vybírá
pouze z realizací, které již
uspěly v některé z velkých
evropských soutěží designu.

Úspěchem by pro mne byla i nomina−
ce, ale to, že kniha je jedním z vybra−
ných vítězů, je pro mne velká profesní
pocta,“ raduje se Bláhovcová.

Další etapu modernizace plzeňského
hlavního nádraží zahájili v pátek 20.
ledna zástupci státní organizace
Správa železniční dopravní cesty,
města Plzně a stavební firmy Metro −
stav. Stavební akce „Uzel Plzeň, 
2. stavba – přestavba osobního nád−
raží“ zahrne také rekonstrukci mostů
přes Mikulášskou ulici. Proto začala
rozsáhlá výluka pro městskou hro−
madnou i ostatní dopravu. Místem
projíždějí s omezením jen tramvaje.

Investorem přestavby plzeňského
železničního uzlu je Správa železnič−
ní dopravní cesty, celkové náklady
dosáhnou 1,3 miliardy korun bez
DPH. Cílem je dokončení moderni−
zace 3. nástupiště a kompletní ob−
nova 5. a 6. nástupiště železniční
stanice, dále také rekonstrukce
mostů přes Mikulášskou ulici včetně
celého přednádražního prostoru
a tramvajové trati. Město Plzeň této
stavby využije k rozšíření a zahlou−
bení Mikulášské ulice pod železnič−
ními mosty, na stavbě se bude podí−
let částkou zhruba 82,3 milionu ko−
run včetně DPH.  

„Železniční uzel Plzeň je situován
v centru města s hustou občanskou
i průmyslovou zástavbou, s kompli−
kovanou dopravní sítí a mezi dvěma
řekami. Věřím, že Plzeňané i náv −
štěvníci západočeské metropole 

vydrží necelé dva roky dopravních
omezení a že přivítají lepší dopravu
nejen na železnici. Díky celkové pře−
stavbě dvou mostů přes Mikuláš −
skou ulici, která bude i s tramvajo−
vou tratí zahloubena, totiž dojde ke
zlepšení také v městské hromadné
a individuální dopravě,“ uvedl gene−

rální ředitel Správy železniční do−
pravní cesty Pavel Surý. 

„Cílem je maximální zvýšení prů−
jezdné rychlosti uzlem Plzeň až na
80 kilometrů za hodinu. Přinese též
zjednodušení přístupu a zajištění
komfortu cestujících, protože všech−
na nástupiště i přístupy na ně budou
vybaveny výtahy umožňující pohyb
osob s omezenou schopností pohy−
bu a orientace,“ řekl obchodní ředitel
firmy Metrostav Milan Veselský.

Stavba si  vyžádá rozsáhlou do−
pravní výluku, úplná uzavírka Miku −
lášské ulice v oblasti hlavního vlako−
vého nádraží bude platit pro veškerou
silniční dopravu včetně autobuso−
vých a trolejbusových linek, potrvá až
do září příštího roku. Ke změnám tras
dojde u trolejbusové linky 12 a auto−

busových linek 35, 57, N2 a N5.
Trolejbusová linka 12 bude v úseku
Mrakodrap − U Duhy obousměrně od−
kloněna po trase Anglické nábřeží –
U Prazdroje – Lobezská – Železniční
– Koterovská. Autobusové linky 35
a 57 budou ukončeny v zastávce
Hlavní nádraží a noční linky N2 a N5
budou v úseku Mrakodrap – Miku −
lášské náměstí obousměrně odklo −
něny ulicemi Prokopova, U Trati,
Koterovská a Barrandova.

Program 
stabilizace 

a obnovy venkova  
Rada PK schválila vyhlášení do−
tačního programu Program stabi−
lizace a obnovy venkova Plzeň −
ského kraje (PSOV) na rok 2017
ve výši 110 milionů korun. PSOV
je vyhlašován od roku 2005 s cí−
lem pomoci venkovským oblas−
tem kraje. Pro malé obce je to
často jediná možnost, jak získat
dotaci na opravu, rekonstrukci
nebo pořízení nemovitého majet−
ku. V minulých letech PK navy−
šoval částku, kterou v rámci pro−
gramu obcím rozděloval (2016 –
100 mil. korun, 2015 – 80 mil.
korun, 2014 – 50 mil. korun).
V rámci programu se vyhlašují tři
dotační tituly:

Projekty obcí: dotace na poří−
zení, opravy, rekonstrukce hmot−
ného nemovitého majetku a tech−
nické infrastruktury obcí (např.
obecní budovy, místní komunika−
ce, hřiště, veřejný rozhlas, požár−
ní nádrž…); žadatelem může být
obec PK do 1 500 obyvatel, dále
obec bez omezení velikosti, po−
kud žádá pro svou část do 500
obyvatel a obce oceněné v sou−
těži Vesnice Plzeňského kraje 
roku 2016.

Územní plány: dotace na poří−
zení územního plánu pro obce PK
do 2 000 obyvatel. V rámci do−
tačního titulu Územní plány zís−
kaly v minulých letech dotaci
vždy všechny obce, které o ni
požádaly. V letošním roce budou
v tomto dotačním titulu zvýhod−
něny tzv. „brdské obce“ – jednak
mohou žádat o vyšší částku než
ostatní žadatelé a také mohou
požádat i na změnu platného
územního plánu (která jinak pod−
porována není).

Integrované projekty: dotace
pro mikroregiony se sídlem na
území PK. Projekt musí být obce−
mi společně realizovaný a finan−
covaný a využívaný. Mikro re −
giony mohou požádat na projekty
např. v těchto oblastech: obnova
drobných sakrálních památek,
vybudování nebo oprava naučné
stezky, modernizace autobuso−
vých zastávek, pořízení velkoka−
pacitního stanu apod.

Mosty se opraví v rámci stavby
železničního uzlu

„Místa v srdci“ získala cenu za design
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„Navazujete na tradice naší země,
na tradice nejprůmyslovější země
Evropské unie,“ uvedl prezident re−
publiky. Návštěva Středního odbor−
ného učiliště v Domažlicích v rámci
jeho třídenního pobytu v Plzeňském
kraji nebyla náhodná. Svoji přítom−
ností podpořil technické vzdělání,
což také v úvodu setkání se studenty
domažlických středních škol několi−
krát zdůraznil.
„Dlouhodobě zastávám názor, že po
dlouhá desetiletí byly české země tech−
nickou základnou tehdejší monar chie
Rakousko−Uherska. Bylo zde soustře−
děno 70 % průmyslové produkce a vy−
růstali takové osobnosti jako Josef
Hlávka, Tomáš Baťa, Jan Antonín Baťa 
a mnozí další. Bohužel počátkem 90. let
minulého století došlo k pokusu tuto
tradici zvrátit a prohlásit průmysl a ře−
mesla za něco zasta −
ralého a udělat z nás
národ advokátů a eko−
nomů. Pak se na −
jednou ukázalo, že ani 
advokáti, ekonomové,
manažéři nás neuživí.
Proto jsem navštívil 
vaši školu, abych vy−
jádřil hlubokou úctu 
vaší profesi.“
Se studenty domažlic−
kých středních škol
se prezident republiky
set kal v prostoru suterénu SOU, který
slouží jako tělocvična. S vtipem sobě
vlastním okomentoval prostředí.
„V krytu jsem ještě nebyl, ale v životě
je vždy něco poprvé,“ čímž rozesmál
všechny přítomné. Suterén školy, kde
bylo přes 500 studentů, byl dříve
opravdu krytem civilní obrany. Na co
se ptali studenti?

Máme se obávat migrační
krize, pane prezidente?
„Migrační krize zasáhla téměř všechny
evropské země s výjimkou České
repub liky. To je naše velké štěstí.
Neštěstí spočívá v tom, že si říkáme,
že migrační krize nás nezasáhne ani
v budoucnu. Ona nás ale může za −
sáhnout z několika důvodů. Jednak že
Turecko může pustit 3 miliony migran−
tů takzvanou Balkánskou cestou. Za
druhé. Zatím migranti směřují do
Německa, kde jsou vyšší sociální dáv−
ky. Ale když v Německu nedostanou

azyl, budou se vracet do země, odkud
přišli, a to může být i Česká republika.
Připravme se na to, že budeme vůči
ilegální migraci nekompromisní, jinak
se k nám mohou dostat i teroristé.
Příklady máme z Francie, Belgie,
Berlína.“

Pane prezidente, jak by měla
vypadat podpora technických
oborů?
„Místo vyhlašování roku tech−
nického vzdělávání potřebuje−
me, aby technické obory byly
podporovány především tím,
že v nich budou vysoké mzdy.
To je základní. Už k tomu do−
chází. Rostou platy inženýrů,
techniků i řemeslníků. Druhá
věc je, aby lidé měli jistotu 
zaměstnání. Je výborné, že

například vaše škola spolupracuje
s několika desítkami firem, které nabí−
zejí studentům stipendium a možnost
zaměstnání po dokončení studia. Za
třetí je třeba zavést takzvaný duální
systém, který umožní v průběhu studia
se pravidelně seznamovat s nejmo−
dernější technikou přímo ve firmách.“

Pane prezidente, jaký je váš
názor na možnou budoucí
evrop skou federaci? Bylo by
pro nás výhodné mít jako mě−
nu euro?
„Evropská unie už je svým způsobem
jakousi federací. Lisabonská smlouva
je takovou ústavou. Je to federace ve−
lice neschopná a vedená neschopný−
mi lidmi. Důkazem toho je, že nebyla
až dosud schopna chránit své vnější
hranice. I dobrá myšlenka může mít
špatné provedení, což je případ
Evropské unie. Pokud jde o evrop−
skou měnu, zastávám názor, že je pro

podnikání výhodné, když máte jed −
notnou měnu. Zvyšuje i důvěryhod−
nost podniku, který s ní obchoduje.
Zejména větší české firmy obchodují
v eurech. Z 83 % vyvážíme do zemí
EU. Každá mince však má dvě strany.
Tou druhou jsou nevýhody eurozóny.
Jestliže budeme v eurozóně, pak mu−
síme platit dluhy jiných zemí, konkrét−
ně Řecka, a není žádná jistota návrat−
nosti těchto půjček. Dluhy by platili
naši daňoví poplatníci. Řecko reformy
neprovede, ani neodejde z eurozóny,

což by bylo dobré.
Takže bychom plati−
li. Z tohoto závažné−
ho důvodu nejsou
zatím podmínky pro
přijetí eura u nás.“

Pane prezidente, jste pro vol−
nější ozbrojování civilistů?
„Za velmi přísných podmínek, zkou−
šek, psychotestů a podobně má mít
právo každý občan držet legálně
zbraň. Mimochodem moje manželka
má také pistoli. Byl jsem dříve jiného
názoru, ale ten jsem změnil po vraž−
dách v pařížském klubu Bataclan.
Uvědomil jsem si, že kdyby někdo
měl zbrojní průkaz a v kapse pistoli,
tak určitě nedošlo k takovému maso−
vému vraždění. I policisté sami říkají,
že nemohou být všude. Pokud jim po−
mohou ozbrojení občané, nejen v pří−
padě teroristického útoku, vzpomeňte
si třeba na útok v Uherském Hradišti,
tak by to mohla být výhoda. Na
Breivika v Norsku také nikdo nestřílel
a čekalo se na policii. Dodatek ame−
rické ústavy říká, že každý svéprávný
občan má právo na svoji zbraň. Mně
to připadá rozumné.“

Studenti domažlických středních škol
pokládali panu prezidentovi spoustu
dalších otázek. Tak například jsme se
dozvěděli, že prezident Miloš Zeman
má „dvorního“ kadeřníka Sebastiána.
Chodí k němu jednou měsíčně a za
ostříhání i s dýškem zaplatí 700 ko−
run. Jak se přiznal, zdá se mu to dost,
protože v Novém Veselí na Vysočině
zaplatil za ostříhání 60 korun, ale jeho
manželka mu doporučovala, aby 14
dni nevycházel z domu, protože prý
vypadal jako oškubaná slepice.
Hudební skupinu Ortel nezná, nicmé−
ně férově respektuje, že skončila na
druhém místě v anketě Zlatý slavík.
Jeho oblíbenou hudební skupinou je

ABBA. Pozitivně hod−
notí EET, protože se do−
mnívá, že pomůže od−
stranit daňové podvo−
dy. Americký prezident
Donald Trump je mu
sympatický ze tří důvo−
dů. Vyzývá k boji proti
ilegální migraci, vystu−
puje proti islámskému
terorismu a odmítá po−
litickou korektnost.
Ze Středního odborné−
ho učiliště v Do ma −
žlicích se prezident re−
publiky Miloš Zeman
přesunul do Kdyně. Po
přijetí na radnici se
v parku u Muzea příhra−

ničí setkal s občany. Pro Kdyni měl jen
slova chvály. Například ocenil kdyň−
skou radnici, že vyhrála spor s minis−
terstvem financí, které jí chtělo dát po−
kutu za to, že ušetřila peníze při vý −
stavbě krytého bazénu.
Na závěrečné tiskové konferenci ve
Kdyni, kde ukončil svůj třídenní pobyt
v Plzeňském kraji, se kromě jiného také
vyjádřil k Národnímu parku Šumava.
„Národní park Šumava je jedno z bola−
vých míst Plzeňského kraje. Nemám
celkem nic proti tomu, aby existovat
univerzální zákon o národních parcích,
ale ptám se, proč jenom Národní park
Šumava je středem zájmu, zatímco
například Krkonošský národní park je
bez problému. Dospívám k názoru, že
hlavní příčinou je nekvalifikované ve−
dení šumavského národního parku,
které zde bylo v minulosti a které způ−
sobilo například vám jistě známou ků−
rovcovou kalamitu. Nemá−li se historie
opakovat, jako že se do jisté míry opa−
kuje, tak považuji za vhodné zvýšit úlo−
hu šumavských obcí při rozhodování
o národním parku a v tomto smyslu
kompenzovat riziko, že zase nějaký ze−
lený fanatik si udělá ze Šumavy jakýsi
ekologický Mordor.“ (re)

V doprovodu hejtmana Plzeň −
ského kraje Josefa Bernarda za −
vítal prezident republiky Miloš
Zeman mezi studenty domažlic−
kých středních škol.

Vyjadřuji hlubokou úctu vaší 
budoucí profesi

Prezident Miloš Zeman v SOU v Domažlicích řekl na adresu studentů technických oborů:
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Dceřiná firma společnosti Škoda
Transpor tation, finský Transtech,
dodá celkem 49 nových moderních
vozidel do hlavního města Finska.
Dopravní podnik v Helsinkách zúčinil
opci na dvacet nízkopodlažních
tramvají pro Helsinki a zároveň po−
depsal dohodu o záměru dodat dal−
ších 29 tramvají pro novou linku
„Raide−Jokeri“ spojující Helsinki
a Espoo. Celková cena obou kon−
traktů je více než 4 miliardy korun. 

„Jedná se o další dvě významné
zakázky, které v posledních měsících
získala naše finská dceřiná společ−
nost Transtech. Už v říjnu jsme byli
vybráni jako dodavatelé patnácti až
dvaceti moderních tramvají ForCity
Smart Artic pro třetí největší finské
město Tampere. Celkově by se tak ve
Finsku mohlo objevit více než 150
tramvají s logem Škoda. Díky těmto
významným úspěchům se ze Ško −
dovky stává velice silný hráč na ná−
ročném skandinávském trhu,“ říká
Tomáš Ignačák, předseda předsta−
venstva Škoda Transportation.    

V současnosti je v Helsinkách
v provozu čtrnáct tramvají ForCity

Smart Artic z šedesáti objednaných
jednosměrných vozidel. První dvě
tramvaje byly dopravnímu podniku
v Helsinkách dodány už v roce 2013
a byly podrobeny náročným testům
v provozu. Další vozidla nesou od
roku 2015 logo společnosti Škoda

Transportation, která ve společnosti
Transtech koupila kontrolní podíl.
Jednosměrná tříčlánková tramvaj
ForCity Smar t Ar tic o rozchodu
1 000 mm je plně nízkopodlažní

a pojme 125 cestujících (5 os/m2).
Vozidlo rovněž nabízí bezbariérový
přístup pro cestující na vozíčku
a dětské kočárky.   

Nová linka „Raide−Jokeri“ bude 25
kilometrů dlouhá a bude spojovat vý−
chodní část Helsinek a  Espoo. Trať

bude mít 33 zastávek a nahradí stá−
vající vytíženou autobusovou linku.
Nová vozidla pro tuto trať budou
obousměrná 34 metrů dlouhá. První
prototypy budou dodány v létě 2019.

Výstavba nové centrální třídírny 
vajec ve Vejprnicích na severním
Plzeňsku, která byla dnes v poledne
slavnostně otevřena, trvala 9 měsí−
ců, přičemž celková investice do −
sáhla 135 milionů korun. Společ −
nosti ČESKÁ VEJCE FARMS,
s.r.o., má přinést snazší, bez−
pečnější a modernější zachá−
zení s vejci. Roční kapacita
zařízení dosahuje až 200 mili−
onů kusů vajec. Dodavateli
budou vlastní, české farmy,
prodávající vejce prostřed −
nictvím společnosti ČESKÁ 
VEJCE CZ, a.s.

„Novou třídírnou ve Vej −
prnicích se snažíme dále mo−
dernizovat celkovou produkci
vajec v koncernu AGROFERT.
Z českých farem se vejce do−
stanou bez kontaktu s lidskou
rukou až k zákazníkovi, proto−
že vejce jsou dovážena na pa−
letách, kde je za pomoci mo−
derní techniky roztřídíme,
zkontrolujeme jejich kvalitu
a bezpečnost a následně
je můžeme s označením

a v oba lech expedovat přímo do ob−
chodů. Tím je zaručena čerstvost,
maximální hygiena, ale i vhodné za−
cházení a dohledatelný původ pro−
dukce. Zákazník má díky tomu 
jistotu, co kupuje,“ uvádí Jindřich

Macháček, ředitel zemědělské divize
AGROFERT.

Pracovní uplatnění zde najde 25
zaměstnanců. Provoz je z většiny
automatizován, což mimochodem
zajistí například správné uložení va−

jec špičkou dolů a při teplotě
mezi +5 °C až +18 °C. Doda −
vateli budou především vlastní
farmy (Vejprnice, Střížov, Stra −
konice, Trnová, Plesná) – čes−
ká vejce poputují na tuzemský
trh. Nedojde ani k výraznému
dopravnímu zatížení – denně
se plánuje pouze příjezd 3 ka−
mionů a rozvoz zhruba 10 do−
dávkami.

„Nový provoz je výjimečný
zejména vysokým standardem
hygieny a produktivitou práce.
Hodinová kapacita třídírny činí
až 126 tisíc kusů, přičemž vej−
ce putují do různých obalů dle
požadavku zákazníků. Na −
prostá většina produkce je
urče na pro tuzemské obchod−
ní řetězce,“ dodává Lucie
Kobiá nová, ředitelka společ−
nosti ČESKÁ VEJCE CZ.

Do Finska putují tramvaje ForCity

Nová centrální třídírna vajec ve Vejprnicích

Podnikatelské 
vouchery 

Radní kraje schválili Podn ika −
telské vouchery Plzeňského
kraje 2017. Cílem tohoto titulu
je posílit rozvoj malých a střed−
ních firem velkých podnikatel−
ských subjektů na území Plzeň −
ského kraje a přispět tím
ke zvýšení jejich konkurence−
schopnosti. Formou podpory je
neinvestiční dotace podnikatel−
ským subjektům na nákup slu−
žeb o výzkumné organizace
z regionu (např. na tyto činnos−
ti: měření a diagnostika, návrhy
systémů, vývoj softwaru, návr−
hy optimalizace procesů, návr−
hy aplikace nových materiálů,
design výrobků aj.). Dotace je
poskytována formou voucheru.
V rozpočtu na rok 2017 je na
dotační titul vyčleněna částka 
3 miliony korun.

Ekologické 
vytápění 

v domácnostech
Na základě rozhodnutí minister−
stva životního prostředí byla
Plzeňskému kraji o 10 % navý−
šena alokace na podporu využí−
vání obnovitelných zdrojů ener−
gie. K původním 231 milionům
korun, které Plzeňský kraj obdr−
žel na projekt „Zlepšování kvali−
ty ovzduší v PK – pořízení eko−
logického vytápění v domác−
nostech“ a které vloni ve dvou
výzvách rozdělil, přibylo dalších
23,1 milionu korun. Ty by měly
být využity výhradně na podpo−
ru obnovitelných zdrojů ener−
gie, tj. na kotle na biomasu a na
tepelná čerpadla.  

Rada Plzeňského kraje dnes
schválila použití této navýšené
alokace na žádosti, které byly
podány do zásobníku žádostí
v rámci výzvy, která proběhla
od 19. 9. 2016.  Žadatelé budou
informování prostřednictvím
aplikace eDotace. Původní
částka 231 mil. Kč byla použita
v rámci dvou výzev. V první vý−
zvě bylo uspokojeno 1283 ža−
datelů, ve druhé výzvě bylo po−
dáno 636 žádostí a v současné
době probíhá jejich kontrola.   
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NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že 
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. Poradnu
má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pát otázek:

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

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

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

Počátek nového roku se v očích ro−
dičů budoucích prvňáčků pravidelně
stává obdobím, kdy se společně při−
pravují na zápis do první třídy. Je to
významný okamžik nejen pro dítě,
které se zpravidla do školy těší, pro−
tože bude konečně patřit „mezi ty
velké“, ale i pro rodiče. Jsem rád, že
v  poslední době stále více přibývá
škol, které pojímají zápis do první tří−
dy jako příležitost poznat nejen dítě,
ale i jeho rodiče a s  nimi navázat
kontakt. Nástup do první třídy pova−
žuji za jedno z nedůležitějších období
z hlediska povinné školní docházky.
Z  dítěte se během deseti měsíců
školní výuky stává gramotný člověk
schopný psát, číst a počítat. Je vel−
kým neštěstím, když od první třídy
začne prožívat pocity nešikovného,
neúspěšného a později i odstrkova−
ného dítěte. Důležité je najít příčinu.
Tu se zpravidla od samotného dítěte
nedozvíme. Proto je nutné takovéto
projevy a jejich řešení neodkládat
a řešit je v úzké spolupráci s vyuču−
jící. Odmítám násilné řešení či pří−
padně tresty ze strany rodičů. To má
vždy jen negativní dopad a celou si−
tuaci ještě více vyhrotí a zhorší.

Žít bez úspěchu nedokážeme ani
my dospělí, natož samotné děti.
Proto je ve výchově důležitá i odmě−
na, zvláště po nástupu do první třídy.
Pochvalte dítě i za maličkost, kterou

samo od sebe vykonalo. Odměna by
měla následovat bezprostředně po
tom, co vykonalo.

Velký vliv na dobrý výkon dítěte ve
škole má rodinná atmosféra. Od 
první třídy, ve vzájemné spolupráci
s ním, mu vytvořte pravidelný denní
režim, kde čas po vyučování bude
úměrně rozdělen na dobu nutnou
pro přípravu do školy (ta doba by

měla být maximálně dlouhá 30 mi−
nut), dále na čas pro plnění určitých
domácích povinností odpovídající
věku a možnostem dítěte. Tím se
utváří vztah a odpovědnost vůči celé

rodině a jejímu
fungování.

Důležitou sou −
částí denního
režimu je čas,
který bude patřit
jen samotnému
dítěti, a ono bu−
de rozhodovat,
pochopitelně za
taktního souhla−
su rodičů, o je−
ho využití. Často
se rodiče ptají,
v jakém rozsahu

má být u prvňáčka jeho zájmová
činnost, tedy různé kroužky, spor−
tovní oddíly apod. Rozhodující je
skutečný zájem dítěte, ne tedy např.
přání tatínka mít hokejového profe−
sionála. Volbu často ovlivňuje i pří−
klad rodičů a sourozenců. Zapojení
dítěte do zájmových aktivit by ne−
mělo zatížit jeho psychickou a fyzic−
kou stránku natolik, aby oslabovalo

možnosti plnění školních povinnos−
tí. A nebuďme smutní z  toho, když
dítě nějakou zájmovou činnost ča−
sem opustí. Hledá to, co ho baví, co
mu něco pozi tivního přináší, co ho
obohacuje. Zapojení do zájmových
aktivit doporučuji. Je to mnohem
vhodnější než „nicnedělání“, ale
všeho s mírou. 

Na psychické vyrovnanosti a cel−
kové pohodě dítěte se podílí i čas
spánku. Ten by se u dětí měl pohy−
bovat v rozmezí devíti až deseti ho−
din. Tedy žádné dlouhé vysedávání
u televize nebo počítače. Vhodně se−
stavený denní režim, který dodržuje
dítě i jeho rodiče, vytváří pevnou
strukturu v jeho životě a ta mu přiná−
ší jistotu. Je důležitá pro jeho zdravý
harmonický vývoj.

První třídu můžeme právem na−
zvat startovacím můstkem do další−
ho života. Nepokazit tento start, to je
náročný a důležitý úkol nejen pro vy−
učující prvních tříd, ale v první řadě
pro samotné rodiče. Přeji všem dě−
tem i jejich rodičům, kteří v září po−
vedou své dítě do první třídy, velmi
úspěšný start. 

PaedDr. Jan Kaše

První třída je startovacím můstkem do života
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Advokátní kancelář 
JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Setkání českých a německých perso−
nalistů zorganizovala Regionální hos−
podářská komora Plzeňského kraje
v Plzni. Tématem účastníků z obou
strany hranice se stala podpora za−
městnávání absolventů. Jak v úvodu
zdůraznila ředitelka komory Radka
Trylčová, snahou je zprostředkovat
přeshraniční spolupráci firem v mno−
ha směrech, stejně jako propojit Dolní
Bavorsko s Plzeňským krajem.  

Právě němečtí účastníci se mohli
před českými personalisty pochlubit
třeba tím, že jejich firmy často nabí−
zejí tzv. praktikantská místa, což je
v ČR spíše výjimkou, stejně tak duální

systém výuky. I přesto si však napří−
klad Anton Schied z bavorské firmy
Webasto posteskl, že jim chybí pře−
devším odborný dělník. Účast níkům
následně představil precizně vypra−
covanou prezentaci, která ukazuje, 
jak společnost získává kvalifikované
pracovní síly a napomáhá zvýšení
kvalifikace jejích zaměstnanců.

Obdobnou formu ukázky zvolila
také Lucie Lišková ze Škody Trans −
portation, čímž podnítila mnohé per−
sonalisty k pestré diskusi. Společně
se shodli, že absolventi škol přichá−
zejí bez jakékoliv odborné či velmi
malé praxe ve firmách, mají malé

dovednosti a často i nižší úroveň
znalosti cizích jazyků. Škodovka
podle Liškové nabízí mnohé bonusy
už při studiu budoucím absolven−
tům, má vlastní vzdělávací program,
placené stáže i tréninkový program.

Přesto, že některé podniky mohou
nabídnout stipendia už i středoškolá−
kům, zájem o tuto formu získání pra−
xe je malý. Důvodem je to, že se
mladí nechtějí zavazovat k několika−
letému setrvání ve firmě. Dalším po−
znatkem personalistů bylo to, že stu−
denti by chtěli najít především leh−
kou a čistou práci, což je pro strojí−
renskou výrobu problém.

Mladí chtějí lehkou, ale dobře placenou práci

Náměstek hejtmana Plzeňského kra−
je Ivo Grüner a Václav Koudele ze
společnosti Microsoft předali ceny
a šeky 11 vítězům a úspěšným řeši−
telům soutěžního kvízu projektu
Kraje pro bezpečný internet. Ocenění
převzaly také zástupci čtyř škol
s nejvyšší účastí svých žáků.   

Kraj pro bezpečný internet je pro−
jekt Asociace krajů České republiky,
do kterého je zapojeno již všech 14
krajů. Záštitu nad ním převzalo
Národní centrum kybernetické bez−
pečnosti. V roce 2016 využíval pro−
jekt v minulých letech vytvořené 
e−learningové lekce pro žáky, učitele,
sociální pracovníky, rodiče a dospě−
lé, zaměstnance a příslušníky Policie
ČR, které byly rozšířeny o další té−
mata. Zcela nově byla vytvořena sa−
da deseti videospotů pro seniory.
Veškeré informace o projektu jsou
dostupné na webových stránkách
www.kpbi.cz.

Do soutěžního kvízu se v celé
České republice zaregistrovalo cel−
kem více než 28 000 žáků základních
a středních škol, z nichž jej úspěšně
absolvovalo téměř 13 000. Z tohoto

počtu bylo 2 102 žáků z Plzeňského
kraje, který se tak stal nejúspěšněj−
ším ze všech krajů. Novinku, kterou
byl nadstavbový Kvíz PLUS, zvládlo
téměř 400 žáků našeho kraje.

Vítězem Kvízu PLUS podle časů z rozstřelu se stal Ondřej Kubal

Dotaz čtenáře A.B. 
Plzeň Slovany:
Mám platit výživné na dvě děti
celkem 5.000,− Kč měsíčně
a v  důsledku finančních potíží
jsem nezaplatil toto výživné za
poslední dva měsíce. Chci se ze−
ptat, zda mi nehrozí trestní stíhání
pro zanedbání povinné výživy?

Odpověï advokáta:
Hodně záleží na tom, jakého druhu
jsou Vaše finanční potíže a z  jaké
příčiny vznikly. Pokud jste přišel
o pravidelný příjem, např. v  dů−
sledku propuštění ze zaměstnání,
nebo jinak přišel o majetkové hod−
noty, ze kterých soud vycházel při
stanovení výživného, tak je třeba
postupovat následovně. 

Neprodleně podat příslušnému
soudu, kterým je obvykle ten soud,
který rozhodoval o výživném napo−
sledy, návrh na snížení výživného,
a to i se zpětnou platností. Soud
pak rozhodne, pokud se Vám po−
daří tyto skutečnosti prokázat
o snížení výživného k datu, od kte−
rého se Vaše poměry změnily,
resp. zhoršily. 

Aby věc mohla být urychleně
projednána, je dobré připojit k ná−
vrhu i písemnosti, o které svoje tvr−
zení o zhoršení finanční situace
opíráte (výpověď ze zaměstnání,
doklad o podpoře v  nezaměstna−
nosti od Úřadu práce, doklad o vý−
platě sociálních dávek apod.).

Zhoršení finanční situace Vás
však nezbavuje povinnosti výživné
hradit. Doporučuji proto, abyste
i po dobu, která uplyne od podání
návrhu soudu do právní moci roz−
sudku, hradil výživné alespoň v mi−
nimální výši tak, jak jste s ohledem
na Vaše majetkové poměry scho−
pen. Tím se nepochybně případné−
mu trestnímu stíhání pro zanedbání
povinné výživy vyhnete, neboť ten−
to trestný čin uvedený v § 156 tr.z.
postihuje ty pachatele, kteří ať už
z  nedbalosti nebo úmyslně neplní
svoji vyživovací povinnost po dobu
delší než 4 měsíce. Velmi vhodné
je však i kontaktovat partnera, kte−
rému byly děti svěřeny a k jehož ru−
kám svoji vyživovací povinnost pl−
níte, informovat ho o vzniklé situa−
ci, a případně se snažit snížení vý−
živného s ním domluvit, popř. sjed−
nat splátkový kalendář. I takovéto
řešení však musí být nakonec
schváleno opatrovnickým soudem. 

JUDr. Václav Korecký

Vítězové Kraje pro bezpečný internet
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Malá scéna DJKT bude 9. února
opět hostit multižánrový hudební
festival Songfest, bohatý dopro −
vodný program začíná v 16 hodin

a je přístupný zdarma, od 19 hodin
následuje Koncer t roku Kohouta,
vstupenky na něj jsou v prodeji v po−

kladně předpro deje ve Smetanových
sadech 16 za 250 Kč.

Festival Songfest, který každo −
ročně vítá příchod nového čínského

roku, servíruje divákům jedi−
nečný koktejl koncer tů a do −
provodných akcí. Letos se koná
již pošestnácté. 

„Po roku ohnivé Opice při−
chází rok Kohouta. Z celého
čínského zvěrokruhu dvanácti
zvířat je právě Kohout tím nej −
více extravagantním zname ním.
Symbo lizuje fantazii a cit pro
společenskou spravedlnost,“
říká zakladatelka festivalu Fen −
gyűn Song.

Největším lákadlem Song festu
v Plzni bude Charisu, hráč na au−
tentický mongolský nástroj mo−
rin quur. Diváci se mohou těšit na
perkusistu Jaroslava Ko řána, bu−
beníka Alana Vitouše nebo Le −
deckou dudáckou muziku. Vý −
sostné postavení ve večerním
programu bude patřit Feng−yűn

Song a jazzové kapele Trio PUO, kteří
na Songfestu představí i své zbrusu
nové album Děvče z Ta−panu. 

Songfest opět v Plzni 
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Knihy jsem dostávala už jako bato−
le, a když mi z nich někdo četl,
písmenka pod obrázky jsem si pa−
matovala. Tak mě knihy naučily
číst. Každé Vánoce jsem jich do−
stávala větší množství a byly to mé
nejmilejší dárky. V celé řadě tele−
vizních pohádek se vyskytují čaro−
dějnice s tlustými kouzelnými kni−
hami, a pokud si pamatuji, také
jsem toužila po takové knize. Kdo
se z ní naučil zaklínadla, mohl zmi−
zet, proměnit se v něco jiného, ne−
bo proměnit ostatní. Když postup−
ně  knihy nahradila elektronika,
hlavně televize a internet, k Vá −
nocům už jsem žádné nedostáva−
la. Až vloni, a dokonce kouzelnou.

Sice neobsahuje návod na zmi −
zení, což bych občas ocenila, ani
návod na proměnu lidských škůdců
v něco užitečného, ale je kouzelná
jinak. Bez ní bych nevěděla, že naše
malá země je doslova prošpikována
zámky, tvrzemi, a hrady. Jen v Pl −
zeň ském kraji je takových památek
469, z toho třicet zámků stojí přímo
v Plzni. Později byly přestavěny na
činžovní domy s byty a dnes jsou
v nich státní úřady, banky nebo síd−
la firem. Moje kouzelná kniha plná
fotografií je o památkách, které pře−
žily rok 2000, a z toho lze usoudit,
že bylo ještě mnoho dalších, které
nepřežily.

Kdysi na výletech jsem si hrady
a zámky prohlížela se zájmem.
Obdivovala jsem ty spousty nazdo−
bených komnat, nábytek, nádobí
a další věci, ale ráda jsem se vracela
do svého tři plus jedna, kde není tře−
ba starat se o světlo, teplo a vodu,
zaměstnávat služebnictvo, ani se
propadat studem před bohatějšími
sousedy. Na podlaze měli stejný ko−
berec jako já, na stejném místě ku−
chyňskou linku, v po koji obývací
stěnu s televizorem, v koupelně
pračku a venku  auto. Nikdo z nich
mi tehdy nepřipadal, že by prahl po
sedmi ložnicích, třech koupelnách,
několika kuchyních, spoustě oken
a dveří, desítkách metrů chodeb
a zlaceném nábytku. Všichni jsme
byli v pohodě, navzájem jsme se
zdravili, každý rok jsme  v kočárkov−
ně slavili společně Silvestra a všich−
ni jsme se tam vešli.

Co mohlo před těmi dávnými lety
způsobit, že někteří lidé začali poci−
ťovat potřebu stavět pro sebe obrov−
ské budovy se spoustou místností,
mít vyřezávaný nábytek, zlacené
předměty, obrovské parky a kočá−
ry? Asi tehdy vypukla nějaká epide−
mie okázalosti, která přetrvala celá
staletí a po krátké přestávce je tady
znovu. A celá ta staletí si společnost
nesmírně zakládala na urozenosti,

přestože šlech tický erb bylo možné
si koupit stejně jako pytel brambor,
jako dnes vysokoškolský titul, neboť
titul šlechtický už vyšel z módy. To
by bylo nějakých vévodů, markýzů,
knížat a hrabat! Ale když jsem se
dočetla, že na svatební hostině
Viléma z Rožmberka bylo zkonzu−
mováno 120 jelenů, 200 volů, stov−
ky husí a další drůbeže, myslím, že
v tom historie přece jen přehání,
protože takové obžerství snad ani

není možné. A také si myslím, že
možná v raném středověku vyšla
stavba skromnějšího zámku levněji
než naše paneláky. Vedle hradů
a zámků byly samozřejmě také cha−
lupy a chaloupky, kterou si mohl po−
stavit každý, kdo chtěl, kde chtěl,
a na jakou měl, a tak se postupně
vytvořilo společenství „zámků
a pod zámčí“ které trvá dodnes. Jen
potřebná urozenost je charakterizo−
vána trochu jinak. 

Návštěvy starých historických
památek už mě vůbec neberou.
Proč si prohlížet opuštěná sídla sta−
ré šlechty, když  dnes máme  no−
vou. A dnešní doba je také plná kou−
zel. Od konce války – čtyřicet let –
u nás nikdo žádný pozoruhodný
majetek neměl, ale již krátce po de−
vadesátém roce minulého století
se mluvilo o miliardářích. Tak  kde
se tady vzali? Vypučeli na stromech
nebo vyklíčili z úrodné hroudy jako
řípa? Na výletech už bychom si
mohli prohlížet rozsáhlá sídla a vily
s bazény a saunami Krejčířů, Tyka −
čů, Bakalů, různých takzvaných ce−
lebrit a dalších. Sídla, na jaká člověk
normálně nevydělá, ani vydělat ne−
může, i kdyby dřel celý život dvacet
hodin denně. Ani na luxusní bydlení
a život politiků, těch veselých kluků,
kteří se před léty vydali vladařit v te−
silových kvádrech rovnou z panelá−
kových králíkáren. A nový  dějepis
se bude zabývat líčením jejich ušle−
chtilých činů a zásluh o roz květ naší
demokratické  vlasti.

Dagmar Hermanová 

Kouzelná kniha
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Co nás čeká podle čínské astrologie?
Vedle názvu znamení jsou uvedeny
roky narození, kterých se to týká.
Čínský rok se mění v průběhu ledna –
února. 

KRYSA
Rok kohouta je pro zrozence v roce
krysy rokem zábavy, štěstí, ale budete
muset hodně pracovat, protože před−
chozí rok bylo hodně nápadů, které je
dobré zrealizovat. Je to rok peněz.

BUVOL
Kohout je dobrý přítel a spojenec pra−
covitého buvola, toho je dobré využít.
Ve vztazích bude pohoda, a proto vás
rodina bude podporovat v pracovním
úsilí, které bude náležitě oceněno.

TYGR
Tento rok je dobrý na zotavení se ze
špatného minulého roku. Ale aspoň ro−
dina vás bude podporovat, ve vztazích
bude klid. Ale pozor na smlouvy, pořád
jste ještě nevyléčili všechny rány, proto
je třeba velké opatrnosti při podepiso−
vání smluv.

ZAJÍC
Je dobré se připravit na potíže, protože
kohout je nepřítel zajíce. Sice rok ko−
houta je rok peněz, ale to se týká lidí
zrozených v roce zajíce přesně obráce−

ně! Není dobré se zadlužovat, do rezerv
asi budete muset sáhnout. V tomto ro−
ce bude rovněž třeba více používat ro−
zum než intuici. Kohout vaší intuici přát
nebude. Bude to náročný rok.

DRAK
Kohout si s drakem hodně rozumí, bu−
de to jeden z nejlepších roků. Štěstí
a dobré obchodní příležitosti z minulé−
ho roku opice budou přetrvávat. Bude
to dobrý rok na zajímavá přátelství 
a příležitosti nejenom pracovní. 

HAD
Kohout je dobrý přítel hada, a proto bu−
de tento rok dobrý na sklizeň a zúroče−

ní vkladů let minulých. Je to dobrý rok
na spirituální záležitosti a tím i pocho−
pení událostí let minulých. Dobré obdo−
bí na vytvoření finanční rezervy. 

KŮŇ
Tento rok bude pro zrozence v roce ko−
ně harmonický. Proto budete mít ten−
denci odpočívat a nechat se unášet ús−
pěchem a klidem (před bouří). To by
nebylo dobré, protože by mohla vaše
aktivity převzít konkurence, když nebu−
dete ve střehu. Líbit se vám to nebude,
ale bylo by dobré makat na plno.

OVCE
Tento rok bude zkouškou. Pokud uspě−
jete, peníze udržíte a rozmnožíte.
Pokud neuspějete, o vše můžete přijít.
Je třeba dávat velký pozor, bude to
chaos a vyznat se v onom „kolu štěstí“
(a neúspěchu) bude obtížné.

OPICE
Po úspěchu minulého osobního roku
vám bude nastaveno zrcadlo reality.
Bude obtížné se z bujarých oslav
a úspěchů snést na zem. Proto budou
hrozit zdravotní, zejména psychické
problémy, proto je dobré se soustředit
na to, co děláte a vyvarovat se chyb.
Chce to dost pracovat, což se vám
nebude moc chtít, úměrně k tomu re−
laxovat, abyste ve zdraví tento rok
přežili.

KOHOUT

Jedno z mála znamení, které si spolu
nerozumí, je kohout. Proto je na dvorku
jen jeden. Druhého by ukloval jako 
soka. Proto je zvláštním a zátěžovým
rokem pro zrozence ve znamení ko−
houta právě tento osobní rok. Je třeba
se držet při zemi, nevyvolávat konflikty,
to by se vymstilo. Je třeba uchovat, co
máte, být v klidu, na nikoho neútočit
a dopadne to dobře.

PES
Tento rok je dobrý pro vzdělávání, učení
jazyků (i v zahraničí). Je to dobrý rok na
příležitosti, které se budou nabízet. Ale
je třeba dávat pozor na investice, na
smlouvy (raději 3x přečíst, než jednou
podepíšete). Bude to zvláštní rok kon−
frontace hodnot, práce, rodiny. Budete
mít dost starostí a práce udržet co má−
te, proto nezbude energie na zábavu.

PRASE
Kolik energie dáte do své práce, to do−
stanete zpět i s bohatým úrokem. Bude
to poklidný rok pro vás, ale ne pro vaše
blízké. Proto není dobré se nechat
vtáhnout do problémů lidí okolo vás,
mohlo by se to vymstít. Asi bych připo−
mněl zvláště pro zrozence v roce kance
o převozníkovi, který se mohl zbavit
převoznictví tím, že předá převážené−
mu své veslo.
Přeji všem čtenářům hodně štěstí
a pevné zdraví.         Stanislav Brázda

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 2011

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 2018

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 
1971, 1983, 1995, 2007, 2019

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017

1904, 1016, 1928, 1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 2012

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 1997, 2009

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 
1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Jak se bude dařit v roce KOHOUTA
od 28. 1. 2017 do 15. 2. 2018

Reklama, při které mi není dobře.
Reklama, která mě dojímá, sevře
a zabolí. Spot, který jeho tvůrci vnu−
tili každé jedné české domácnosti
v adventním čase snad stokrát.
A stokrát opakovaná lež se stává
pravdou (Joseph Goebbels).  Rekla −
ma na to, že když můžete s přáteli za−
darmo klábosit o blbostech, je zcela
v pořádku, že svoji babičku zapome−
nete o Štědrém večeru na nádraží.

Bělovlasá stařenka, s rukama ob−
těžkanýma balíčky, s očekáváním vy−
stupuje z vlaku. Po chvíli stojí na pe−
róně osamělá, bezradná. Marně se
rozhlíží, zoufale vyčkává. Nád herná,
laskavá, pohádková bábinka. Chvěje
se ve studeném průvanu. Časem jí
i brýle zamrznou. Naději odzvoní.
Protože ti, na které spoléhala a kte−
rým veze dárky, sedí doma v teple,
povalují se v křeslech u televize, popí−

jí, pojídají a bezplatně telefonují. Ale
konec dobrý, všechno dobré. Když
je mobilní telefony dostatečně unaví,
padne tátův unuděný pohled i na
opuštěné křeslo. A kvapem utíká pro
svého zapomenutého hosta, pro
svoji maminku. A ta nerudná stařena
jim pak za to doma všechno sní.

Jaké zadostiučinění. Jaký inspira−
tivní příběh. Kupujte si ho, prožívejte
ho! Vaši prarodiče o Štědrém večeru

jistě ocení chvíle, kdy můžete hovořit
s kdekým do aleluja. Oni počkají! 
Od večera do rána a od rána do včera,
od rána do rána. Neomezeně plkejte
v telefonu o ničem, stahujte si aplika−
ce do mobilů. Vždyť to nic nestojí, jen
váš čas. Vy ho máte dost, a té babce
na nádraží už nic neuteče. Myslíte?

Tak hurá pro ty virtuální hovorové
minuty. A návdavkem si vezměte i ty
naše. Výhodně, bezplatně, zadarmo!
Protože my naši babičku za nic na
světě nedáme. Není to reklama. Není
to lež a není opakovaná.

Přesto je pravdou.
Sylva Heidlerová

Pitomá reklama od rána do večera, 
od večera do rána, od rána do rána

Nové věštecké karty vydal psychotronik věštec Stanislav Brázda. 
Cena je 260 Kč + poštovné. Karty si také můžete koupit v  redakci Plzeňského rozhledu, 

Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň, tel.: 377 221 996, 777 730 256



NABÍZÍME dlouhodobé i jed−
nodenní brigády:  Prá ce ve
skladu – s VZV i bez, pe −
kařské práce, manipulační
práce a další. Směny dle
výběru, týdenní zálohy, 
ubytování. 82−100  Kč/hod.
Info na tel.: 377963917.
KŘI PM 170018   

HLEDÁME obsluhu do baru
kavárny. Týden/týden, 
ubytování možné. Cca
25.000 Kč měsíčně. Tel.:
724537369. RR 70107

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

NABÍZÍME prac. příležitost
u firmy v SRN (i brigádně),
na věku nezáleží, komuni −
kace v ČJ, pracujete dle své−
ho času. Tel.: 603484113,
731991626. RR 70004

OLMAN SERVICE s.r.o. při−
jme na ranní a odpolední
směny pracovníky osoby
se zdravotním omezením
na pozici uklízeč/ka na 
HPP a DPP. Pracoviště
Klatovy. Nástup ihned.
Volejte: 730186797 nebo
734360001 nebo email: 
nabor@olman.cz. RR 70012

NABÍZÍM práci na VČ při za−
městnání na pc/net, vede−
nou z domova na 2–3 h
denně, 7–10.000 měs. nebo
na HČ od 25.000 Kč, více
info na www.podnikejzdo−
mova.cz/urbankova1. RR
70030

HLEDÁM pečovatelky, po−
kojské, pomocné síly do ku−
chyně do Německa, praxe 
vítaná, ubytování zajištěno,
mluvím česky. Tel.: 0049
15784935600 nebo
721622459. RR 70046

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě –
posiluje svůj tým a přij −
me PRACOVNICI ZA PULT –
výroba káv a pohárů –
vhodné i pro absolventy
všech škol. Možno i cizince.
Nadprůměrné ohodnocení,
pěkná práce. Turnusy, zau−
číme,  ubytování poskytne−
me zdarma. Informace:
602486490. RR 70067

CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě−
posiluje svůj tým a přij −
me  CUKRÁŘKU – výroba
dortů a zákusků, znalost
oboru nutná. Možno i cizin−
ce. Práce na HPP (smlou−
vu), nadprůměrné ohodno−
cení (po zapracování 100
Kč/hod čistého). Turnusy,
zaučíme,  ubytování poskyt−
neme zdarma. Informace:
602486490. RR 70068

HLEDÁME lešenáře na HPP
i brigádně, popř. zaučíme.
Řid. průkaz C výhodou.
Dobré platové ohodnocení.
Tel.: 602689608. RR 70005

PENZION u Nýrska přijme
na brigádu nebo dohodu
o provedení práce, (nejed−
ná se o trvalý pracovní po−
měr) důchodkyni, studentku
nebo  ženu na mateřské do−
volené na  pozice: pomocná
síla do kuchyně, úklid, ob −
sluhu.  Brigádníka na ošet−
řování koní o víkendech.
Více informací na telefonu
602441523. RR 70082

JSEM plně invalidní a hle−
dám paní na občasnou po−
moc s péčí o mne i domác−
nost,   na vyjížďky a výlety.
Podrobnosti na tel.
604710283. RR 70084

HLEDÁM brigádu do země−
dělství s dlouholetou praxí do
RU, ŽV ŘP−T mám. V okolí
SU, KT, HO, Nýr. Jsem dů−
chodce, prosím s  ubyto −
váním. Tel.: 607763544. RR
70085

FÜR ehrgeizige ein lukratives
Einkomen von Zuhause, 
Ter min ver ein ba rung 0049
1738124510. RR 70086

HLEDÁM někoho na stříhání
tújí 1x ročně – Kdyně, tel.:
721437999. RR 70087

PŘIJMEME do pracovního
poměru číšníka, kuchaře,
pomocného kuchaře do
restaurace v  Klatovech
s možností získání služební−
ho bytu. Informace na tel.
602172789. RR 70090

PENZION u Nýrska přijme
kuchařku, kuchaře, vhodné
pro důchodce, vyučení není
podmínkou, jedná se o se−
zonní práci, odpoledne.
Více informací na tel.
602441523. RR 70100

HLEDÁM šikovného zámeč−
níka nebo příbuznou profesi,
práce v  teple v  Klatovech,
na jednu směnu. Tel.:
602441949. RR 70099

KOUPÍM deskové radiáto−
ry, levně. Tel.: 777 110 010

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky  zvířátek, 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 170015

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

KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabíd ně −
te – doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 170035

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové  silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 1170036

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

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě −
ratel stále hledá a dobře za−
platí (až 10.tis/ks) za staré
pohlednice  do roku 1945,
uvítám větší množství, sbír−
ku či pozůstalost, po doho−
dě mohu i přijet za vámi.
Mobil: 602486490. RR
70066

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xaret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.) , náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 170014 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass hütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam −
pičky, obrazy, hračky plecho−
vé a bakelit., nábytek, kni hy,
housle, trumpetu aj. staré 
věci do r. 1960.  Vy kou pím
i celou sbírku, nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabí zím solidní
jednání. Tel. 608979838
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 170005

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950,
skládací kolo značky 
ESKA, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky, mo−
tocykl JAWA 90 Cross
nebo Roadster, i nepo−
jízdný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na ná−
hradní díly, Škoda 1000
MB, Škoda Octavia,
Škoda Sedan, náhradní
díly, celé auto i vrak.
Staré šlapací autíčko
čtyřkolové nebo tří kolo−
vé a starou koloběžku.
Též náhradní díly na
Jawa  panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 170009 

KOUPÍM po československé
armádě a pohraniční stráže
do r. 1970 maskované odě−
vy, saka, čepici, rajtky, vy−
znamenání, medaile, odzna−
ky vzorných vojáků, pilotní
odznaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve for−
mě modelů děl, tanků, leta−
del, letecké uniformy, pilotní
deníky a vše z pozůstalosti
po pilotech, navigátorech
apod. Tel. : 721730982.  PM
170010

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

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 VÝ−
KUP –  RENOVACE  –
PRODEJ (chromovaný,
dýhovaný, selský), lust−
ry, hodiny, obrazy a růz−
né staré věci na dekora−
ci, možnost vyklizení ce−
lé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170022 

KOUPÍM 30 m2 profilované−
ho plechu. 731530432. RR
70034

KOUPÍM silniční panely nej−
lépe okolí Klatovy, Sušice,
Plzeň, Horaždovice prosím
volejte nebo pište SMS na 
telefon 723/439518. RR
70097

SBĚRATEL koupí staré:
Plakáty – firemní, budo−
vatelské, reklamní, fil−
mové. Pohlednice, vy−
znamenání – vojenské,
různé předválečné, ko−
munistické, mince, od−
znaky, hodinky – náram−
kové, kapesní. Děkuji 
za nabídku. Zn.: přijedu
tel. 603512322. PM
1170022A 

PRONAJMU nebytový pro−
stor v obci Šlovice, 5 km
od Plzně, v těsné blízkosti
dálnice (bývalá restaurace
se sálem) náleží k tomu
kuchyňka, 2 x soc. zařízení,
kancelář, šatna, úklidová
komora.  Vhodné pro vý−
robní prostory, skladovací
prostory o rozloze 228 m2

jde rozdělit na 2 části, 
každá část má svůj vchod.
V objektu je připojen plyn,
elektrika, voda. Tel.
731521112.

PRONAJMU 3 + 1 v Kla −
tovech, v činžovním domě
v přízemí. Krásný světlý byt,
s větraným špajzem, komo−
rou, vč. sklepa, blízko hotelu
Centrál, rozloha 100 m2,
s výhledem do zahrady.
V místnostech parketové
podlahy, kuchyň, plynové
topení. Nájem 8000,− Kč +
energie si hradí nájemce.
Možnost sníženého ná jem −
ného za výpomoc při údržbě
domu, po dohodě s majite−
lem Tel: 602175494. PM
170019

PRONAJMU prostory v cen −
t ru Klatov, 260 m2, vhodné
především na obchod, 
případně služby, výrobu
apod. Tel.: 602429820. RR
60800

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

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

HLEDÁM v  Klatovech byt 
3 +1 k  pronájmu. Tel.:
724253611. RR 70081

PRONAJMU prostory pro
podnikání, Klatovy nádražní
ulice 223. Tel. 604508666.
RR 60786

PRONAJMU zařízený byt
2+kk v  RD v  Klatovech 
bezdětnému páru nekuřáků.
Info na tel.: 605758988. RR
70013

PRACUJÍCÍ matka s dítětem
7 roků hledá nutně byt 1+1
k  pronájmu nebo koupím
v  Sušici – Horažďovice.
Urych lené jednání uvítám.
Děkuji předem za na −
bídku. Tel.: 604748388,
607750634, SMS NE. RR
70019

HLEDÁM pronájem garáže
v  Klatovech, tel.:
774210244. RR 70089

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 70106
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PRODÁM chalupu – Vránov,
pošta Staňkov. Zn.: Podzim
2017. Odpovědi zasílejte do
redakce pod č. inzerátu PM
170012

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Plzeň – jih, Plzeň – sever.
Podmínkou pouze vlastní po−
zemek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří 
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170038

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

KOUPÍM pozemek na stavbu
malého domku cca 600 m2.
Domažlice, Havlovice, Petro −
vice, Újezd. Tel.:
607118088. RR 60805

PRODÁM velkou zahradu
na Markytě v KT o výměře
890 m2. Dřevěná, patrová,
podsklepená chatka, kůlna,
garáž, vlastní voda, bojler,
domácí vodárna, částečná
koupelna, elektřina 220 V,
WC. Voda je rozvedena po
zahradě. Ovocné stromy.
Cena 500.000 Kč. Tel.:
728144954. RK nevolat. RR
70023

KOUPÍM les – jakoukoliv vý−
měru a stáří. Nejvyšší cena,
platba hotově. 773585290.
RR 70026

PRODÁM zahradu v Babíně
u Horažďovic 600 m2, vlast−
ní studna 4,5 hloubka, kůl−
na, veliký skleník 6 x 3 m,
garáž předělaná na chatu
(možnost přestavby – plány
mám), pergola. Cena 225
tis. Kč Tel.: 728099153. RR
70052

SHÁNÍM ke koupi malou
chalupu cca 200 až 300 m2,
včetně dvorku do 500  m2.
Splátky formou nájmu 
cca 5.000 Kč/měsíc. Okres
Klatovy a Domažlice. Tel.:
728099153. RR 70053

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu vhod−
nou k úpravám do 600 tisíc
Kč. Tel.: 722111740. RR
70064

ZEDNÍK s rodinou koupí sta−
rou chalupu do 300 tis., tel.:
606436736. RR 70065

PRODÁM neudržovanou za−
hradu v  Klatovech u Čer −
veného mlýna o výměře
222  m2 + možno prona−
jmout dalších 200  m2.
Pozemek přímo u vody. El.
230V/16 A. Cena 165.000
Kč. Tel.: 606141670. RR
70077

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kup−
ce) s hotovostí. Celá trans−
akce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo−
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170045

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 ja−
kémkoli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170046

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

PRODÁM pěkný slunný byt
3+1/L, B v klidné lokalitě
blízko centra Klatov (ul.
Školní), 80 m2, I. kat., cihla,
OV, 1. patro, kuch. linka,
sporák, plyn. kotel, plastová
okna, lodžie, balkon, sklep
5m2. 1.550.000 Kč. Tel. kon−
takt: 724813056. RK nevo−
lat! RR 70007

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
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 hliní−
kový plech. Vnitřní  rozvod
elektřiny vč.  jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od 25000,−
Kč. Zajištění dopravy na mís−
to určení. Tel.: 723622663.
PM 170026 

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

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

K SESTAVENÍ funkční model
sluneční soustavy – 52 ča−
sopisů včetně součástek
a sady nářadí, tel.:
376310123. RR 70001

DÁMSKÉ el. kolo, nové, bar.
červená, 6 rychl., světla, 
cena 13.500 Kč, tel.:
732350219 – volat po 18.
hod. RR 70011

HISTORICKÁ lázeňská kam−
na – funkční, v mědi, leště−
nou obývací stěnu (maha−
gon) + jídelní stůl (4 židle),
konferenční stolek (vše ma−
hagon, pěkný stav), obrazy
(krajina, voda, les – různé
velikosti, i od J. Bílka z KT, ši−
rokou postel (lamel. rošty,
nová matrace) + 2 pěkné
dřevěné komody. Tel.:
732766276. RR 70008

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

VALNÍK na 7  t a brambory
500 Kč/q. Tel.: 723044254.
RR 70024

SVISLÝ nepoužitý štípač
GEBA dovoz z Rakouska,
typ H 125, štípací síla 13
tun. Cena dohodou, tel.:
736670876. RR 70050

ŘEZAČKU na papír zn.
ADAST, typ MAXIM MM 80−
3, válcovou rozvinovačku
KIEFEL, dovoz Německo, 
šicí stroje ADLER 2 kusy−
těžké ramenovky 205−04,
střední šicí ramenovky zn.
MINERVA 4210 3 kusy, ruč−
ní plošinový vozík 1 x 2m,
kovový rám, bantam kola.
Ceny dohodou. Tel.:
603298166. RR 70051

DOMÁCÍ vejce, odběr
Klatovy, tel.: 723732156.
RR 70045

PRODÁM více pánského ob−
lečení na střední postavu.
Bundy, svetry, kalhoty, oble−
ky, trička, košile velikost 
XL – 43. Letní, zimní obuv
vel. 43. Mnoho doplňků, vše
pěkné i nové velmi levně,
částečně zdarma. Vhodné
pro starší pány. Tel.:
723211767. RR 70054

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF typ
AE 45 FA, pěkné pneu s dis−
ky, rozměr i pro nové Avie,
motor s šestistupňovou  pře−
vodovkou a  kompletní dveře
do kabiny v pěkném stavu.
Případně čelní sklo i jiné díly.
Prodám také  díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře, kar−
dany,  pětistupňovou převo−
dovkou, pěkné pneu včetně
disků, světla atd  Dále pro−
dám valníkovou sklápěcí kor−
bu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 170029 

KOUPÍM traktor Zetor řady
25,30,40,50,60,70 i 80,
s čelním nakladačem, ale
i bez něj. Tel.: 723622663.
PM 170030 

KOUPÍM starší nákladní vlek
na 16 t sklápěcí. Případně
i valníkový, dvou nebo tří ná−
pravový. 736139113. PM
170031

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

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

PRODÁM Zetor 4011 v cho−
du, bez SPZ a TP, tel.:
603365857. RR 70009

PRODÁM Fiat Ulysse, r.v.
2002, 1 majitel, obsah 2. 0
jtd, 79 kw,  tažné zařízení na
1850 kg, plně servisovaný,
zimní pneu, modrá metalíza,
el okna, servo, centrál, 2 klí−
če, imobiliser, najeto cca
224 tkm, platná stk, eko se
neplatí, cena 79000 Kč,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 70092

PRODÁM Peugeot 206 sw,
r. v. 2006, obsah 1.4 hdi, di−
esel, nová stk a emise, kli−
ma, radio, el okna, servo,
velmi pěkný stav, najeto
117tkm, servisováno, čer −
ná   barva, alu kola, 75000
Kč, telefon: 723/439518.
RR 70093

PRODÁM Peugeot 206,  r. v.
2001, obsah 1360 ccm
benzin, 55kw, klima, 5 dveří,
centrál, 1. majitel, imobili−
ser, radio original + ovládá−
ní pod volantem, tonovaná
skla, 4 airbag, nová stk,
dobré pneu, rychle dohoda
telefon 723439518. RR
70095

PRODÁM Škoda fabia r. v.
2001, provoz 2002, obsah
1.4 benzin 55kw, centrál,
1 majitel, 2 klíče,  najeto 198
tkm + servisní kniha plně
servisovane ve Škoda servi−
se poslední servis při
191tkm, nová stk emise, ra−
dio,centrál, servo,velice pěk−
ny stav, velmi pěkne pneu,
nic neklepe − nekuřák, cena
55000 Kč, Klatovy telefon
723439518. RR 70094

PRODÁM Škoda Fabia kom−
bi, r. v. 2002, 1 majitel, ob−
sah 1. 4 benzin, 55 kw, el
okna, centrál, málo najeto,
servisní kniha, top stav, ce−
na 63000 Kč, Kt, Tel:
723439518. RR 70096

PRODÁM přepravník auto−
mobilu AUTOVIA,   r. v. 11 /
2010 provoz 2011,   nos−
nost 2000kg,  hliníkove po−
jezdy  –  lehké, prázdny vo−
zik važí jen 430 kg, po
1 majiteli, nikdy nemel nikdo
pujceno   – nezničen,   za−
novní brzdy, lanovody,  cena
k jednání 65000 kč rychle
dohoda tel 723439518. RR
70098

NABÍZÍM ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň , Klatovy. Přeštice Tel.:
603383211. PM 160034

JAWA, ČZ a jiné.
Koupím staré motocyk−
ly všech značek v ja−
kémkoliv stavu, i jed−
notlivé díly. Platím ih−
ned v hotovosti. Tel.:
607946866. RR 70078

KOUPÍM staré smalto−
vané, plechové či papí−
rové reklamní cedule
s AUTO−MOTO témati−
kou, reklamou na oleje,
pneu, jízdní kola, moto−
cykly, automobily a ji−
né, dále různé plechov−
ky od starých olejů,
trojhranné, hranaté,
kulaté SCHELL, AERO−
SCHELL, MOBILOIL,
GOLEM, BENZINA. aj.
nabídněte sběrateli.
Děkuji, tel.:
608941498. RR 70035
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KOMU DLUŽÍ firma
IMONT Plzeň peníze,
ozvěte se na tel.:
721520776. PM 170008 

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

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále pro −
vádíme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 723622663. PM
170033

HLEDÁME investora na od−
kup 100% podílu v s.r.o.,
výrobní a skladové budovy,
pozemky, stroje a zařízení,
obor klasické a CNC obrá−
bění. Průmyslová zóna
Klatovy, tel.: 736670876.
RR 70049

JSEM samoživitelka dvou−
roční holčičky. Za obhajobu
advokátky jsem dlužnicí,
v současné době – už exeku−
tora částkou 350.000 Kč.
Prosím hodné lidi, co je to
v  jejich možnostech, o fi−
nanční i sebemenší výpomoc
na úč. 271978310287/0100.
Předem moc, moc děkuji. 
RR 70102

VEČEŘE při svíčkách, snída−
ně do postele nabízí 51/180
Plzeňák – pohodář. Tel.:
607467062. PM 170020

SYMPATICKÝ, rozvedený
muž, 58/180 s bytem
v Plzni, hledá obyčejnou,
štíhlejší a prsatější ženu, ne−
kuřačku, do 56 let. Pro trvalý
vztah. Tel.: 704373218. PM
170025

HLEDÁM touto cestou mlad−
ší štíhlejší ženu pro společný
život. Já, 174/75, 50 let, po−
hodový muž z Klatovska, zá−
zemí mám, tel.: 606508537.
RR 60796

35/170 svobodný štíhlý by
se rád seznámil se ženou
25–35 let, dítě není překáž−
kou, mám rád výlety, pose−
zení s přáteli, Klatovy a okolí,
tel.: 722150708. RR 70017

ER, deutsch (spricht auch
englisch), 38 Jahre, 181
cm, schlank, nett, sympat−
hisch, ledig (ohne Kind), mit
gutem beruf, wohnhaft in
Bayern in der Nähe der 
tsche_ chischen Grenze,
sucht die nette Sie für eine
feste Beziehung und eine
glückliche Zukunft (Fami −
lie). Ich freue mich über
Deine Antwort. Tel. Nr./
SMS: 00491702408566, E−
Mail Adresse: leon7071@t−
online.de. RR 70020

HLEDÁ se žena štíhlejší po−
stavy, já 55/170 štíhlé posta−
vy. Napiš, budu se těšit. Tel.:
728206002. RR 70074

SŠ, 69/172/75 hledá ženu
do 65 let štíhlejší postavy,
s  vyřešenou minulostí, pro
trvalý vztah. Zn.: Upřímnost.
Domažlicko a okolí. Tel.:
604385350. RR 70021

44LETÝ hledá hodnou,
upřímnou dívku štíhlé posta−
vy. Děti vítány. Zn.: Ve dvou
se to lépe táhne. Tel.:
602278520. RR 70029

60/160 svobodný hledá
obyč. ženu kamarádku, Šu −
mava, život na vesnici, velká
zahrada, krásný pohled do
širokého kraje. RR 70032

AHOJ, jsem obyčejný kluk
z Klatovska, 30 let, hledám
dívku na vážný vztah.
Prosím, ozvi se na tel.:
777698336. RR 70044

JSI štíhlá, pohodová a chybí
Ti dobrý kamarád a milenec
v jedné osobě? Ozvi se. Já
ženatý vitální sportovní 48/
180 s hezkou postavou, uví−
tám trvalý diskrétní vztah, bez
narušení soukromí, KT, DO,
tel.: 722034112. RR 70047

HLEDÁM elegantní, domi−
nantní ženu – paní na krásné
chvíle i život. Já 60/170, roz−
vedený, mlad. vzhledu, cha−
lupář, mezi PM a DO. Na −
jdeme spolu štěstí? Těším
se na odpověď. Tel.:
604348156. RR 70079

ALTER Hirsch 49, sucht jun−
ges Reh… Deutsch spra −
chig, für gemeinsame Frei −
zeit gestaltung und Part −
nerschaft. Raum Klatovy –
Sušice, tel.: 0049
1709922113. RR 70075

HLEDÁM ženu kolem 60 let,
která chce ještě také pro ně−
koho žít. Mám rád přírodu,
kolo, lyže a pohodu. Ozvi se,
dík. Tel.: 702811794. RR
70088

MUŽ 35 hledá dívku či ženu
na zpestření sexuálního živo−
ta. Fin. odměna možná. Dis −
krétnost zaručuji i požaduji.
Tel.: 720436102. RR 70069

ON z Bavorska, hledá ji
z  Čech. Ag. Arendas,
604273327.

44/170 hledá sympatickou
ženu k  vytvoření trvalého
vztahu. Zn.: 720335160. RR
70083

SŠ 60/169, Plzeňačka, ne−
kuřačka, hledá pozitivní pří−
telkyni nebo přítele na výlety,
cestování i do cyklo party.
Preferuji Plzeň, ale i České
Budějovice. Vítáni přízniv −
ci jógy a ezoteriky. Tel.:
776597469. PM 170002

PANÍ NA ÚROVNI 77 let,
hledá vhodného partnera,
hodného a slušného, přimě−
řeného věku. Společné výle−
ty na moji chalupu, motorista
s autem vítán. Mé záliby jsou
chalupaření, práce na za−
hrádce, vaření a pečení. Tel.:
606810103. PM170003

NAJDU Tě, muže na život
a lásku a milování? Poho −
dová, silnější, v  důchodo−
vém věku (68). Hledám pří−
tele nebo kamaráda na trá−
vení společných chvil. Ráda
vařím. Tel.: 777899204. RR
70028

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
603383211, 723622663.
PM 170037 

EET jen za 99,− Kč měsíč−
ně! Počítače prodej/ opra−
vy/EET. Programy účto,
mzdy, daně. www.SoftAg.cz 
374 623  540. KŘI PM
170058  
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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
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KARTY NELŽOU, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet Lenormand,
roční předpovědi, pomoc
v mezilidských a milostných
vztazích, při finančních
a zdravotních problémech.
Odrušení negací či kletby.
Osobně nebo písemně – vo−
lejte, pište na tel.:
775901978. PM 170006

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů a údržbu za−
hrady, tel.: 606943086. RR
70062

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná
realitní kancelář v  Plzeň −
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší nemo−
vitosti předem. Peníze máte
na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170043

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

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

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

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vyjed−
náme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontroluj−
to.cz nebo volejte zdarma na
800 888 957.  PM 170044

NABÍZÍM úklidy domů na
ŽL. Tel.: 735295675.  KŘI
PM 170004

ÚDRŽBA zahrady, výsadba
a stříhání stromů a živých
plotů. Tel.: 721728644. RR
70063

MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? 
NÁBYTEK do roku 1980
a bytové doplňky (lustry,
lampy apod.) zdarma odve−
zu, vykoupím, zprostřed −
kuji prodej – za odvoz. 
T.: 608887371 / E.: info: 
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím.  RR 70060

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

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

CHCETE POSTAVIT PLOT?
Nabízíme kompletní reali−
zaci oplocení. Přijedeme –
zaměříme – naceníme – za−
jistíme materiál – postaví−
me. Poté si můžete v klidu
užívat bezpečí vašeho do−
mova. Volejte: 733710319,
pište:  bezdek@plotana.cz,
navštivte: www.plotana.cz.

NAVŠTIVTE kadeřnictví
dám ské, pánské, dětské –
všechny techniky. Kara −
fiátová 407, Klatovy 3, 
Do mažlické předměstí, 
proti firmě Maják. Tel.:
606507799, Facebook: Ka −
deřnictví Jana Hejduková.
RR 70055

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko vá,
tel.: 608117789. RR 70073

RYCHLÉ půjčky bez nemo−
vitosti do 70 tisíc Kč, ame−
rické hypotéky se zástavou
nemovitosti až do 70% ceny
nemovitosti. Hypotéky na
koupi nemovitosti, vše ne−
bankovní sektor. www.kz−fi−
nance.cz, tel.: 737607405.
KŘI PM 170016

PŮJČKY! IHNED na „na
ruku“ v hotovosti 3.000−
10.000 Kč! Noví klienti
ZDARMA! Činnost pro ví−
ce věřitelů. Pražská
41,Plzeň (u Bohemie),
Po−Pá 11−16 h, tel.:
605760958. KŘI PM 170
KŘI PM 170021 

PRODÁME jezevčíky dlouho−
srsté STANDARD červené
bez PP. Odběr cca 15. 12.
2016. Tel.: 721376491. RR
70002

KOUPÍM králíky – velký
stříbřitý, prodám – kozí mlé−
ko 25 Kč/L, dále kozí sýry
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 70048

COTON DE TULEAR. Pro −
dám štěňátka bez PP po
výstavně úspěšných před−
cích. Malý pejsek s nelína−
jící bavlníkovou srstí nevy−
žaduje střihovou úpravu,
jenom se pročesává. Je
antidepresivní, vhodný
i pro alergiky. Je bdělý
a ostražitý, ale zbytečně
neštěká. Vhodný na canis−
terapii – k rehabilitaci.
Oblíbený pro výstiž nou
a přizpůsobivou povahu.
Miláček celé rodiny, lásku
rád bere i oplácí s nadše−
ním. Kupní smlouva při od−
běru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: haja−
mi@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 60258

POHLÍDÁM vašeho pejska
o dovolených i jindy. Zku −
šený chovatel, etolog a vý−
cvikář. Tel.: 737824579. PM
170017

PRODÁM 11 jehniček ple−
mene suffolk, nar. únor–bře−
zen 2016, otec linie supersi−
re, cena 2000 Kč/ks. Tel.:
607827795. RR 70003

PRODÁM štěňátka čivavy
3 měs. stará. Také pejska 2
roky světlé barvy. A fenku je−
zevčíka hladkosrstou 5 měs−
tíců. Mobil: 604207899. RR
70015

PRODÁM samice králíka –
Č.V., novozélandský, kali−
fornský, nar. 2016, po mlá−
ďatech – 400 Kč/kus, mladé
samičky, samce nar. září
2016 – cena 250–300
Kč/kus. Tel.: 721216369 –
Sušice. RR 70031

DVĚ SVŮDNÉ hezké kama−
rádky z Plzně = erot. služ−
bičky. Možná i trojka. Zavolej
a přijď. Tel.: 728883302,
739900561. KŘI PM
170001

Další 
číslo

Plzeňského
rozhledu

vyjde
6. 3. 2017

w

Město Plzeň vydalo druhý díl tří −
svazkové publikace o svých ději−
nách. Dějiny města Plzně 2 jsou za−
měřeny především na 19. století, za−
hrnují časový úsek let 1788 až
1918. Stejně jako u prvního dílu se
jedná o kolektivní monografii, na níž
se podílelo 19 autorů, a to tentokrát
zejména z plzeňských institucí.
Obsahuje kromě textů také fotogra−
fie, mapové přílohy, seznam literatu−
ry a další informace. 

„Od samého začátku jsme chtěli,
aby Dějiny města Plzně vznikaly ni−
koli jako publikace populárně−na −
učná, ale jako skutečné odborné vě−
decké dílo. Abychom po desetiletích
rozvoje našeho města a po staletích
naší městské historie byli schopni

současným i budoucím generacím
zachovat dílo, které bude splňovat ta
nejpřísnější kritéria historické vědy,“
uvedl Martin Baxa. 

Publikace se zaměřuje pře−
devším na předminulé století,
dolní i horní časový mezník
19. století však mírně přesa−
huje. „Je to dáno událostmi,
kte ré měly na vývoj města zá−
sadní vliv. Roku 1788 byl
i v Plzni zřízen tak zvaný regu−
lovaný magistrát, jenž před −
stavoval zásadní změnu ve
správě města danou větším
vlivem státu na samosprávné
orgány. Hor ní časovou hranicí
knihy je pak rok 1918, kdy
vznik demokratické republiky

zásadně ovlivnil další život Plzně
a jejích občanů,“ vysvětlil Adam
Skála, vedoucí Archivu města Plzně,
který měl přípravu publikace na sta−

rost. Vedoucím redaktorem 19člen−
ného autorského kolektivu je historik
a archivář Státního oblastního archi−
vu v Plzni Karel Waska.

Významným obdobím a předělem
v dějinách města jsou pak léta 1848
až 1850. V roce 1848 bylo zrušeno
poddanství a byly zřízeny nové
obecní i správní instituce, které po−
stupně, většinou v roce 1850, začaly
fungovat. Uvolnění toho roku umož−
nilo plzeňské měšťanské společnosti
se poprvé zapojit do veřejné činnos−
ti, spolkové i politické. Období uvol−
nění sice netrvalo dlouho, měšťané
museli této činnosti brzy zanechat
a někteří byli pak dokonce i policejně
sledování. Byly však položeny zákla−
dy místních politických a spolko−
vých struktur, na které pak bylo
možné navázat po obnovení ústavní−
ho režimu v 60. letech.

Plzeň má druhý díl svých dějin




