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Parkování ve Fakultní nemocnici
Plzeň je dlouhodobým problémem
a výstavba parkovacího domu za
139 milionů korun byla jednou
z možností, jak řešit
nedostatek parkova−
cích stání a locho−
tínský areál více
zpřístupnit moto −
rizovaným pacien−
tům. Po č ty ošetře−
ných pacientů ve
FN Plzeň totiž kaž −
doročně stou  pají, jen
v  roce 2016 jich zde
bylo ošetřeno více
jak 1  027  000.

Čtyřpatrový objekt
představuje ředi tel

nemocnice MUDr. Václav Šimá −
nek, Ph.D.: „Budova je posaze−
na do svahu a má barevně odli−
šená podlaží, která spojují ob−

jekt s  výtahem, so−
ciálním zařízením a
zázemím parkovací−
ho domu (rozvodny
el. instalace apod.).
Je zde 396 parkova−
cích stání, která jsou
určena pro zaměst −

nance fakultní nemocnice, uvolněná
místa na současných parkovacích
plochách budou sloužit pacientům.
Objekt má moderní kamerový moni−
torovací a  zabezpečovací systém.
V nočních hodinách bude provoz

parkovacího domu za−
bezpečen sekčními
vraty, která si zaměst −
nanci otevřou přidě −
lenou kartou s  čipem.

Jednou z hlavních
předností zaměstna−
neckého parkování je
možnost přejít přímo
z parkovacího domu
na všechna pracoviště
tzv. zásobovací chod−

bou, která vede pod celým nemoc−
ničním areálem.  Další  zajímavostí
je tzv. zelená střecha, která zadržuje
dešťové vody a  její postupné řízené
využívání  rostlinami.  Na střeše
jsou suchomilné rostliny a  lavičky,
které umožní návštěvníkům výhled
na velkou část města“.  

Pohodlnější parkování pro
zaměstnance i pro pacienty
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� Co aktuálně nejvíce trápí pod−
nikatele v Plzeňském kraji?

Samozřejmě se jedná zejména
o dlouhodobý nedostatek přede−
vším kvalifikovaných pracovních
sil. Situace je již opravdu kritická.
Zaměstnanci chybí v podstatě na−
příč všemi obory. Dále podnikatele
trápí zbytečná a stále narůstající
byrokracie, mnohdy hraničící se
šikanou.
�� Firmy často řeší nedostatek
pracovních sil pomocí agentur
a zahraničních zaměstnanců.

Tuto problematiku vnímám jako
zástupce hospodářské komory,
ale také jako starosta. Toto řešení
každopádně nepovažuji za šťast−
né. Finanční přínos pro region je
totiž minimální, zatímco se zvyšu−
je zátěž pro obce a zhoršuje bez−

pečnostní situace. Proto  inten ziv −
ně pracujeme na projektu, který
by umožnil problematiku za  hra −
ničních zaměst nan ců
alespoň čás tečně
řešit. Příčina pro −
blému je ale prin −
 cipiální a musí
se řešit na ce −
lostátní úrovni,
počínaje stávají−
cími nesmyslný−
mi investič −

ními pobídkami, které přinášejí jen
nové montovny a zákonem o agen−
turním zaměstnávání konče.

��Co tedy dělat jinak? 
Předně by měly být peníze daňo−

vých poplatníků využívány smyslu−
plněji. Podpora podnikání by měla
vždy reflektovat skutečné potře−
by lokality. Měla by se pod −
porovat pracovní místa, která
jsou prospěšná pro místní ko−
munitu, tedy například služby
a řemesla přímo v obcích, ni−

koli záměry, která místním oby−
vatelům přinášejí víc problémů

než užitku, a o která vlastně
ani nikdo nestojí. 
��Co konkrétně v této pro−
blematice dělá RHK PK?

Aktuálně testujeme ino −
vativní řešení na podporu

místního podnikání v periferních
oblastech Plzeňského kraje, které
nejvíce trpí úbytkem služeb a vy−

lidňováním. Pokud se tento pří−
stup osvědčí, chceme ho přenést
také do dalších částí  regionu.

Dlouhodobě se věnujeme také
podpoře technických oborů a ře−
mesel. V listopadu například spo −
lu pořádáme unikátní dvoudenní
festival práce a vzdělávání „Posviť
si na budoucnost“.

V neposlední řadě usnadňujeme
podnikům cestu k dotacím, proto−
že administrativa, která je s dota−
cemi spojená, řadu firem spolehli−
vě odrazuje. Vhodným řešením se
ukázal být model, kdy veškerou
administrativu zajištuje RHK PK
a firmy pouze odebírají projektové
služby. I zde se zaměřujeme pou−
ze na projekty, které jsou potřebné
a prokazatelně přínosné pro firmy
i region.

Peníze daňových poplatníků musí
být využívány smysluplněji, 

říká předseda Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Ing. Mgr. Pavel Karpíšek
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� Proč vám jako podnikateli byla
blízká zrovna sociální demokracie?

Jednak to máme v rodině – už
můj děda byl členem předválečné
sociální demokracie. A potom být
podnikatelem, to přece nevylučuje
mít sociální cítění a levicové názory.
Pod nikat jsem začal doslova na ze−
lené louce poté, co firma, ve které
jsem do té doby pracoval, byla
odsou zena k likvidaci. Pamatuji si,
že mou největší noční můrou bylo,
že nebudu mít pro své lidi dost prá−
ce, nebo že nedostanu  zaplaceno,
nebude na výplaty a jak se potom
podívám svým lidem do očí. Pod −
nikání jsem vždy považoval za zod−
povědnost vůči svým zaměstnan−
cům a jejich rodinám.
�� Kdybyste srovnal práci ve Sně −
movně v době, kdy jste se stal po−
prvé poslancem a nyní, co je jinak?

Myslím, že oproti dřívějším letům
došlo ke zhrubnutí politiky. Dřív se
k sobě i oponenti chovali s větší re−
spektem a korektností. Taky mi vadí
velký nárůst populismu. On sice
ten populismus šel
vždycky s politikou
ruku v ruce, ale ne
v takovém měřítku
jako nyní. Je asi
v lidské povaze, že
lze lidi lépe ovlivnit
přes emoce než přes
rozumové argumen−
ty, ale stejně mě mr−
zí, jak toho někdo
dokáže zneužívat
a manipulovat lidmi.
�� Když pominu fi−
nanční stránku věci,
co vás na poslanco−
vání ještě baví?

Finanční stránka není to podstat−
né, do politiky jsem přišel zajištěný.
Tím podstatným je možnost ovlivňo−
vat chod věcí veřejných, být u histo−
rických okamžiků naší země. Vždy

jsem rád pracoval s lidmi. Máte
možnost se potkat s řadou lidí, se
kterými by se člověk jinak nesetkal.
A to nemyslím jen s těmi, co mají
významné postavení či jsou veřejně
známí. Moc mne ale mrzí, jak někte−
rá média či lidé házejí všechny po−
slance do jednoho pytle s tím, že po−
litika je něco špinavého. Já politiku

chápu jako službu lidem. A je
na voličích posoudit, zda se po−
dle toho také sám chovám.
�� Kolikrát za svou politickou

kariéru jste slýchal výčitky rodiny,
že na ni nemáte čas?

Rodina je pro mne to nejdůležitější
v životě. Mám hodnou a tolerantní
manželku. Jsem pyšný na své do−

spělé děti. Na to, co dcera i syn v ži−
votě již dokázali. Miluji své dvě
vnučky. Snažím se teď lépe hospo−
dařit s časem, soustředit se na to
podstatné. I s přibývajícím věkem se
z času stává velmi drahá komodita.
��Co vám říkají spoluobčané, když
za nimi přijdete s tím, že jste ne−
mohl prosadit to, co jste jim slíbil?

Držím se zásady neslibo−
vat nic, co nemůžu splnit.
Cítím za ta léta jeden velký
dluh, a to je to, že se nepo−
dařilo vrátit okresu Tachov
jeho nemocnici. Mrzí mě to
o to víc, že vím, kolik úsilí řa−
dy lidí bylo vynaloženo
a stejně se to nepodařilo.
A bylo těžké to lidem vysvět−
lovat a jejich rozhořčení bylo
naprosto oprávněné.
��Takže, s jakými plány jde−
te do voleb nyní?

Česká republika má za se−
bou, i díky vládě pod ve −
dením ČSSD, několik roků

stability a prosperity. Hospodářský
růst se proto musí projevit v peně−
ženkách pracujících i seniorů, stejně
jako v prosperitě malých a středních
podniků, kterým snížíme daně. Ob −
novíme také společné zdanění man−
želů. Budeme usilovat o navýšení
minimální mzdy  na 16000 Kč do ro−
ku 2022. Budeme pravidelně navy−
šovat penze seniorům a udržíme do−
bu odchodu do důchodu nejpozději
v 65 letech. Dostupnost bydlení pro
mladé rodiny a seniory chceme za−
jistit podporou výstavby obecních
bytů. Naše zdravotnictví musí být
kvalitní, dostupné a bez nových po−
platků. Řekneme NE jakékoliv priva−

tizaci nemocnic. Jsme pro silnější
regulace cen vody, energií a teleko−
munikačních služeb.

Chceme žít v bezpečné, prosperu−
jící, spravedlivé, sociálně i generač−
ně soudržné a proevropské zemi.
Nechceme žít v zemi, která se stane
autoritářsky řízenou firmou!

Jsem absolventem Stavební fakulty ČVUT, čili
stavař, což je profese, která se v naší rodině dědí
z generace na generaci. Můj děda byl tesař, otec
po vyučení vystudoval stavební průmys lovku,
můj syn je pokračovatelem této tradice. Od roku
1991 jsem v tomto oboru podnikal až do svého
zvolení poslancem, kdy mou pozici ve firmě pře−
vzal syn. Stavařina je mi stále blízká a jistě se
k tomu ještě někdy vrátím.

Ing. Václav Votava, poslanec za ČSSD, 
předseda rozpočtového výboru Sněmovny

Držím se zásady neslibovat nic,
co nemůžu splnit

Václava Votava a vzácné chvíle volna na hřišti

Poslanec Votava se svými vnučkami

Plzeňské Muzeum knihtisku a kni−
hy, které se nachází v  Plovární ulici
20, získalo do svých sbírek další
vzácný exponát. Jedná se o funk č −
ní knihtiskový stroj Heidelberg cy−
linder. Stroj z  padesátých let minu−
lého století byl vyroben v němec−
kém Heidelbergu, ve světoznámé
firmě, kde se vyrábějí tiskařské
stroje dodnes. Je ve funkčním sta−
vu, a tak se jedná o další příspěvek
do sbírky, která vyzdvihuje mimo−

řádnou a ojedinělou tiskovou tra −
dici spojenou s  Plzní. Stroj se po−
dařilo získat ze soukromých rukou
a jak nám řekl majitel muzea 
Ing. Ota Rubner, vyplatila se dlou −
hodobá mravenčí práce, letité kon−
takty a výborná pověst, kterou si
muzeum dokázalo za dobu svého
působení vybudovat. Od tohoto říj−
na bude tedy mít široká veřejnost
možnost vidět tento unikátní knih−
tiskový stroj na vlastní oči.

Muzeum knihtisku a knihy v Plzni získalo vzácný exponát
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Dobrý den. Přítelkyně si
přes realitní kancelář kou−
pila byt a během celého
procesu prohlídky a koupě
byla známá jen informace,
že se tam musí udělat nové
topení (předtím tam byla
nějaká nefunkční topná za−
řízení na elektriku). Byt byl
již zakoupen, když topenáři
zjistili, že plyn je v bytě ve−
den v podlaze, což je proti
všem bezpečnostním regu−
lím a musí se natáhnout
znovu do bytu. Dále bylo
zjištěno, že soused o patro
níže rekonstrukcí bytu
ovlivnil tok vody do horních
bytů, tzn. že ve výsledku
tam teče strašně malý
proud vody, se kterým se
nedá pořádně nijak praco−
vat, je tak zapotřebí natá −
hnout kompletně novou vo−
du ze sklepa. Zároveň se
díky deštivému počasí zjis−
tilo, že do koupelny teče.
Uvedené skutečnosti neby−
ly zjistitelné při prohlídce
a zároveň nebyly nikde uve−
deny. Chtěl bych se proto
zeptat, zda má cenu se
obrá tit na RK, či případně
rovnou na právníka, proto−
že náklady na provedení
těchto prací jsou obrovské. 

Dobrý den, vše co uvádíte,
by se pravděpodobně vešlo
do odpovědnosti prodávající−
ho za skryté vady. Tuto odpo−
vědnost nese prodávající ne−
movité věci celých 5 let po
prodeji. Mezi skryté vady se
řadí všechny vady, které nej−
sou vizuálně znatelné, ne −
bylo na ně při prodeji upozor−
něno a projeví se až po pře−
dání nemovitosti. Obraťte
se tedy na zprostředkova −
tele obchodu a nebudete−li
úspěš ní, pak na advokáta,
který Vám pravděpodobně
doporučí podepřít Vaše tvr−
zení znaleckým posudkem
a následně vymáhat majet−
kovou újmu po prodávajícím.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Jedenáctistupňový ležák Excelent,
při jehož vaření asistovali rektor
Miroslav Holeček a obchodní sládek
značky Excelent Martin Hložek, oku−
sí za měsíc studenti Západočeské
univerzity v Plzni. 10. října na nádvo−
ří plzeňského pivovaru si za dopro−

vodu hudebních kapel a dalších zá−
bavních aktivit mohou vychutnat
„pivo s rektorem“. 

Plzeňský Prazdroj dlouhodobě
spolupracuje se Západočeskou uni−
verzitou, jejím studentům nabízí od−
borné stáže a mnozí z  nich se stá−
vají ceněnými zaměstnanci pivova−
ru. Pivovar se řadí mezi českými
studenty a absolventy k nejžádaněj−

ším zaměstnavatelům a na Plzeňsku
je v žebříčcích jasnou jedničkou. 

„Této pozice si samozřejmě ne−
smírně vážíme. Zároveň víme, že
mladí lidé mají nejen ambice přiná−
šet svému zaměstnavateli nové ideje
a v práci uspět, chtějí se ale také ba−

vit a mít sladěný profesní život s vol−
ným časem. V Plzeňském Prazdroji
se snažíme těmto požadavkům vy−
cházet co nejvíce vstříc. I proto stu−
denty zveme na pivo, na kus řeči i za
zábavou. Chceme, aby se přesvěd−
čili, jaká je u nás atmosféra, aby−
chom je motivovali k tomu, že
Plzeňský Prazdroj bude jejich první
volba při hledání zaměstnání a budo−

vání jejich kariérního rozvoje,“ říká
manažer plzeňského pivovaru
Stanislav Hamara.  

Na pivo Excelent nepadla volba
náhodou. „Je to pivo pro mladou do−
spělou generaci a podporuje lidi,
kteří se nebojí ukázat, co v nich je,“

popsal plzeňský sládek
Martin Hložek, který na va−
ření piva dohlížel. 

Západočeská univerzita
v Plzni zorganizovala akci
s názvem Pivo s rektorem
poprvé loni v rámci oslav
25. výročí svého založení.
Akce se tehdy setkala
s velkým úspěchem mezi
studenty, a proto se ji uni−
verzita ve spolupráci s pi−
vovarem rozhodla po roce
zopakovat. 

„Pivo s rektorem bylo
pro mě osobně jednou
z nej příjemnějších událostí
loňského roku. Byla to
skvělá příležitost poznat se
s řadou studentů osobně
v neformálním prostředí
a sdílet jejich radosti, sta −

rosti, postřehy a nápady. Proto bych
je i letos rád pozval do plzeňského pi−
vovaru, který bude na základě naše−
ho společného partnerství tuto akci
opět hostit a zároveň našim studen−
tům poskytuje řadu možností k sou−
časnému i budoucímu uplatnění, ať
už v rámci stáží, brigád, vedení kvali−
fikačních prací či pozdějšího zaměst −
nání,“ řekl rektor Miroslav Holeček.

Rektor uvařil s plzeňským sládkem pivo 
pro studenty Západočeské univerzity

Hlavní aktéři vaření piva – rektor Miroslav Holeček, manažer Stanislav Hamara 
a obchodní sládek značky Excelent Martin Hložek.  
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2+1/L (63 m2), Plzeň, ul. Terezie Brzkové
Prodej pěkného, slunného bytu v OV ve zvýšeném pří−
zemí panelového domu po kompletní revitalizaci. Byt
v původním stavu má lodžii se zasklením. K bytu nále−
ží sklepní koje. Fond oprav 1.419,− Kč. Prodej přímo
od majitele−neplatíte provizi. Možno financovat hypo−
tečním úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

1 899 000 Kč799 000 Kč  

4+1/L (98 m2) ul. Sokolovská, Plzeň
Prodej bytu 4+1 v osobním vlastnictví se zasklenou
lodžií v 7. patře panelového domu.  V roce 2006 pro−
šel byt i dům kompletní rekonstrukcí, je orientován
na jižní a severní stranu a je ihned volný. K bytu nále−
ží sklepní kóje. 
Nutno vidět!! � 734 319 301

3 300 000 Kč
3+1 (120 m2), Plzeň−Klatovská třída
Prodej bytu v družstevním vlastnictví ve 3. patře cihlo−
vého domu bez výtahu. Byt je po částečné rekonstruk−
ci−rozvody elektřiny v mědi, plastové stoupací vedení,
protihluková okna, koupelna + WC. Vytápění o TUV za−
jištěn plynovým kotlem. K bytu náleží prostorný sklep.
Anuita splacena.  
Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

2 650 000 Kč 
Chata 3+1/G/B,(403) m2, ul. Červnová,
Plzeň – Výsluní
Zděná dvoupodlažní chata o zastavěné ploše 55 m2. V 1.NP
jsou kuchyně, koupelna a garáž. V 2. NP jsou 3 místnosti a
balkon. IS: elektřina 230/400V, vlastní vrt, topení ústřední na
tuhá paliva + krb, septik. Vzhledem k umístění parcely
a s ohledem na okolí se jedná o výjimečnou nabídku.
Přístup k pozemku po zpevněné komunikaci. 
Doporučujeme vidět. � 734 319 301  

1 999 000 Kč
4+1/L (95 m2), ul. Na Komárově,
Kaznějov, okr. Plzeň – sever
Byt po kompletní rekonstrukci z roku 2009 ve 2. patře pa−
nelového domu. V bytě předsíň, kuchyně, 4 pokoje, kou−
pelna se sprch. koutem a WC.  K dispozici jsou dva skle−
py a je možno využít sušárny, kolárnu, kočárkárnu. V blíz−
kosti veškerá občanská vybavenost. Bezproblémové par−
kování u domu s možností koupě garáže. 
Doporučujeme! � 734 319 301

1 990 000 Kč

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

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

1+1 (39 m2), Horní Bříza, Komenského ul.
Pěkný, světlý byt v družstevním vlastnictví ve 3. patře
panel. domu v původním, udržovaném stavu. Zají −
mavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané lokalitě.
K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav 1.013,− Kč.
Anuita 20.000,−. Převod do OV možný. V okolí veške−
rá občanská vybavenost. Neplatíte daň z nabytí nemo−
vité věci. Vřele doporučujeme! � 734 319 302 

949 000 Kč  

C

G G

2+1 (52 m2), ul. Lábkova, Plzeň – Skvrňany
Nabízíme byt v OV nacházející se v 5. patře panelové−
ho domu po revitalizaci. Byt je v původním, udržova−
ném stavu, má neprůchozí pokoje a náleží mu sklepní
koje. V okolí veškerá občanská vybavenost, zastávky
MHD. Na byt lze čerpat hypotéční úvěr, s kterým Vám
rádi a zdarma pomůžeme. 
Vřele doporučujeme! �� 734 319 301

1 799 000 Kč C

Chalupa 1+1 (409 m2), Řemešín, 
okr. Plzeň – sever
Roubená chalupa s  pozemkem, stodolou s  dílnou
a sklípkem nedaleko Mladotic. V 1. NP předsíň, velký
pokoj, kuchyně a tzv. černá kuchyně. V 2.NP je půda
vhodná k vestavbě. IS: el. 230V, topení lokální tuhá pa−
liva, voda – vlastní kopaná studna s pitnou vodou.
Vhodné ke klidné rekreaci. Vzdálenost od Plzně 30km.

� 734 319 301

G
G

C

C
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Plzeň chce časem nahradit všechny
trolejbusy s  pomocným diesel agre −
gátem novými trolejbusy s trakční
baterií jako nezávislým pohonem.
Bateriové trolejbusy testovaly Pl −
 zeňské městské dopravní podniky
(PMDP) v ulicích od února letoš −
ního roku, a to u sedmi vozidel. Ty
v ostrém provozu prokázaly skvělé
jízdní vlastnosti, zátěžové zkoušky
přinesly výborné výsledky. Nový typ
trolejbusů je ještě šetrnější k životní−
mu prostředí a nabízí vyšší komfort
pro cestující i řidiče. 

„Zavedení trolejbusů s bateriovým
pohonem je jedním z našich projektů
konceptu Smart City Plzeň, kde jsou
Plzeňské městské dopravní podniky
členem skupiny Mobilita. V rámci
Smart City Plzeň se snažíme přiná−
šet chytrá a inovativní řešení, a tím
zjednodušovat a zpříjemňovat život
našim občanům i přijíždějícím náv−
štěvníkům,“ uvedl primátor města
Plzně Martin Zrzavecký. 

Podle Petra Náhlíka, náměstka
pro oblast dopravy a životního pro−
středí, byl dosavadní provoz testo−
vaných trolejbusů bezproblémový

a PMDP s nákupem těchto vozů
počí tají i do budoucna. Postupné
zavádění ba teriových trolejbusů
pove de ke snižování emisí CO2, sní−
ží se také hlučnost a zvýší se kom−
for t cestujících i řidičů. Tyto tro −

lejbusy navíc nemají, oproti těm
s dieselagregáty, problém s  přehří−
váním v letních měsících. 

Bateriové trolejbusy si chválí také
samotní řidiči PMDP. „Jako velké
plus vidím hlavně jednoduchost 
obsluhy. Přepnutí z napájení troleje−

mi na bateriový pohon je totiž otázka
vteřiny, diesel se musí startovat déle
a v zimě se navíc předem nahřívat.
Dieselové pomocné motory jsou 
navíc pomalejší, při jízdě na baterky
nepoznám rozdíl oproti napájení

trole jemi,“ popsal
své zkušenosti řidič
PMDP Pavel Krejza. 

Obměna stávajících trolejbusů
s dieselagregáty za nové s bateriemi
se uskuteční v rámci plánovaných
investic PMDP do obnovy vozového

parku. „Mrzí nás současná dotační
politika, kdy se výrazně podporuje
nákup vozů s  pohonem na plyn, kte−
ré však často mají na životní prostře−
dí horší dopad než dieselové motory,
navíc se i v tomto případě jedná
o fosilní palivo. Uvítali bychom, kdy−
by elektrický pohon, který je nejeko−
logičtější, byl zejména ve veřejné
dopravě podporován výrazněji,“ po−
psal Michal Kraus, předseda před−
stavensva PMDP.

Tramvajová a trolejbusová doprava
má v  Plzni dvoutřetinový podíl na vý−
konech městské hromadné do pravy.
Do budoucna se plánuje prodloužení

tramvajové lin−
ky na Borská
pole a uvažuje
se také o pro−
dloužení trolej−
busových linek
k  Fakultní ne−
mocnici Plzeň
na Lochotíně.

Vozy s  pomocným pohonem se vy−
užívají především na linkách vyjíždě −
jících do okrajových částí města nebo
při výlukách.

Trolejbusy s bateriovým pohonem se osvědčily   
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Pracovní snídani k velmi závaž−
nému tématu, kterým je ochrana
osobních údajů, uspořádala Re −
gionální hospodářská komora
Plzeňského kraje ve spolupráci
s renomovanou Advokátní kan−
celáří Řanda Havel legal a spo−
lečností Renomia. O tom, že se
vedení komory trefilo do aktuál−
ních potřeb podnikatelů, svědči−
la i jejich vysoká účast a zájem
o tuto problematiku. 

Jak zdůraznil Mgr. Matyáš Ku −
žela z advokátní kanceláře, GDPR
(General Data Protecion Regula −
tion) je nové nařízení Evropské
unie, které má zlepšit ochranu
osobních údajů a sjednotit pravidla
v této oblasti. V platnost vstoupí
25. Května 2018 a bude závazné
i v ČR. Přitom se GDPR dotkne
všech subjektů, které pracují s in−
formacemi o fyzických osobách,
ať už jsou to zaměstnavatelé, do−
davatelé, poskytovatelé služeb,

provozovatelé webových stránek
nebo e−shopů. Připravit se proto
musí jak soukromý, tak veřejný
sektor. Jak uvedla ředitelka Regio −
nální hospodářské komory Plzeň −
ského kraje Mgr. Radka Trylčová,
ochrana osobních údajů nemusí

být strašákem, pokud se na ni fir−
my důkladně připraví.

GDPR zavádí celou řadu novi−
nek, jako jsou například právo na
přenositelnost údajů, právo být
zapomenut, povinnost provést pro
vybraná zpracování posouzení je−

jich vlivu na ochranu osobních
údajů nebo jmenovat pověřence
pro ochranu osobních údajů.
GDPR stanoví zvláštní povinnosti
pro organizace s alespoň 250 za−
městnanci. Za porušení GDPR
hrozí pokuta až 20 milionů Eur ne−
bo 4% z celkového ročního obratu
celosvětově, a to podle toho, co je
vyšší. I proto nelze brát tuto pro−
blematiku na lehkou váhu. 

Ochrana osobních údajů nemusí
být strašákem firem
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Po neúspěšném angažmá v ruské
Ufě se upsal na tři roky švýcarské−
mu týmu Ambrì−Piotta, které ho
pro letošek uvolnilo na hostování
do mateřské Plzně. A Dominik
Kuba lík je zpět ve svém živlu. S in−
diánem na prsou řádí na ledě a při−
dává jednu branku za druhou. Je
vidět, že z lásky k plzeňskému ho−
keji neztratil ani ždibec.

� Dominiku, jak si zatím užíváte
váš návrat na plzeňský led?

Jsem hlavně rád, že se nám daří.
Začátek se nám, myslím, povedl
a teď by to chtělo udělat nějakou
šňůru a nasbírat body. Osobně jsem
moc rád zpátky doma a užívám si,
že nám to na ledě jde.
� Přesto povolávací hovor ze Švý −
carska může přijít každým dnem.
Myslíte na to?

Ne, to vůbec. Jsem v Plzni a teč−
ka. Když to přijde, přijde to. Vím o té
možnosti, ale nenechávám si ji
v hlavě, že bych se jí nějak extra za−
obíral. Uvidíme, kolik času budu
moct v Plzni strávit. Každopádně tu
budu chtít nechat to nejlepší, co mů−
žu a svedu.
� Zmiňoval jste slušný začátek
soutěže. Prozradíte, z čeho Plzeň
těží a na základě čeho sbírá body?

Řekl bych, že hlavně z ofenzivy.
Hlavně doma nám to tam docela
hodně padá. Z toho těžíme a díky 
tomu se nám daří. Věřím, že když
se nám ještě povede zlepšit obran−
nou činnost, že by to mohlo šlapat
ještě lépe.
� Velkým tématem je teď také váš
bratr Tomáš a jeho příchod do
Jihlavy. Široká hokejová veřejnost

ví o tom, jak blízký máte vztah,
proto – jaký je váš komentář k jeho
návratu do extraligy?

Byl jsem rád, že už konečně něčo
přišlo a to čekání na angažmá skon−
čilo. Nebylo to jednoduché
ani pro něj, ani pro mě.
Jsem s ním hodně v kon−
taktu, takže jsem s ním pro−
žíval, jak byl v nejistotě
a nebyla to vůbec žádná
sranda. Věřím, že jim hodně
pomůže, a už se těším příští
neděli na vzájemný zápas.
Přemýšlel jsem o tom, jaké
to bude. Trošku se toho bo−
jím a zároveň se hodně 
těším. Věřím tomu, že to
bude zážitek si proti němu
zahrát a že nás to oba bude
bavit.
� Nebudete mít problém
bráchu pověsit na manti−
nel nebo lehce oseknout
v souboji před brankou?

To právě ještě nevím
(směje se). Na ledě „brá−
chové“ nebudeme, ale sa−
mozřejmě budu vědět, že je nebo ne−
ní na ledě. Ještě jsme to společně
víc neprobírali, jen Tomáš prohlásil,
že si v tom zápase v přesilovce
nevy střelím. Tak to ještě uvidíme!
(směje se)
� Bavili jsme se společně o účinné
ofenzivě. Není tedy přemíra snahy
dopředu kontraproduktivní v tom
smyslu, že zapomínáte občas na
zadní vrátka a pak v obraně máte
rušno?

Řekl bych, že chybujeme, protože
už „chceme moc“. Samozřejmě je
super, když beci podpoří útok, ale

zase tam nesmíme bláznit a hnát se
v pěti lidech dopředu. Musíme mít
určené, kdy si co můžeme dovolit.
A my jako útočníci zase musíme po−
máhat dozadu bekům. Hraje se v pě−

ti lidech na ledě, jsme tam jako tým,
takže vypomoct bekům tak, aby oni
zase jindy mohli vypomoct nám
v útoku. Jen trochu to musíme vyla−
dit a bude to dobré.
� Do extraligy jste se vrátil s ná−
lepkou, více než zaslouženou, dvoj−
násobného nejlepšího střelce sou−
těže. Vnímáte to jako břímě?

Zatím mi to nevadí, není to nijak
velký problém. Beru to tak, že se da−
ří, takže mi to nikdo nepředhazuje.
� Všiml jste si, že jak Plzeň doma
vítězí, že si do arény nachází cestu
víc a víc fanoušků?

Vždycky je to tak. Podobně to mě−
la i fotbalová Viktorka. Nejprve moc
lidí nechodilo, pak se začalo vyhrá−
vat, udělal se titul a najednou i na
poslední tým je plnej barák. A teď je
to u nás. Minulý rok to nebylo zdale−
ka ono a moc lidí nechodilo. Nyní se
nám docela daří, tak začali chodit
i lidi, které to sem táhne. Jsem za to
jedině rád. Proti Spartě to bylo ne−
skutečné – skoro sedm tisíc lidí
a skvělá atmosféra! Doufám, že to
tak bude pořád.
� Je tedy vaším cílem, aby bylo
plno i na poslední tým hokejové
tabul ky?

Byl bych rád, to bezesporu.
Hlavně, abychom to nebyli my, kdo
bude poslední. (smích)
� Zakončeme rozhovor olympij−
ským tématem. Bez účasti hráčů
NHL se větší prostor otevírá vám,
kteří hrajete v Evropě. Zabloudí
vám to někdy do hlavy?

Moc to nevnímám, protože jsem
ani dvakrát neudělal tým na mistrov−
ství světa. Takže to beru tak, že jiní
hráči mají k nominaci blíž. Samo −
zřejmě malé tušení mám, že bych
nějakou šanci mít mohl. Ale nemys−
lím na to, protože jsem si vědom, že
se mi dvakrát nepodařilo probojovat
se do zápasů mistrovství světa.
Oiympiáda jako taková je tedy spíš
ve mně jako vědomí, že se o to chci
svými výkony pokusit. A buď to 
vyjde, anebo ne.
� Nezahořkl jste na reprezentaci
po dvou neúspěších na světových
šampionátech, které zmiňujete?

Pokaždé tam jdu s tím, že chci
udělat tým. Třeba to teď naopak dva−
krát vyjde. Anebo zase dvakrát ne.
Ale s tím, že už to nevyšlo, nominaci
přijímat nemůžete. Pokaždé, když 
jedu na sraz, chci se dostat do týmu,
a tak daleko, jak jen to půjde. Mrzelo
mě, že jsem to loni a předloni neudě−
lal, ale to je reprezentace. A byli tam
lepší hráči.

Bude to zážitek zahrát si proti
bráchovi, těší se Kubalík

Dominik Kuba lík
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Aplikace Záchranka slouží k při−
volání záchranné služby a sou−
časnému odeslání polohy volají−
cího. Tvůrci aplikace Záchranka
ve spo lu práci s Asociací Zá −
chranný kruh a Nadací Vodafone
přicházejí s revolučním řešením,
které umožňuje simulovat volání
na tísňovou linku při simulova−
ných situacích, a to za pomoci
zcela nové výukové aplikace
Záchranka. 

Každý, kdo se zabývá zážitkovou
výukou první pomoci – ať je to lek−
tor či pedagog –
má teď jedinečnou
možnost si do své−
ho mobilního tele−
fonu se systémem
Android stáhnout
výukovou aplikaci
Záchranka.

„Většina lidí již
zná a používá pro
přivolání zdravot−
nické záchranné
služby aplikaci
Záchranka, která umožňuje kromě
přivolání záchranářů také odeslání
přesné polohy volajícího včetně je−
ho identifikace. Tím se značně
urychluje komunikace a zásah zá−
chranářů v případech, kdy jde do−
slova o vteřiny“, uvedl Filip
Maleňák, autor aplikaceZáchranka.

Aby byla poskytnuta první po−
moc postiženým co nejefektivněji,
je zapotřebí dovedností získaných
v rámci výuky první pomoci.
Novinku ocení všichni lektoři i pe−
dagogové zabývající se výukou
první pomoci. 

„Aplikace totiž umožňuje ještě
kvalitnější zážitkové vzdělávání

a získá vání dovedností, které se
rozhodně mohou hodit v každo−
denním životě. Chceme, aby děti
vnímaly mobilní telefon nejen jako
zdroj zábavy, ale i jako cenného
pomocníka při záchraně lidského
živo ta,“ vy světila Adria na Dergam,
místo předsedkyně správní rady
Nadace Vodafone.

Výuková aplikace Zá chranka
vznikla za fi nanč ní podpory Nadace
Voda fone. Díky tomu ji lze stáhnout
zcela ZDARMA. Stačí pouhá regis−
trace na webu www.zachranka−

app.cz/vyuka. Po zadání potřebných
údajů dorazí registrační mail s po−
třebnými odkazy a aktivačním kó−
dem. Pak již jen stačí aplikaci stáh−
nout a nainstalovat do mobilního
telefonu se systémem Android (iOS
je v přípravě), zadat akti vační kód a
telefonní číslo, na které má aplikace
v případě stisknutí nouzového tlačít−
ka volat.

Zajímavou funkcí je rovněž mož−
nost zobrazení obrazovky operač −
ního střediska zdravotnické zá−
chranné služby, kde je možné při
příchozím hovoru založit novou
událost a zobrazit přesnou polohu
volajícího na mapě. 

První pomoc zážitkem
s aplikací Záchranka
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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 registruje vysoký
počet zákazníků.

Paní Novotná se roz−
hodla navštívit Zlatou
Investiční Banku v Plzni
a informovat se o vý−
kupních cenách. „Měla
jsem několik starých
prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je
nechtěla prodat pod ce−
nou. Zaujala mě právě
Zlatá Investiční Banka,
která nabízí vysoké ce−

ny za výkup. A byla jsem skutečně
mile překvapena, dostala jsem  přes
12 tisíc korun, za které si něco hezké−
ho koupím“, pochvaluje si.

O skvělých výkupních cenách je
možné se přijít nezávazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás příjemný personál,
diskrétní prostředí při výkupu dra−
hých kovů je samozřejmostí. 

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

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

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

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

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

Zlato a stříbro stále atakuje vrchol
Prodej drahých kovů se ve Zlaté

Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Vaše pracovní nabídky 
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 

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

Dále hledáme vhodné pracovníky pro tyto pozice:

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

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

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

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

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

zájmu a kvalifikace

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

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

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

hledáme nabízíme

kontakt
Cihlářská 557, Domažlice, PSČ 344 01
V případě zájmu o některou z výše uvedených
pozic se prosím obracejte telefonicky na slečnu
Hynkovou, tel. 379 775 041, která s vámi domluví
další postup (po-pá 07.00-15.30 h)
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Úzkou spolupráci se studenty střed−
ních a vysokých škol se podařilo na−
vázat městu Plzni, které na začátku
tohoto roku spustilo ojedinělý pro−
jekt na podporu technického vzdě −
lávání Smart Edu Plzeň. V průběhu
několika měsíců vznikly různé pro−
jekty, a to podle zadání města.
Studenti tak například pracovali na
projektu, který zlepší systém sdílení
kol, jenž v  Plzni funguje, v  městem
vypsané soutěži navrhovali aplikaci,
která nejlépe ovládne dron a další.
Spolupráce s  městem pro ně může
být impulsem pro vlastní podnikání.
Zázemí talentovaným studentům
poskytuje Plzeň ve svém technolo−
gickém centru Dronet.  

„Uvědomujeme si, že pokud se
Plzeň chce stát městem výzkumu,
vývoje a inovací, musíme tu mít do−
statek technicky vzdělaných lidí.
Chceme podchytit talenty už od útlé−
ho věku, dát jim možnost rozvíjet se.
Máme Centrum robotiky, ve kterém
se dětem věnujeme formou volnoča−
sových aktivit, robotika se dokonce
stala součástí rozvrhu na Masaryko −
vě základní škole, organizujeme tech−
nicky orientované soutěže a řadu dal−

ších akcí. Jednoduše propojujeme
všechny stupně vzdělávacího systé−
mu a děti mají možnost ‚růst s  tech−
nikou‘. Ve chvíli, kdy jsou už jako stu−

denti středních či vysokých škol
schopni vymýšlet zajímavé věci,
jsme připraveni nabídnout jim atrak−
tivní projekty spojené s městem a po−
moci jim v  začátcích vlastního podni−
kání,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Právě propojení s  městem Plzní
má pro studenty řadu výhod. V  sou−

časné době například probíhá soutěž
s  názvem Technické IT léto. Úkolem
studentů středních a vysokých škol
je zpracovat technické řešení za −

daného projektu,
který město potře−
buje reálně vyřešit.
„Kon  krétně se jed−
ná o oblasti Inter −
net věcí, Web mě −
sta a Podpora tu−
ristiky. Student, je−
hož návrh bude
nejlépe zpracova−
ný a využitelný
v praxi, získá kon −
trakt s městem na
jeho realizaci. To
pro něj znamená
nejen finanční od−
měnu, ale také re−
cenzi od partnera,

jakým je právě město Plzeň. Taková
zkušenost skvěle doplní životopis
a pro řadu studentů se může stát od−
razovým můstkem k  vlastnímu pod−
nikání,“ vysvětlil Luděk Šantora, ře−
ditel Správy informačních technolo−
gií města Plzně, která projekt Smart
Edu Plzeň zastřešuje.

Řešení jednotlivých projektů musí
studenti odevzdat do konce prázdnin.
„Na výsledek se těšíme, pracují napří−
klad na sledování polohy s  využitím
městské sítě IoT, což ve finále povede
k optimalizaci systému sdílení kol, po−
té na dálkově řízených informačních
tabulích sloužících pro vyblokování
míst v  době svozu podzemních kon−
tejnerů na komunální odpad nebo se
snaží zatraktivnit městský web z po−
hledu uživatele, tedy občana,“ doplni−
la Anna Čudá ková, projektová mana−
žerka Smart Edu Plzeň.

Velkou odezvu zaznamenává 
mě sto také v  souvislosti s  drony.
V rám ci DronFestu, unikátního festi−
valu bezpilotního létání, byla již po−
druhé vyhlášena soutěž DronApp
o nejlepší aplikaci schopnou ovládat
dron. Vítězem letošního ročníku se
stal teprve 18letý student Petr Šíma,
jehož aplikace dokáže kromě stan−
dardních funkcí, jako jsou ovládání
kamery, přenášení obrazu a telemet−
rie, ukládat také záznam o trase
a délce letu nebo upozornit na nepří−
znivé podmínky pro létání. Takový
produkt může uspět i v  podnikatel−
ském sektoru. 

Plzeň intenzivně spolupracuje se studenty

Na snímku s primátorem Martinem Zrzaveckým úspěšní
studenti − zleva: Milan Nedoma, Jan Czapek a Petr Šíma.
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Možnost přesvědšit se o tom, že
proslulý americký písničkář a čer−
stvý držitel Nobelovy ceny za litera−
turu Bob Dylan je také talentovaným
malířem, jehož díla jsou k vidění
v prestižních galeriích po celém 
světě, mají až do 12. listopadu 2017
také jeho příznivci v Plzni, a to díky
výstavě Bob Dylan: On the Road –

Neznámá tvář známého umělce
v prostorách Západočeského muzea
v Plzni. Součástí expozice bude té−
měř 50 Dylanových grafických listů
z let 2008 – 2014, kolekce jeho gra−
mofonových desek a tematické foto−
grafie Alana Pajera. 

Bob Dylan se malování a kreslení
věnuje od 60. let minulého století.
Dominantním tématem jeho vý tvar −
né tvorby jsou zážitky a postřehy
z cest, které absolvoval během své
dlouhé hudební kariéry. Výstava Bob
Dylan: On the Road – Neznámá tvář
známého umělce v Západočeském
muzeu v Plzni přeestaví téměř

50 číslovaných a signovaných gra−
fických listů ze striktně limitova −
né kolekce sestavené londýnskou
Halcyon Gallery, a také soubor gra−
mofonových desek jako připomenutí
hudební tvorby Boba Dylana, ikony
světové hudební scény. 

On the Road 
Výstava grafik Boba Dylana: 
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Výstava Magičtí Lucemburkové na−
vazuje na významnou událost
v loňském roce – oslavy 700. výro−
čí narození Karla IV. Uskuteční se
v prostorách plzeňského kulturního
centra Papírna od 7. září do 30. lis−
topadu 2017. Unikátní expozice
představuje mimo jiné věrné repli−
ky čtyř korun, kterými byl koruno−
ván císař a král Karel IV. Dále 3D
modely významných staveb a hra−
dů rodu Lucemburků, faksimile do−
bových rukopisů, ilustrace, rodok−
meny i současné sochy panovníků. 

Návštěvníci výstavy, jejímž  auto−
rem  je JUDr. Oldřich Beneš, se do−
zvědí řadu zajímavých informací nej−
en o Karlu IV., ale také o Janu Lu −
cem burském, Václavu IV., Zikmundu
Lucem burském a o mnohých dal−
ších příslušnících mocného panov−
nického rodu pozdního středověku.

Čtyři koruny – Svatováclavská,
Římská, Lombardská železná 
a Císařská

Velkým lákadlem výstavy jsou re−
pliky korunovačních klenotů od zlat−
níka a šperkaře Jiřího Urbana z Tur −
nova. Je historicky prvním umělcem,
kterému byla dána možnost zhotovit
věrné repliky těchto vrcholných
středověkých prací. „Korunu svatého
Václava nechal vytvořit Karel IV. pro

svoji korunovaci v roce 1347, je to
zcela jistě jedna z největších českých
středověkých památek. Svatováclav −
skou korunou byli korunováni všichni
králové a císaři až do 19. století,“
upřesnil Jiří Urban. 

Svatováclavská koruna, resp. její
originál, váží 2,3 kg a obsahuje 96
drahokamů, mimo jiné také jedny
z největších safírů na světě. Korunu
dále zdobí 20 perel a je vytvořena
z 21 – 22karátového 1 mm silného
zlatého plechu. Zlatník a šperkař Jiří
Urban mimo jiné zhotovil Kříž pro
papeže Jana Pavla II. v roce 1990
a granátovou soupravu pro anglic−
kou královnu Alžbětu II. v roce 1996. 

Modely hradů, faksimile 
vzácných rukopisů, repliky strojů
i současné sochy panovníků

Lucemburkové prosluli rovněž 
jako mecenáši umění, zakladatelé
vzdělanosti a tvůrci staveb. Náv −
štěvníci se mohou těšit na virtuální
listování v dobové literatuře, vysta−

veny budou knihy z proslulé knihov−
ny Václava IV., například bohatě ilu−
minovaná Václavova Bible, opis
Zlaté buly Karla IV. z roku 1356 nebo
části jeho astronomických kodexů.
Výstava ukáže i modely hradů a dal−
ších staveb, mezi nimiž nebude chy−
bět Karlštejn či Karlův most, a také
repliky válečných a obranných stro−
jů, vyrobených podle dobových
technických výkresů. Součástí ex−
pozice jsou také sochy panovníků
z dílny současného akademického
sochaře Igora Kitzbergera. 

Výstava Magičtí Lucemburkové
je putovní

Od května 2015 vidělo výstavu  
více než 30.000 návštěvníků. „Rád
bych v Plzni pozval opravdu širokou
veřejnost. Tedy každého, kdo má
v oblibě historii, umění a rád se kochá
krásnými věcmi, které nás obklopují.
Výstava je úžasná v tom, že poskytne
zázemí jak velkým fandům do historie,
tak úplným laikům, kteří si ji nezapo−
menutelně zamilují pro její jedinečnost
a pro možnost vidět úžasné repliky
korunovačních klenotů,“ říká Michal
Důjka, přímý potomek Karla IV. a sou−
časně kontaktní osoba za spolek
Rodro, jenž výstavu do Plzně přiváží. 

Součástí výstavy je i koutek pro
děti, které se mohou zábavnou for−
mou seznámit s již zmíněnými repli−
kami hradů a strojů a vyzkoušet si
i jiné aktivity. 

„Magičtí Lucemburkové“ budou v Plzni
do konce listopadu

Věda na druhou 
v Techmánii 

Přednášku a science café ERC =
Věda na druhou pořádá 12.10.
2017 od 16:00 Techmania Scien −
ce Center (sál 3D Cinema). Náv −
štěvníci budou mít možnost set−
kat se s Lenkou Zdeborovou,
absol ventkou plzeňského Miku −
láš ského Gymnázia a držitelkou
prestižního evropského grantu
ERC SMiLe. Bude se diskutovat
například o tom, jak fyzika skel−
ných materiálů souvisí se složi−
tostí algoritmů a schopností zís−
kat užitečnou informaci z velkého
množství dat, o vědeckých pro−
jektech v Evropě, ale také o tom,
jak se dostat od fyzikální olympiá−
dy do francouzského Národního
výzkumného centra CNRS.    
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Zastupitelé města Plzně
schválili poskytnutí finanč−
ních dotací v celkové výši
286 500 korun osmi organi−
zacím, které svými projekty
přispívají k prohloubení
vzta hů města Plzně s part −
nerskými městy v růz ných
oblastech.

„Vyhlášeným dotačním pro−
gramem se snažíme podporovat
organizace, které mají vztah
k Plzni a svými projekty prezen−
tují město Plzeň za hranicemi na−
ší země, přispívají k  prohloubení
styků s  partnerskými městy
v různých oblastech či mají za
cíl  prezentovat historii a tradice
města. Podmínkou získání dota−
ce je evropský přesah a podpora
integrace města Plzně v  evrop−
ských strukturách. Projekt musí
být navíc realizován letos,“ vy−
světlil primátor města Mar tin
Zrzavecký.

Podpora projektů byla schvá−
lena Mikulášskému gymnáziu,
které obdrží dvě dotace, a to na
technické zajištění projektu Tra −
diční jazyková a kulturně−pozná−
vací výměna studentů ve výši 
37 500 korun, kdy studenti bu−
dou pobývat v rodinách kores−
pondentů ze Chateubriant, druhá
podpora poputuje na Česko−ně−
meckou výměnu studentů se
školou ve Schwandorfu, zde do−
tace činí 15 500 korun. 

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
získá dotaci na plavecké závody
v  Regensburgu pro děti a mlá−
dež do 18 let, výše podpory činí
37 000 korun. Mezigenerační

a dobrovolnické centrum TOTEM
obdrží 24 500 korun na projekt
Zeitbank 55+, který sdružuje
komunitní kluby a skupiny z  Ra −
kouska, Německa a České re−
publiky, kde si účastníci navzá−
jem poskytují podporu a pomoc
v  každodenním životě. Finanční
podpora bude použita na třídenní
setkání Evropské sítě Zeitbank,
které se uskuteční v  letošním ro−
ce v Plzni. 

Střední odborná škola obcho−
du, užitého umění a designu zí−
ská 36 tisíc korun na projekt
Vzděláváme se společně v  Evro −
pě 2017, ten rozvíjí spolupráci
odborných škol obchodu a ces−
tovního ruchu partnerských měst
Žiliny, Regensburgu a litevské ob−
chodní školy. Je zaměřen na spo−
lečné vzdělávání mladých lidí
o aktuálních společenských té−
matech evropského dědictví
v Evropě ve 21. století. Dále byla
částkou 33 tisíc korun podpoře−
na již tradiční akce Plzně Jazz bez
hranic. Západočeské muzeum zí −
ská 35 tisíc korun na Meziná rod −
 ní konferenci Future in Children´s
Hands. Cílem je prezentovat mla−
dým návštěvníkům muzea a ga−
lerie jako atraktivní a přátelská
centra. Film Servis Plzeň získá
32 tisíc na produkční a technické
zajištění německých titulků
k čes kým filmům na Finále Plzeň
2017. Poslední poskytnutá dota−
ce ve výši 36 tisíc korun poputuje
na slavnostní 25. ročník festivalu
Bonjour Plzeň! Většina pozva−
ných umělců pochází z partner−
ských měst západočeské metro−
pole Liege a Limoges.

Plzeň podpoří projekty 
s evropským přesahem

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

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

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo
Propagační grafika

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

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

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

Diplomatický protokol
Veřejná správa a právo

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

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

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

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

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

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

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

můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

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

programech a individuální přístup ke studentům.

Nebyli jste úspěšní v 1. kole přijímacího řízení

v druhém kole je přijetí na všechny obory 
bez přijímacích zkoušek.
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Česká pošta společně se členy Unie
českých a slovenských zoologických
zahrad  představila v pořadí již druhý
příležitostný aršík poštovních známek,
který ukazuje motivy nejvýznač něj −
ších zoologických zahrad. Ten tokrát
se jedná o dvě zoo−
logické zahrady na
území Čech (Cho −
mutov, Plzeň) a dvě
zoologické zahrady
na území Moravy
(Ho donín, Brno).
Aršík obsahuje
známky se čtyřmi
nominálními hod−
notami – 16 Kč, 20
Kč, 24 Kč a 30 Kč.
Česká pošta sou−
časně vydává také
obálky prvního dne
vydání (FDC). Au −
to ry jsou manželé
Jaromír a Libuše Knotkovi a rytcem je
Martin Srb.

Známka s nominální hodnotou
16 Kč znázorňuje zvířata charakte−
ristická pro Zoo Chomutov. Na
známce je vyobrazen zubr evropský,
erbovní druh chomutovské zoo.
Obálku (FDC) zdobí ohrožený druh

jelena bucharského, kterého chomu−
tovská zoo chová již od roku 2003
jako jediná v ČR. Zoologická zahrada
Cho mutov má největší územní rozlo−
hu a náleží k ní i lesopark, který na−
vazuje na Kamencové jezero. Další

známka s nominální hodnotou 20 Kč
patří hodonínské zoo. Poštovní
známka znázorňuje bílé lvy, kteří
jsou v současné době největším lá−
kadlem pro návštěvníky. Obálku
(FDC) zdobí erbovní druh hodonín−
ské zoo – tygr ussurijský (tygr s ne−
obvyklou barevnou mutací).

Brněnské zoo je věnována poštovní
známka s hodnotou 24 Kč a jsou na ni
vyobrazeni lední medvědi, kteří zna−
menají největší chovatelský úspěch
této zoo. Brněnská zahrada se specia−
lizuje především na severské druhy

zvířat, proto se mo−
tivem pro obálku
(FDC) stal rosomák
sibiřský. Poslední
známka v aršíku
s nejvyšší nominál−
ní hodnotou 30 Kč
představuje plzeň−
skou zoo. Jejím
hlavním motivem
se stal nosorožec
indický, který je jed−
ním z nejvzácněj−
ších a nejohroženěj−
ších savců a právě
plzeňská zoo se
může pyšnit jeho

záchranou. Obálku (FDC) doplňuje
plameňák chilský.

Námětem razítek se stala hlava
urči tého zvířecího druhu, charakte −
rizujícího danou zoologickou zahra−
du. Známky jsou pak doplněny
o další zvířata, která žijí v konkrétní
zoologické zahradě. 

Plzeňská zoo na poštovních známkách
Ve společenském sále SOU elek −
trotechnického v Plzni se s úspěš−
nými sportovci Letní olympiády dětí
a mládeže 2017 setkal hejtman 
Jo sef Bernard, aby jim poděkoval
za reprezentaci kraje.  

Letní olympiáda
dětí a mládeže
2017, která se
uskutečnila v Ji ho −
 moravském kraji,
byla pro Pl zeň ský
kraj historicky vel−
mi úspěš ná. Plzeň −
ská výprava získala
celkem 27 zlatých,
17 stříbrných a 15

bronzových medailí, na počet me−
dailí obsadil Plzeňský kraj 3. místo,
podle celkového bodového hodno−
cení pak  5. místo.

Nejúspěšnějším medailistou se
stal cyklista Matyáš Fiala, který zís−
kal celkem 5 medailí – 4 zlaté 
a 1 bronzovou. Také plavec Martin
Fait přivezl sbírku cenných kovů, a
to celkem 6. Zlaté medaile získal
Martin 3, 2 stříbrné a 1 bronzovou.
V kolektivních sportech byli úspěš−
ní basketbalisté, kteří získali bronz.

Medailisté letní
olympiády 2017
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K nepoznání se změnila vstupní část
areálu plzeňské Škody Electric mezi
Průmyslovou ulicí a hlavní budovou fir−
my. Pryč je zeď, která neprostupně od−
dělovala firmu od městské zástavby,
místo oprýskaných neužívaných bu−
dov dnes vítá návštěvníky nový mo−
derní vjezd a plochy s parkovou úpra−
vou. První etapa celkové rekonstrukce,
jež přišla na více než třicet milionů ko−
run, končí otevřením nového vjezdu.

„Zaměstnanci a návštěvníci firmy
se mohou těšit z nového zázemí mo−
derně koncipovaného vjezdu a vrát −
nice,“ sděluje generální ředitel Škody
Electric Jaromír Šilhánek. Přibylo par−
koviště osobních vozidel, zaměstnan−
ci mají k dispozici místa pro úschovu
bicyklů v designovém přístřešku, sa−
mozřejmostí jsou opravené komuni−
kace a nově zřízené chodníky pro 
pěší, to vše doplněné travnatými plo−
chami a vysázenými stromy. 

Touto rekonstrukcí ale úpravy 
areálu Škoda Electric nekončí. „Chy −
stá me se například vybudovat v naší
hlavní budově zcela nový vstup s re−
cepcí, připravujeme dostavbu této
budovy o nové prostory pro jednání

se zákazníky a obchodními partne−
ry,“ připomíná některé další záměry
vedoucí útvaru Správy majetku
Škody Electric Václav Beneš. „Do
konce roku plánujeme dokončit prá−
vě zahájenou další etapu rekonstruk−

ce, která je zaměřená na moderniza−
ci staré výrobní haly a její přebudo−
vání na nové skladovací prostory.
V příštím roce díky demolici historic−
ké haly zřídíme další zcela nové par−
kovací plochy zejména pro potřeby
našich zaměstnanců,“ říká vedoucí
útvaru Správy majetku Škody Electric.
„Počí táme i s revitalizací území. Přibu −
dou travnaté plochy, keře a stromy,
nové komunikace a například i moder−
ní LED veřejné osvětlení. Veškeré prá−
ce probíhají za plného provozu firmy,“
doplňuje Václav Beneš. 

Modernizací prochází ve Škodě
Electric i některé kancelářské a vý−
robní prostory. Například v letošním
roce byla provedena oprava dílny
elektromontáže, sociálního zázemí
na dílně mechanické montáže, do
konce roku budou zahájeny rekon−
strukce kanceláří pro útvary nákupu
a projektových manažerů. Revitali −
zace areálu je rozdělena do několika
samostatných etap a je rozplánová−
na do následujících dvou let.

Areál Škody Electric získává novou podobu

V minulém čísle jsme představili
ekonomku Lenku Brčkovou, která
stojí v čele kandidátky Strany svo−
bodných občanů. Dnes v rozhovoru
pokračujeme a seznámíme vás s její−
mi názory na další témata. 
l V rámci zvýšení bezpečnosti 
plánuje Evropská unie regulaci
vlastnict ví zbraní. Co si
o tom myslíte? 
Jsem rozhodně proti ta−
kovému postupu. Na
jedné straně je naše le−
gislativa jednou z nejlep−
ších v Evropě, na straně
druhé je bláhovost se
domnívat, že odzbroje−
ním lidí, kteří svou zbraň
získají legálně, se zvýší
bezpečnost. Ti, před kte−
rými nás má směrnice
údajně chránit, si zbraně
opatří vždy. Dojde jen ke
snížení schopnosti běžných obyvatel
se bránit. Vzpomenu−li na poslední te−
roristické útoky, byly použity jako zbra−
ně automobily či nože. Nelze pominout
i to, že nová směrnice se dotýká také
myslivosti, která je přirozenou součástí
života i péče o les. Každá země by si
měla sama rozhodnout, jaké podmínky
držení zbraní nastaví a EU by neměla
do tohoto práva zasahovat. 
l Další "módou", kterou jsme pře−
vzali ze Západu, je zákaz kouření
v restauracích. Je to správné? 
K malým městům a venkovu od ne −
paměti patřily hospůdky, kde se lidé

scházeli a diskutovali mezi sebou. A ve
většině z nich se kouřilo. Nyní stát 
vyhnal kuřáky z hospod ven, což bu−

de problém především
v mrazivých zimních
měsících. O tom, jestli
se má v hospodě kou−
řit, by si měl rozhod−
nout její provozovatel
sám. Jakým právem
mu do toho stát mluví?
Lidé kvůli tomuto záka−
zu kouřit nepřestanou.
Naprostý nesmysl jsou
pak kontroly, které bdí

nad dodržováním tohoto zákona. Jako
by úřednici neměli nic důležitějšího na
práci. My bychom omezování podni−
kání naopak odbourávali. 

l Často slýcháme o vylidňování
venkova. Dá se mu vůbec nějak
zabrá nit? 
Musíme si upřímně přiznat, že pracov−
ních příležitostí na venkově ubývá. Lidé
mají tendenci stěhovat se do měst, ta
se ale nemohou nafukovat do nekoneč−
na. Už teď jsou tam ceny bytů přemrš−
těné. Spousta lidí dá pak přednost dom−
ku na venkově před bytem v paneláku.
Za prací tedy dojíždějí, k čemuž musejí
mít dobré podmínky. Opravy silnic dru−
hé a třetí třídy závisí především na kraji,
to jsme měli jako prioritu v rámci koali−
ce v krajských volbách. Stát na to ale

může poskytnout více peněz. Obce by
měly mít více peněz a pravomocí, aby
mohly zajistit důležité služby, jako jsou
školy a školky. Dále chceme prosadit

zrušení daně z nemovitostí. Kus louky
nebo stará stodola není bohatství, ze
kterého je nutné vybírat zvláštní daň.
Obcím to budeme plně kompenzovat
podílem na vybrané dani z příjmů.
Řešení vidím tedy v usnadnění dostup−
nosti i změně financování obcí. 
l Zní to, jako by nebylo nutné posí−
lat do obcí peníze pouze prostřed−
nictvím dotací? 
Jako ekonomka si uvědomuji, kolik stojí
hodiny a hodiny strávené papírováním –
od vyplňování žádosti o dotace, přes je−
jich udělování až po výsledné kontroly.
Přitom starostové sami dobře vědí,
co je u nich v obci potřeba. Úředníci
v Praze přece obce neznají lépe než ti,
kteří v nich skutečně žijí. Podívejte se
například na kanalizaci. Stát tlačí dotač−
ními podmínkami obce do tlakových
kanalizací. Ty jsou sice levné na výstav−
bu, ale používají čerpadla, jejichž provoz
by si platili lidé sami. Stát tedy nutil ob−
cím nějaké řešení, často proti vůli sta −
rostů i obyvatel. Podle mě to není
správné. A takových případů je mnoho. 
l Co byste chtěla voličům před vol−
bami vzkázat? 
Chtěla bych je poprosit a vyzvat, aby
se voleb zúčastnili. Aby využili svého
občanského práva volit. V nabídce je
mnoho stran, mnoho zajímavých
osob ností. Strana svobodných obča−
nů (Svobodní) je dobrá volba pro
všechny, kteří ctí férové jednání
a osobní odpovědnost.

Zadavatel: Svobodní 
Zpracovatel: Svobodní

Lenka Brčková

Chceme zůstat svobodnou zemí
s vlastní měnou a bez migračních kvót
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Taky si říkáte, že na vás jdou
chmury, protože venku je nevlíd−
no, sluníčko se neukáže a všichni
kolem jsou zasmušení? Přičítáte
svoji špatnou náladu podzimním
depresím?  Co je to však pod −
zimní deprese? U každého z nás
údajně probíhá tzv. podzimní de−
prese v různé míře.  Proč upadá−
me do změny nálady a depresí
ve větší míře právě v podzimním

období? Nejenom na tyto otázky
odpoví MUDr. Luboše Janů, Ph.D.
z plzeňské A−Shine s.r.o..

� Je pravda, že na podzim je více
psychických nemocí?

Naše péče je většinou dlouhodo−
bá, takže vyloženě prázdno není
a většina pacientů chodí bez ohledu
na roční dobu.  V ambulanci sice ví−
dáme více pacientů než třeba v létě,

ale ve skutečnosti jich je nejvíce na
jaře, které je pro nás většinou nejná−
ročnějším obdobím. 
� Co je pro podzim typické?

Již od počátku října jsou typické
tzv. sezónní deprese nebo také zimní
deprese, které jsou způsobeny ne−
dostatkem světla. Část populace je
na osvit citlivá a rozvíjí se typické pří−
znaky, kam patří zejména ztráta nála−
dy a koncentrace, nespokojenost,

netrpělivost, pocit únavy až polehá−
vání během dne a zvýšení chuti k jíd−
lu, hlavně na sladké. Tito pacienti
dobře reagují na světlo léčbu – apli−
kaci tzv. jasného světla. Světlo léčbu
nabízíme také, ale hrazena pojišťov−
nou je jen za hospitalizace.
� To nestačí pořádné světlo doma?

Běžné osvětlení doma má asi 400
Luxů, minimální léčebná dávka je
2500 nebo lépe 10000 Luxů. Důležité
také je, aby světlo nepoškozovalo oči.
Doporučuji tedy zdravotnický přístroj,
ne jen „žárovku“. Světlo léčba sice
rychle funguje – za 4 dny, ale bohužel
po skončení také rychle ustává. Světlo
by mělo být, ideálně doma nebo v prá−
ci, používáno u citlivých lidí celou 
zimu. V létě je ho venku dost. Jinou ka−

Ani podzim nemusí být pro nás
zachmuřeným obdobím

... pokračování na straně 26

�
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tegorií jsou pak samozřejmě lidé, kteří
ani v létě venku nejsou, jsou upoutaní
na lůžko, pracující mnoho hodin apod.
V literatuře i na internetu jsou také do−
stupné zásady hygieny spánku.
� Tím se dostáváme k otázce, pro
koho je takové světlo vhodné?

Vyjma lidí se specifickým poško−
zením oční sítnice, vlastně pro kaž−
dého, kdo to potřebuje. U pacientů
s bipolární poruchou je třeba, jako
o všech antidepresivně účinných po−
stupů, aby měli ještě lék na stabiliza−
ci nálady, abychom náladu nevy −
lepšili moc. A také nebude léčba
fungovat, pokud před ní budete
v černých brýlích. K potížím z nedo−
statku světla je člověk citlivější s vě−
kem, protože poklesá produkce ně−
kterých látkových působků, třeba
melatoninu. Proto se také časem vy−
skytují poruchy spánku, více ve vyš−
ším věku. Souvisí to také s pospává−
ním nebo poleháváním přes den.

� O poruchách paměti jsme se ba−
vili v létě. Souvisí to i s podzimem?

Do určité míry souvisí. Nedá se
sice říci, že např. Alzheimerova cho−
roba přes léto není, ale na náš výkon
má dopad to, jak jsme odpočatí, zre−
generovaní. Takže pokud špatně spí−
me v noci nebo jsme unavení přes
den, budeme se i hůře koncentrovat
a hůře si pamatovat. Navíc depresiv−
ní potíže nás vůči zmíněné Alzhei −
merově chorobě zcitlivují. A vůči po−
ruchám spánku taky. 
� Takže lidé s poruchami paměti by
si měli svítit?

Takto bych to asi nezevšeobecňo−
val. Poruch paměti je celá řada s růz−
nými příčinami. Máme ale řadu studií,
které potvrzují dobrý efekt světlo 
léčby jasným světlem u pacientů
s Alzhei merovou chorobou. Někdy
ale nad aplikací je potřeba dohled.
� Je aplikace složitá?

Není. Stačí 30 minut ráno být
v aplikační vzdálenosti pro daný pří−

stroj, abychom dodrželi intenzitu
osvětlení, která se vzdáleností od
přístroje poklesá. Tedy aby se jedna−
lo o 2500 až 10000 luxů ve vzdále−
nosti našich očí. Pokud je čas pro−
blém, existují i tzv simulátory svítání,
které nás vzbudí narůstajícím svět−
lem, jako v létě. Jsou i sofistikované
přístroje i simulátory pro děti. Budí
se pak lépe.
� Co pro sebe ještě můžeme udě−
lat? Brát vitamíny?

V poslední době naštěstí dochází
k odklonu od podávání vitamínů.
V pestré stravě máme většinou po−
třebných látek dost. Jen ta pestrá
strava by měla být včetně zeleniny
a ryb. Zmiňované omega3 nenasy−
cené mastné kyseliny nejsou jen
v tabletkách, poměrně bohatým
zdrojem může být i třeba běžně do−
stupný pstruh. To, co bychom měli
před vitamínovými tabletkami upřed−
nostnit, je zdravý pohyb.

��������

Věčná otázka. Události z konce
července, kdy byly do Babyboxu
v EUC Klinice na Denisově nábřeží
v centru Plzně postupně přineseny
dvě děti, vzbudila diskusi o důleži−
tosti těchto „chytrých skříněk pro
novorozence“.     

Babybox je tady od roku 2011. Za
tu dobu v něm dostalo šanci na život
pět  dětí. Norbert, Ilonka, Michalka
a dva kluci z 23.července – Pavlík
a Luděk (jeden z nich byl do babybo−
xu přinesen v  tak špatném stavu, že
bohužel následně v nemocnici zem−
řel). Skupina EUC patří k nejvýznam−
nějším nestátním poskytovatelům
zejména ambulantní péče. Nespecia −
lizuje se na péči o děti a plzeňský ba−
bybox je jediný, který spravu je. Každé
zachráněné novorozeně je odměnou
za úsilí pracovníků EUC Kliniky, kteří
se o chod babyboxu starají. Udržo −
vání chodu boxu a jeho obsluha stojí
asi 5000 korun za rok a čas lidí, kteří
začnou okamžitě jednat, pokud je do
babyboxu vloženo dítě.

Co se děje po otevření 
babyboxu?
Odesílá se SMS na určené příjemce.
Takových textových zpráv dostala
ředitelka EUC Kliniky od začátku ro−

ku asi 30. Službu konající pracovník,
pověřený kontrolou babyboxu, ihned
na monitoru ověřuje, zda je v  něm
dítě. Pokud není – desinfikuje a zaví−
rá dveře. Pokud je, volá lékaře a zá−
chranku. Dítě z  babyboxu vyndává
lékař a předává záchranné službě
k okamžitému převozu do FN. Baby
box se opět desinfikuje a zavírá.

V srpnu došlo v  Plzni na Dou −
bravce k domácímu porodu, matka
porod zapírala, novorozenou holčič−
ku našli přivolaní policisté v koši na
prádlo. Byla živá, ale ve velmi váž−
ném stavu. Proč ji matka raději ne−
odnesla do babyboxu? Novo roze −

ňata bývají v pohádkách posílána po
proudu řeky, dříve byla ponechávaná
u schodů do kostela a dnes mohou
být vložená do babyboxů. Ilona
Lískovcová, ředitelka EUC Kliniky
Plzeň říká:  „Počet matek v  bezvý−
chodné situaci, která vyústí v odlo−
žení novorozeněte, asi nesnížíme.
Tyto matky neodsuzujeme, jde nám
hlavně o to, aby jich co nejvíce o ba−
byboxech vědělo. Zachránit započa−
tý lidský život může i pouhé vědomí,
že je babybox nadosah.“

Co stojí lidský život?

... dokončení ze strany 25�

Na pomůcky pro
zdravotně

handicapované
Zastupitelstvo města Plzně
schválilo peněžité dary fyzickým
osobám, které potřebují speciální
pomůcky z  důvodu svého zhor−
šeného stavu nebo žádají o pod−
poru pro své příbuzné. Částku ve
výši zhruba 275 tisíc korun si
rozdělí sedm žadatelů, peníze
půjdou například na pronájem
elektrického vozíku, úhradu asis−
tenční služby, nákup speciálního
sportovního kočárku, na pořízení
dálkově ovládaného zastínění,
úhradu nákladů v  rámci neurore−
habilitačního programu a další. 

„Nejvyšší sumu, a sice 52500
korun, získá žadatel na zakou −
pení speciálního sportovního ko−
čárku pro svého syna. Ten má
diagnostikovanou těžkou mentál−
ní retardaci a opoždění motoriky,
chlapec není schopen ujít delší
vzdálenost. Peníze budou využity
na zakoupení speciálně uprave−
ného sportovního kočárku a vo−
zíku za kolo. Ty jsou navrženy
pro zdravotně postižené děti do
10 let věku a váhy 60 kilogramů.
Kočárek umožní žadateli brát 
syna na delší procházky, případ−
ně na výlety na kole,“ přiblížila
Eva Herinková, náměstkyně pri−
mátora pro oblast školství a so−
ciálních věcí. 

Město také dále poskytne pod−
poru ve výši 15 tisíc korun těžce
tělesně postiženému muži, jenž
vyžaduje 24 hodinovou péči.
„Péči o žadatele zajišťuje jeho
matka, která je v  důchodovém
věku. Z tohoto důvodu žadatel
využívá asistenční službu. Ta je
při potřebném rozsahu velmi ná−
kladná. Dar bude použit na úhra−
du asistenční služby, která žada−
teli pomůže při základních čin−
nostech, jako jsou hygiena, po−
dání stravy a při navštěvování
centra denních služeb organiza−
ce Sdružení občanů Exodus.
Značně tím uleví i matce, která se
o syna celodenně stará,“ doplni−
la Eva Herinková.

Plzeň ročně prostřednictvím
ma gistrátního odboru sociálních
služeb v  této oblasti vyhoví zhru−
ba třem desítkám žadatelů. Město
jim takto přispívá na nákup větši−
nou nákladných pomůcek, zajiště−
ní asistencí a terapií, které nejsou
hrazeny z  veřejného pojištění cel−
kovou částkou kolem 500 tisíc ko−
run. Pro rok 2018 hodlá pro tyto
účely navýšit objem prostředků na
800 tisíc korun.  

Ani podzim nemusí být pro nás
zachmuřeným obdobím
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Onkologická a radioterapeutická klini−
ka fakultní nemocnice Plzeň nabízí
svým pacientům špičkovou péči
v jednom z nejmodernějších areálů
v naší zemi. Při dlouhodobém pobytu,
který léčba často vyžaduje, neosobní
prostředí nemocnice příliš pohody ne−
přidá. Pivovar Gambrinus přišel s ná−
padem, jak pacientům pomoci. Spo −
lečně s fotbalisty FC Viktoria Plzeň
opět spojili síly a vlastníma rukama
zrekonstruovali návštěvní místnost
tak, aby se v ní pacienti cítili lépe.

Moderní nemocnice 
se soustředí na zdraví 
i psychiku pacienta
Onkologická a radioterapeutická kli−
nika FN Plzeň je v nových moderních
prostorách od roku 2011 a patří mezi
největší a nejnovější onkologická
centra v České republice. „Cílem
všech zaměstnanců naší kliniky je
v první řadě zdraví pacienta, a jak
všichni víme, uzdravování je možné
jen v případě, že léčíme tělo a neza−
pomínáme na duši,“ zhodnotil před−
nosta kliniky Jindřich Fínek a dodává:
„jsme rádi, že sídlíme v moderním
areálu, který nám umožňuje pacien−
tům věnovat komplexní péči na nej−

vyšší úrovni. Rekonstrukce návštěv−
ní místnosti jim umožní se setkávat
s jejich blízkými v příjemném pro−
středí a na chvíli se alespoň pocitově
vzdálit léčbě.“

Gambrinus a Viktorka 
vrací pomoc Plzeňákům
„S kluky z Viktorky i jejich fanoušky
spolupracujeme na dobrých věcech
na mnoha úrovních.
Jsem rád, že naši výzvu
pomoci pro onkologicky
nemocné přijali a my
mohli společně, jako
Plzeňáci, pomoci usku−
tečnit tuto dobrou myš−
lenku,“ hodnotí spolu−
práci sládek pivovaru
Gambrinus Pavel Zítek
a doplňuje: „Gambrinus
má v Plzni téměř 150 let
dlouhou historii a bez
Plzeňáků by nemohl
existovat. Za tu dobu
nás plzeňští nejednou
podpořili a my jsme rádi, že máme
příležitost jim to vracet na místech,
kde vidíme, že to má smysl.“ Pivovar
tak posunul svoji spolupráci s klu −
bem na novou úroveň, kterou obě

strany potvrdily, že patří ke svému
městu a jeho obyvatelům. 

„Aktuálně se nám jako týmu daří.
V takových chvílích si ale musíte
vždy uvědomovat, že to tak nemusí
vždy být. Proto si nesmírně vážíme
všech, kteří nás podporují za jakékoli
situace a my se jim snažíme dělat ra−
dost nejen výkony na hřišti, ale po−
máhat i mimo něj. Pacienti onkolo−

gického centra jsou velcí bojovníci
a zaslouží si, aby se i v době léčby
mohli cítit alespoň trochu domácky
a pohodlně,“ říká útočník Viktoria
Plzeň Marek Bakoš. Spolu se spolu−

hráči Romanem Hubníkem a Matú −
šem Kozáčíkem se aktivně zapojili do
rekonstrukce návštěvnické místnosti
na onkologické klinice FN Plzeň.
Vzali do rukou šroubováky, vrtačky
a strávili přípravou nové místnosti
celé odpoledne. „Z naší strany to je
to nejmenší, jak můžeme pomoci
a činíme tak rádi. Hlavní je, aby se
zde pacienti cítili dobře a přišli zde na

jiné myšlenky,“ dodává
kapitán Viktorie Roman
Hubník.   

Podle návrhu architek−
ta Víta Spálenského oživili
prostor místnosti tak, aby
sloužil pacientům i jejich
blízkým, a přitom nepů−
sobil sterilně a neosobně,
jak je tomu v nemocnič−
ních prostorách zvykem.
Do rekonstrukce zapojili
vlastní síly a návrh archi−
tekta pomohli realizovat.
„Poděkování náleží všem,
kteří se na realizaci této

skvělé myšlenky podíleli, a zvlášť pi−
vovaru Gambrinus za nápad i vložené
finance, bez nichž by to nešlo,“ uza−
vírá ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Václav Šimánek.  

Plzeň jako jeden tým – na pomoc fakultní nemocnici 
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Pacienty hospitalizované na lůž−
kách následné a sociální péče
Stodské nemocnice navštěvuje od
léta pravidelně nový terapeut. Je
celý chlupatý, jmenuje se Marley
a jeho hlavní náplní je opřít se
o postel nebo si do ní přímo leh−
nout a nechat se od pacientů hladit
nebo krmit. Jedná se totiž o canis−
terapii (léčbu psem) a terapeutem
je tříletý krátkosrstý labrador. Do
nemocnice ho vodí jeho pán Jiří
Blíha, který se dlouhodobě věnuje
speciální výchově psů.

„Už dříve jsem vychoval
asistenčního psa a pracuji i se
psem, který umí hledat výbuš−
niny či drogy. Marleyho jsem
si pořídil jako štěně už rovnou
s představou, že bude dělat
canisterapii. Má pro to před −
poklady od rodičů. Ti byli
asisten ční pes a vodící fenka
pro nevidomé,“ říká Marleyho
majitel Jiří Blíha.

S Marleym ale nejdříve na −
vštěvoval dětské tábory a kyno−
logické akce, kde se ujistil, že
je skutečně naprosto klidným

psem. Až po tomto ujištění
s ním úspěšně absolvoval
potřebné zkoušky. Práce ve
Stodské nemocnici je jeho
první pracovní angažmá.
Mnozí pacienti si už během
prvních návštěv na novou
službu zvykli a vítají ji.

„Chodí sem každé pon−
dělí po poledni a upřímně je
to pro většinu z nás tady ta−
kový jiný den, na který se
těšíme. Jakmile Marley
vstoupí do pokoje, hned se

to tady rozjasní, rozsví−
tí,“ říká například Bo −
humil Krátký, který má
k psům kladný vztah,
a s novým terapeutem
si proto dobře rozumí.

Nemocnici začal Mar −
 ley navštěvovat zku  šeb −
ně v červnu. Od srpna
se návštěvy staly ofi −
ciálními a k současným
oddělením navíc přibu−
de i dětské. Psa samo−

zřejmě personál pustí jen
k pacientům, kteří si to přejí. 

„Přítomnost canistera−
peutického psa má na na−
še pacienty dvojí účinek.
Za prvé rehabilitační: Když
mají psa u lůžka, snaží se
i ti méně pohybliví pacienti
k němu naklonit, pohladit si
ho, dělají mu prostor, aby
se k nim dostal co nejblíže.
A za druhé psychosociální:
mnozí pacienti jsou hospi−
talizováni týdny, není vý−
jimkou, že  někteří u nás
zůstávájí několik měsíců,

což se vždy odráží na jejich psychice.
Návštěva psa je pro ně vítaným roz−
ptýlením. Pacienti se smějí, komuni−
kují jak se samotným psem, tak hlav−
ně s jeho pánem. V týdnu se na nás
obracejí s dotazem, jestli pejsek zase
v pondělí přijde,“ popisuje sociální
pracovnice Stod ské nemocnice
Vladimíra Zahořová.

Z nemocnic Plzeňského kraje na−
bízí canisterapii od začátku roku také
Klatovská nemocnice a připravuje ji
Domažlická nemocnice.

Pacienty „ošetřuje“ krátkosrstý terapeut Marley 

Na osm večerních letních promítá−
ní, které tradičně pořádá TJ Sokol
Hradiště, přišlo na Plovárnu při−
bližně 700 lidí. 

„Ti formou dobrovolného vstup−
ného, které tradičně předáváme na
charitativní účely, nashromáždili 
celkem 30 000,−Kč. Tyto prostřed−
ky jsme po dohodě se starostou
Slovan Ing. Aschenbrennerem (kaž −
doročním patronem akce) darovali

dvěma potřebným dětem z Plzně,
a to Jonáškovi Klečkovi, 3 letému
chlapci trpícímu dětskou mozko −
vou obrnou, kterému dar pomůže 
uhradit pobyt v rehabilitačním lé−
čebném zařízení v Klimkovicích,“
sdělil radní slovanského obvodu
Martin Hrubý.

Druhou obdarovanou je  Deniska
Radová, které rodiče pořídili z výtěž−
ku Hrakuléta chybějící odsávačku. 

Paní Radové předává šek starosta MO P2 Slovany Lumír Aschenbrenner

Hrakuléto pomohlo dětem
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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. REIKI učí
a zasvěcuje. Poradnu má v Praze, Plzni a také v Hořovicích. Položili jsme mu pár 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.

Slavnostní okamžik předznamenal
poslední zasedání Zastupitelstva
Městského obvodu Plzeň 3. Sta −
rosta plzeňského centrálního obvo−
du Radislav Neubauer ocenil paní
Svatavu Baldovou z Dvořákovy uli−
ce v Plzni za neuvěřitelných 80
bezpříspěvkových odběrů krve, za
což obdržela letos v červnu od

Českého červeného kříže Zlatý
kříž 3. třídy. „Oceňujeme hluboce
lidský postoj paní Svatavy Baldové
a doufáme, že její příklad povede
k další propagaci bezpříspěvkové−
ho dárcovství krve, tedy k navra −
cení zdraví a záchraně života“,
řekl Radislav Neubauer, starosta
MO Plzeň 3.

Starosta ocenil významnou
dárkyni krve z Plzně
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Okresní správy sociálního zabez−
pečení (OSSZ) provedly letos je−
nom za první půlrok skoro 79 ti−
síc kontrol dodržování režimu
dočasně práceneschopných.
Zkontrolovaly tak každého dva−
náctého pacienta „na nescho−
pence“. Podle informace Minis −
terstva práce a sociálních věcí
a zdroje Mesec.cz je výsledkem
více než 1800 postihů v podobě
zkrácení nebo odejmutí nemo−
cenského. 

Kontroly provádějí pověření
zaměstnanci OSSZ na základě
plánu kontrol – rovněž z podnětu
ošetřujícího lékaře nebo zaměst −
navatele. Musí se prokázat „prů−
kazem kontrolora“ a do tzv. ne−
schopenky zaznamenat údaje
o kontrole. V případě, že nemoc−
ného nezastihnou na uvedené
adrese, vyzvou jej písemným
oznámením, aby kontaktoval
OSSZ. Pokud se prokáže poruše−
ní režimu, zahájí OSSZ správní
říze ní, jehož výsledkem může být
rozhodnutí o  postihu. Kontrola
může být provedena i opakovaně
a klidně i  v  pozdních hodinách
nebo o víkendu či svátku. Během
prvních 14 dnů může nemocné−
ho kontrolovat i  zaměstnavatel,
který vyplácí náhradu mzdy.
Pokud zjistí nedodržování léčeb−
ného režimu, řeší se postih podle
zákoníku práce. 

Pokud totiž lékař vystavil ne−
schopenku, musí každý nemoc−
ný dodržovat tzv. léčebný režim
a umožnit kontrolu jeho dodržo−
vání. Lékař by měl znát platnou
adresu místa pobytu práce ne−
schopného, kde bude v době do−
časné pracovní neschopnosti.
Ten by měl také mít jasně a vi −
ditelně značený byt a zvonek
jmenovkou. Při kontrole se pro−
kazuje průkazem totožnosti.
Doma samozřejmě nemusí být
během vycházek, které bývají
zpravidla max. v rozsahu 6 hodin
denně, a to v době od 7 hodin do
19 hodin. 

Program Skutečně zdravá
ško la realizuje na začátku
školního roku 2017/2018 již
286 škol s téměř 50 000 dět−
mi a žáky z celé České repub−
liky. Nejvíce skutečně zdra−
vých škol je v Jihomoravském
kraji (59), Středočeském kraji
(36), Praze (29), Moravsko −
slezském kraji (26) a Pardu −
bickém a Libereckém kraji
(24). V Plzeňském kraji je do
programu Skutečně zdravá
škola zapojeno celkem 12
škol s více jak 3 tisíci dětí.

O zlepšování kvality školního stra−
vování a vzdělávání dětí o zdravé vý−
živě a původu potravin je mezi ško−
lami velký zájem. Dokládá to fakt, že
jen dva roky po uvedení se do reali−
zace komplexního programu Sku −
teč ně zdravá škola zapojilo již 286
mateřských, základních a středních
škol v České republice. Cílem aktivit
spolku Skutečně zdravá škola nadá−
le zůstává zvyšování kvality školního
stravování a vzdělávání dětí o tom,
odkud potraviny pocházejí. 

„Přejeme si, aby školní stravování
bylo pro vzdělávání dětí stejně důle−
žité jako výuka češtiny nebo mate−
matiky. Přejeme si, aby učitelé do−
kázali atraktivně propojit vzdělá −
vání o jídle s  ostatními předměty.
Přejeme si, aby drobní zemědělci
mohli nejen dodávat své výpěstky
a produkty do školních jídelen, ale
aby také umožnili žákům poznat re−
álný život na statku. A v neposlední
řadě si přejeme, aby kuchařky ve
školních jídelnách byly za svoji práci
dostatečně ohodnocené,“ říká Tom
Václavík, předseda spolku Skutečně
zdravá škola. 

Epidemie nadváhy je stále větším
problémem. Již čtvrtina patnáctile−
tých chlapců a 13 procent stejně
starých dívek v České republice trpí
nadváhou nebo obezitou. Počet 
dětí s nadváhou se za posledních
15 let výrazně zvýšil a úroveň nad−
váhy dosáhla nového maxima, vy−
plývá ze zveřejněné mezinárodní
výzkumné zprávy Světové zdravot−
nické orga nizace (WHO). O to více
potěšující je zpráva z Velké Británie,
kde provedli výzkum dětí navštěvu−
jících školy zapojené do programu
Food for Life, jenž byl inspirací pro

český program Skutečně zdravá
škola. Děti v  těchto školách jedí
doma dvakrát více ovoce a zeleniny
než děti ze škol, které nejsou do
programu zapojeny. 

Vědecké důkazy potvrzují, že
stravovací návyky se tvoří již v dět−
ském věku a správná a kvalitní vý−
živa hraje klíčovou roli ve zdravém
růstu dítěte a jeho kognitivním vý−
voji. Děti by se měly učit správně
stravovat od útlého věku, do pro−
gramu se hlásí vedle základních
a středních škol i školy mateřské.
Například Mateřská škola Semínko
v  pražské Hostivaři je zatím jedi−
ným držitelem stříbrného cer tifi −
kátu Skutečně zdravá škola. Školy
plnící program Skutečně zdravá
škola nabízí dětem pokrmy připra−
vené z kvalitních, čerstvých sezón−
ních surovin od regionálních pro−
ducentů a podporují a rozvíjí v dě−
tech zdravé stravovací návyky.
Skutečně zdravé školy také umož−
ňují dětem pěstovat bylinky, ovoce
a zeleninu na školních zahradách,
učit se základům vaření a navště−
vovat farmy v okolí škol. Rodičům
pomáhají vzdělávat se v  oblasti
zdravé výživy dětí.

Skutečně zdravá škola vstupuje 
do třetího školního roku

Češi 
na nemocenské

podvádějí
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Zastupitelé města Plzně schválili
přijetí dotací na rekonstrukci ha−
sičské zbrojnice v Malesicích, jde
o projekt vysoutěžený za zhruba
5,97 milionu korun. Státní příspě−
vek z Ministerstva vnitra České re−
publiky představuje 2,885 milionu
korun a grant z  rozpočtu Plzeň −
ského kraje 1,923  milionu korun.
Zbývající částku zajistí město
Plzeň a městský obvod Plzeň 9 –
Malesice. Stavba musí být dokon−
čena do 31. prosince 2017.

„Částka kofinancování od ob−
vodu se díky získání dotace nejen
z  ministerstva, ale i z kraje vý −
razně snížila, část bude ušetřena
i soutěží. Do rozpočtu obvodu
proto bude vrácena částka tři
miliony korun, které obvod po−
skytl na předfinancování projektu.
Je to dobrá zpráva pro Malesice,
finanční prostředky mohou využít
jinde,“ uvedl ekonomický náměs−
tek Pavel Kotas. 

Výsledná podoba rekonstruova−
ného objektu byla zvolena tak, aby
korespondovala s okolní zástav−
bou domů vesnického typu. Kro −
mě přistavění zbrojnice se budou
opravovat i stávající konstrukce,
neboť převážná většina z nich je již
v nevyhovujícím stavu. „K nynější−
mu garážovému stání přibude stá−
ní pro druhé hasičské vozidlo. Na
takto zvětšený půdorys bude při−
stavěno druhé nadzemní podlaží.
Hasiči tak získají prostory pro
dnes chybějící zázemí pro šatnu,
umývárnu se sprchou a WC,“ do−
plnil Pavel Kotas. 

Malesice ušetří
při rekonstrukci

zbrojnice

Byla krásná, byla milá, byla chytrá,
zkrátka fajn. Navrch radost, uvnitř
smutek, a tak trochu skrytý žal.
Potkaly jsme se. Co na ni já? 

Ale jo. Znaly jsme se rok, povrch−
ně a krátce. Moji důvěru vzbudila
svojí podstatou, nedůvěru lhostej−
ností. Kdo chce zapalovat, musí ho−
řet a ona fakt nehořela! Jestli kouři−
la? To zase ano. Ale tak nějak bez
požitku. Měla všechno, přesněji ře−
čeno nic jí nechybělo. Nádherný
dům, skvělého, zabezpečeného
par tnera, navíc vrozenou schop−
nost postarat se o sebe. A o sebe
se také starala. Nicméně na můj

vkus tak nějak ledabyle. Bez potě−
šení. Nešlo mi to na rozum. Její věk
se blížil čtyřicítce, byla milující dce−
rou milující mámy. Leccos měla na
háku, vědoma si toho, že tím, co se
událo, se jeden už nezaobírá a dívá
se výhradně dopředu.

A drží směr. Ano, na tom jí zále−
želo. Zatímco ale držela směr,
vymkl se jí z rukou čas. Rozmazlila
psa, bláhově se ujala opuštěné sta−
řenky. Odevzdávala se bez víry.
Čišela z ní nelibost, lichá přezí −
ravost, netečnost, co já vím. To ně−
co v ní navenek stavělo mosty.
Necítila se dobře, žaludek jí zlobil.

A děti? To už je pasé, zkrátka to ne−
šlo. Předevčírem prozvracela slu−
žební cestu. Těhotenský test si od−
mítla udělat, vždyť tolikrát zklamal
nejen ji. Konečně je se svým živo−
tem smířená i spokojená. Čeká ji
exotická dovolená, co by. Jen si
ještě předtím skočí na gyndu.

A bylo! Prý jsem byla první, ko−
mu to řekla. O to se nepřu, ale vsa−
dím se, že jako první nad tím pláču.
Nad tím zrozením. Nad zrozením
mámy. Žasla jsem, jak pohled sebe−
vědomé ženy jihne, jak tápe, jak se
bojí. Chviličku jako holčička, pak ja−
ko slečna, která se brání. A pak to
přijme. Tu neuvěřitelnou zprávu. Už
zapovězenou touhu. Bude mámou.

Ne, ale ano, ne to ne! Už má svůj ži−
vot a na kašičky není. Navenek za−
skočená, ve skrytu hrdá. Žena, kte−
rá ještě setrvačností čelí, neví če−
mu, ale už se tetelí nezadržitelnou
chutí hýčkat, dávat. Pyšnit se. 

Ano, viděla jsem to. Viděla jsem
na vlastní oči zrození mámy. Po ce−
lou tu dobu vedle mě něco doutnalo,
a najednou se to vzňalo. Ne skonale
tklivé vnitřní pousmání a pak tichý
povznášející jásot. Krása, lás ka, cit,
smysl. Zrodil se život, ve kterém mi−
lujeme bez podmínek. Ochota k obě−
tem. Početí mámy. Nebylo nepo−
skvrněné, ale přesto andělské.
Zvěstování! Naro dila se máma. 

Sylva Heidlerová

Narodila se máma



Střípky 
z Plzně
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Sbor dobrovolných hasičů v Přeš −
ticích oslavil 150 let svého založení.
Velká oslava tohoto výročí se konala
v sobotu 16. září na přeštickém 
náměstí. Oslava vypukla v centru

Přeštic v sobo−
tu odpoledne.
Své dovednosti
ukázali malí
i velcí hasiči.

Proběhlo hašení
ruční i parní stří −
kač kou, ukázky vy −
prošťování z ha va −

rovaného automobilu, štafeta požár−
ních dvojic dětí, hašení hořícího auto−
mobilu atd. Náměstí zaplnila součas−
ná i historická hasičská technika.

Podobu krajských barev budou
mít nové vlakové soupravy na že−
lezniční trati Plzeň – Horažďovice.
A právě design nových vlaků
ovlivní hlasováním sami obyvate−
lé Plzeňského kraje. Za svůj hlas
pak budou moci tři účastníci hla−
sování vyhrát zajímavé ceny.

Až do pátku 6. října 2017 bude
probíhat hlasování o podobě devíti
nových souprav RegioPanterů řady
650. Na výběr budou mít hlasující
ze tří variant nových, barevných ná−
vrhů s krajskými barvami a logem.
K vnějšímu vzhledu vlaků bude vy−
brán také odpovídající barevný 
design vnitřního vybavení souprav.
Hlasování pro jednu ze tří možností

bude probíhat na webu Plzeňského
kraje v uvedeném termínu, informa−
ce k hlasování budou také na face−
booku. Do poloviny října pak bude
zveřejněna výsledná varianta vzhle−
du RegioPanterů. 

Kromě možnosti ovlivnit vzhled
vlaků, které budou jezdit po kraji,
mají hlasující možnost také vyhrát tři
zajímavé ceny, a to víkend pro dva

v hotelu Malá Paříž na Šumavě a dvě
čtečky s drobnostmi na cestování.

Historicky poprvé tyto Regio −
Pantery řady 650 v krajských bar−
vách vyjedou na trať s novým 
jízd ním řádem v prosinci 2018.
Vlaky budou klimatizované, na −
bídnou připojení k internetu pomocí
techno logie Wi−Fi i elektrické zá−
suvky nebo informační systém.
Kromě toho bude vždy alespoň 
jeden vůz v soupravě disponovat
místem pro přepravu osob se sní−
ženou schopností pohybu a orienta−
ce, samozřejmostí je také bezba −
riérové WC a místo pro kočárek.
Celkově souprava RegioPantera na−
bídne 140 míst k sezení.

Pro kámen 
na památník 
si pojedeme 

sami
Plzeň si sama obstará kámen pro
výrobu nových pylonů památníku
Díky, Ameriko! Udělení výjimky
ze zásad pro zadávání veřejných
zakázek, jenž tento postup umož−
ní, schválili zastu pitelé. Lom pro
dodávku kamene se nachází ve
Francii, cena by neměla přesáh−
nout částku 1,4 milionu korun.
Na zpracování žuly a instalaci
nových pylonů město následně
vypíše veřejnou zakázku, zde
předpokládá ná klady maximálně
do částky 7,5 milionu korun.
Obnova památníku by měla být
hotova do dubna 2018. 

„Rozdělit akci na dvě samo−
statné zakázky jsme se rozhodli
poté, co předchozí zadávací říze−
ní na dodavatele památníku bylo
neúspěšné. Proto nyní budeme
zvlášť zajišťovat dodávku polo −
tovaru kamene a zvlášť řešit je−
ho zpracování včetně následných
stavebních úprav,“ uvedl tech −
nický náměstek primátora Pavel
Šindelář. Podle jeho slov fran−
couzský lom pro dodávku ka −
mene splňuje veškeré poža −
davky města, a to nejen na kvali−
tu. Vytipovat jej městu pomohl
odborník, kterého si Plzeň přizva−
la k provedení revize původního
zadá ní. 

Památník Díky, Ameriko! na
křižovatce ulic Klatovská třída –
Americká byl vybudován v letech
1994 – 1995 a  slavnostně byl
odhalen při květnových oslavách
50. výročí osvobození města
Plzně americkou armádou. Tvoří
jej zpevněná plocha z kamen−
ných žulových desek doplněná
uprostřed bílou pěticípou hvěz−
dou s reliéfem. Hlavní domi nantu
památníku do nedávna tvoři ly
dva žulové pylony, na které nava−
zuje vyrovnávací kamenné scho−
diště. Oba pylony muselo město
nechat odstranit loni v dubnu, a
to z  důvodu špat ného stavebně−
technického stavu. V pylonech
se objevily pras kliny a  podle sta−
tika hrozilo, že by se několik tun
vážící kvádry mohly zřítit.

Přeštičtí hasiči slavili výročí!

Vyberte si svůj vlak hlasováním

Hasiči z Přeštic Foto: Milan Janoch
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Rozsah nacisty uloupených umě−
leckých předmětů je ještě dnes
stěží představitelný. Švédský
historik umění Andreas Rydell
uvádí, že před washingtonskou
konferencí v roce 1998 došli od−
borníci k závěru, že během 2. sv.
války bylo nacisty uloupeno na
650 000 velkých uměleckých
děl, z toho 150 000 v západní
Evropě a 500 000 v zemích vý−
chodní Evropy včetně Sovět −
ského svazu. Ty spadají do cel−
kového počtu v r. 1948 odhadnu−
tých více než 10,5 milionu umě−
leckých předmětů od těch nej−
drobnějších až po velká malířská
plátna a skulptury. Washing −
tonská konference si kladla za cíl
dosáhnout mezinárodní shody
o tom, jak naložit s uměleckými
statky rozptýlenými během vál −
ky doslova do všech světových
stran. Dosavadní výsledky vzešlé
z usnesení této konference jsou
ale poměrně chabé. 

Rabování předmětů histo−
ricko−symbolické hodnoty
Jedná se o předměty symbolizují−
cí majestát okradených zemí.
Seznamme se blíže s osudem
dvou takových souborů, majících
z hlediska jejich původních držite−
lů, kterým byly zcizeny, nevyčísli−
telnou historickou hodnotu. 

Maďarské historické 
korunovační klenoty 
a české souvislosti
Prvním takovým souborem jsou
maďarské historické korunovační
klenoty, především Svatoště pán ská
královská koruna, kterou měl podle
jedné verze dochovaných infor −
mací poslat v roce 1 000 papež
Silvestr II. maďarskému králi Ště −
pá  novi I., který krátce před svojí
korunovací přestoupil na křes ťan −
skou víru. Koruna spolu s dalšími
korunovačními klenoty, hlavně s ja−
blkem a mečem, prošla během vě−
ků různými peripetiemi. Při vpádu
Turků do Evropy byly korunovační
klenoty uloženy v Bratislavě. Česká
historie s nimi má společnou nejen
dobu, po níž byla od roku 1551 do
roku 1918 západní část Uher sou−
částí habsburské monarchie, ale
i dobu krále Václava IV, syna Karla
IV, kdy byly klenoty uloženy po jis−
tou dobu v Praze.
Maďarsko bylo ve 2. sv. válce
spojencem hitlerovského Ně mec −

ka, jeho armáda bojovala např. na
straně Německa u Stalingradu
a maďarská naftová pole byla pro
Hitlera velmi důležitá. Když se
zača la blížit od východu Rudá
armá da, došlo mezi maďarskými
fašisty a osobně Hitlerem k doho−

dě, že budou maďarské koruno−
vační klenoty ukryty v Rakousku.
V té době se osud Svatoštěpán −
ské koruny a meče na určitou do−
bu oddělil. Koruna s dalšími kle−
noty byla ukryta v alpském jezeře
Mattsee, nacházejícím se v rakou−
ské salzburgské Solné komoře,
nedaleko městečka Altaussee,

kde byly v solném dole ukryty
ty největší uloupené umělecké
skvosty (viz minulá kapitola). 
Do operačního prostoru americké
86. pěší divize připadla na konci
války právě tato oblast. Pod hladi−
nou jezera Mattsee byla skutečně
Svatoštěpánská koruna spolu
s dalšími atributy maďarské stát−
nosti objevena. Nakonec k tomu
přibyl i Svatoštěpánský meč. 

Na konci 2. sv. války již začínala
válka nová – studená. Maďarské
korunovační klenoty, které Ame −
ričané nebyli ochotni vydat do 
země ovládané Stalinem, tak
skončily na mnoho desítek let ve
Spojených státech. Teprve prezi−

dent Jimmy Carter se zasa−
dil v r. 1978, v rámci své
politi ky uvolňování napětí
mezi Západem a Východem,
o jejich vrácení do Maďar −
ska. Od r. 2000 jsou koruno−
vační klenoty uloženy v Bu −
dapešti, v budově maďar−
ského Parlamentu.

Loupež insignií Karlovy 
univerzity 
Německá okupační moc
v českých zemích (v Protek −
torátu Čechy a Morava),
představovaná hlavně su−
detským Němcem Karl Her −
manem Frankem, považova−
la Karlovu univerzitu od po−
čátku okupace za univerzitu
německou. V souvislosti
s tím tedy samozřejmě po−

važovala za majetek ryze německý
i historické insignie univerzity.
Ukrytí insignií bylo tedy prvořa−
dým úkolem.
Co jsou tedy fakta a co jsou doha−
dy? Faktem zůstává, že insignie
pražské Karlovy univerzity na kon−
ci války zmizely a doposud nebyly
objeveny! Faktem také je, že o je−

jich držení nacisté velmi stáli.
A nyní se již dostáváme do oblasti
dohadů a více či méně doložených
tvrzení, která se snaží místo jejich
úkrytu blíže určit. 
Poměrně věrohodně je doloženo,
že insignie opustily Prahu v jed −
nom z vlaků, snažících se projet
hustým sítem spojeneckého bom−
bardování a náletů hloubkařů na
západ, směrem na Plzeň. Po nále−

tu na město, při němž bylo z velké
části mj. zničeno plzeňské hlavní
nádraží, vznikla domněnka o zni−
čení vagonu s insigniemi. Této te−
orii odporuje absolutní absence
jakéhokoliv (alespoň) fragmentu
ze zničených insignií, které by bý−
valy byly nalezeny při odklízení
trosek a při cílevědomém pátrání
po nich. 

Kout na Šumavě
Jednou z hypotéz, založených na
svědeckých výpovědích je, že že−
lezniční vagón s insigniemi na −
konec v jedné vlakové soupravě
dorazil až do stanice Kout na
Šumavě a že insignie mohly být
uloženy kdesi na pozemku, resp.
přímo v objektech tamějšího zám−
ku německé šlechtické rodiny
Schönbornů, úzce spjaté s Třetí ří−
ší, nástupkyně rodiny Stadionů,
následných majitelů trhanovského
panství Lamingerů. Možná, že te−
dy objev insignií v této lokalitě na
nás ještě čeká!

Zbiroh
Další hypotéza se vztahuje k zám−
ku ve Zbiroze, situovaném ve
směru únikové trasy K. H. Franka
z Prahy do ameriského zajetí, kte−
rá skončila v Rokycanech. Před
jistou dobou tam v zámecké stud−
ni byl nalezen úkryt s dokumenta−
cí vojenské autoškoly německé
branné moci Wehrmacht. Podle
informace regionálního badatele
Jaroslava Kulhánka z Břas (jedno−
ho z příslušníků přímého příbuzen−
stva radiotelegrafisty Jiřího Po −
tůčka – Tolara z paradesantní sku−
piny Silver A) nebyla zámecká
studně prozkoumána do své celé
hloubky, protože se v ní nachází
betonové dno zajištěné výbušni−
nami, pod sebou skrývající další
prostor, v němž by mohly být
insig nie ukryty. Pro úkryt na čes−
kém území mluví více důvodů:
Protektorátní území Čech bylo až
do konce války nacisty považová−
no za nejbezpečnější (z tohoto dů−
vodu byli také ve vojenském hřeb−
číně v Hostouni před blížící se
frontou ukryti nejvzácnější koně –
bílí lipicáni ze Španělské jezdecké
školy ve Vídni – dnes zapsané
v oficiální listině světového kultur−
ního dědictví). Třeba se tedy jed−
nou v Čechách dočkáme i nálezu
doposud postrádané Jantarové
komnaty! Na ukrytí insignií měli
zájem především nacisté úzce
spjatí s českým prostorem, hlavně
K. H. Frank. 

Ing. Bohuslav Balcar

Nacistické kulturní obzory IV
Co se do knihy nevešlo !

Autor knihy Ing. Bohuslav Balcar
Vystudoval ekonomiku zahraničního obchodu na
VŠE Praha. Člen Jednoty tlumočníků a překlada−
telů ČR. Zabývá se historií 2. sv. války. Autor
a publicista, lektor: literatura faktu, beletrie, slov−
níková literatura, novinové statě. Znalost jazyků
mu poskytuje možnost vyhledávat informace
pro spisovatelskou práci z široké palety zdrojů.
Založil a vede nakladatelství Resonance. Bývalý
člen čs. maratónského reprezentačního týmu.

Mistr ČR na tratích 10 km a půlmaratónu ve svých věkových kategoriích.
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Nejlepší jsou dary země České,
a určitě je to pravda, neboť jinak by
se to  v naší lidové písni nezpívalo.
Určitě i mnohé jiné země mají
své tradiční „dary“. S kamarádkou
jsme měly objednaný poznávací
zájezd do francouzského Saint
Tropez a dalších přitažlivých míst.
V programu byl dokonce i večírek
s námořníky. Těšily jsme se na
četnickou stanici, kde v oblíbeném
filmu seděli spolu za stolem Louis
de Funés s  Michelem  Galabru –
dej jim pánbů věčnou slávu – jenže
skutek utek.  Asi týden před odjez−
dem  nám cestovka sdělila, že jed−
na škola zaplatila celý zájezd  pro
své učitele, takže litujeme. Tak
jsme se rozhodly, že vrácené pení−
ze prošustrujeme někde u nás.
Vybraly jsme si Mariánské Lázně,
kdysi vyhlášené nočním životem,
kde si vynahradíme i náš pro −
gramový večírek s francouzskými
námořníky.

Potřebovala jsem si něco zařídit
na poště, kterou jsme po cestě let−

ním horkem nahoru a dolů hlavní
třídou lázeňského města neúspěš−
ně hledaly, a nebylo koho se zep−
tat. Protože byla doba oběda, niko−
ho jsme nepotkávaly, až na jakousi
ženu s dětským kočárkem. V du−
chu jsem ji zařadila mezi místní
obyvatele, ale na můj dotaz ohled−
ně pošty odpověděla „něpanima−
ju,“ a nejevila žádný zájem o další
konverzaci. Reklamní poutače
i nápisy na obchodech jsou
v mnoha případech v azbuce, na−
bídky jídelních lístků jsou v azbuce
nebo německy, a peníze na celý
zájezd po Francii bychom byly
v Marjánkách utratily asi tak za dva
dny. Drahé jídlo, ubytování, služby
i zboží, dokonce i v second−han−
dech. V parku blízko kolonády
s pověstnou zpívající fontánou stálo
několik projížďkových kočárů a běž−
ně je používali k pro jížďkám němeč−
tí důchodci, kteří s vnoučaty a psy
údajně zaplňují  v tomto městě kaž−
dé léto snad všechny hotely a lu−
xusní pensiony. My jsme i cestu na

klasický  hotel Krakonoš šlapaly do
kopce pěšky s ohledem na luxusní
ceny projížďky a noční lázeňský ži−
vot nebyl žádný. Kolem osmé hodi−
ny večer už bylo všude ticho, proto−
že němečtí důchodci chodí po ve−
čeři spát.

V Karlových Varech je to prý té−
měř stejné, tedy azbuka, němčina,
zazobaní Rusové a němečtí senio−
ři, lázeňský noční život žádný.
Kdybychom si vybraly lázně Tepli −
ce, tak ty prý jsou „arabské“. Na
ulicích a v obchodech v Plzni, kde
jsem doma, zase všude slyším
slovenštinu, ukrajinštinu, vietnam−
štinu, polštinu, a taky už pár vět
zvládnu rumunsky.

Někde jsem četla, že postupným
křížením zvířat – například psů –
se docílí jiná odrůda psa. Jsou
i odrůdy koní a hospodářských zví−
řat, a  šlechtí a kříží se také květiny
– tak vznikly třeba modré růže.
Jaká asi odrůda našeho národa se
docílí postupným splýváním do−
morodců s cizinci? 

Pivo, které kdysi opouštělo brány
více než stoletého Plzeňského pivo−
varu, ať už to byla kvalitní, klasicky
nahořklá dvanáctka Prazdroj nebo
desítka Gambrinus, patřilo na světo−
vém trhu k nejlepšímu. Kdekoliv piv−
ní fajnšmekři a další hosté požádali
o “plzeňské“, bylo tím řečeno vše.
Ale může teď japonský pivovar s ji−
hoafrickým ředitelem dál produkovat
proslulé a tradiční plzeňské, i když
sládci, skladníci a ostatní dělníci bu−
dou Plzeňáci? Toť otázka.  Až bude
z naší, zatím ještě země České, vzá−
jemným splýváním lidí  různých ras
a národností vytvořena jiná zemská
odrůda, nebudou už ani naše ženy
„dary země České“. Vlastně už to
bude jedno, protože píseň o pivu
a ženách stejně nebude nikdo znát.

Měl snad významný český dra−
matik poloviny devatenáctého stole−
tí, Josef Kajetán Tyl, vizionářskou
představu o časech, které přijdou
tak za dvě stě let, když  psal román
s názvem „Poslední Čech“?

Dagmar Hermanová

Pivo dobré, ženy hezké…
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říká v rozhovoru poslanec za ODS a současně místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec

„Pocit úspěchu jsem zažil 
i v opoziční lavici,“

Pokud poslanec usedne v opozič−
ních lavicích poslanecké sněmov−
ny, neznamená to nutně, že musí
celé volební období jen nečinně
přihlížet schvalování vládních zá−
konů. I opozice může leccos pro−
sadit, případně zablokovat návrhy,
které jsou podle jejího názoru
v neprospěch občanů. Myslí si to
poslanec za Plzeňský kraj Vla −
dislav Vilímec (ODS), který si
v končícím volebním období zkusil
roli opozičního poslance poprvé.

Jsou možnosti opozice ovlivněny
i tím, že samotné vládní koalice
nejsou v našem politickém systé−
mu stabilní a ani většina v parla−
mentu jim negarantuje hladké
vládnutí?
Pravda je, že třeba výsledky voleb
v roce 2006 sice skončily vítěz−
stvím ODS s nejvyšším počtem
získaných hlasů v historii, ale vlád−
ní koalice vlastně žádnou většinu
neměla. Muselo se tehdy tvrdě
bojo vat o každý hlas. Stejně tak
v roce 2010 nebylo téměř možné
sestavit pevnou koalici, Věci ve −
řejné se poměrně brzy rozpadly. Já
nejsem stoupencem toho, aby
opozice svého postavení zneuží −
vala, pokud vláda předkládá ro −
zumné návrhy zákonů. Na druhou
stranu jsem rád, že má alespoň
nějaký prostor k vlastní aktivitě
a zásahům tam, kde vláda selhává.
Určitě jsem pocit úspěchu v opo−
ziční lavici zažil.
Do sněmovny jste nastoupil zhru−
ba po půl roce fungování vlády
Bohuslava Sobotky. To už byly
stěžejní vládní zákony na stole?
Ano a vůbec se mi nelíbily. V zása−
dě šlo o zákony, které buď nějakým
způsobem omezovaly osobní svo−
body, anebo přinášely nové regu −
lace. Navíc byly často nekvalitní.
Zákon o registru smluv nebo tzv.
služební zákon pak vznikaly na zá−
kladě poslaneckých iniciativ a vý−
sledkem byly legislativní paskvily.
Mimochodem právě u těchto záko−
nů jsem se snažil společně s mými
stranickými kolegy docílit změn,
aby nedošlo k zablokování základ−
ního fungování veřejné správy.

Můžete být konkrétní?
Z registru smluv se například po−
dařilo vyjmout menší obce a měs−
ta, pro které by zákon představoval
neúnosnou byrokratickou zátěž.
O služebním zákoně měli pochyb−
nosti i samotní vládní poslanci
a dnes se ukazuje, že to bylo na
místě. Je chybou, že se některé zá−
kony přijímají pod tlakem, třeba
i ze strany médií, odkud však jako

téma obvykle zase rychle vyšumí.
Akorát v praxi se musí i špatné zá−
kony dodržovat. Přestože se nako−
nec ukáže, že věci v nich zakotve−
né nefungují.
Pravice se proti vládě vyhraňova−
la na tématu EET. Nezměnil jste
názor po jeho zavedení do praxe?
Určitě ne. Elektronickou evidenci tr−
žeb považuju za podivný nápad,
který ničemu nepomohl. Hnutí ANO
přišlo s naprosto účelovým tvr −
zením, že napraví tržní prostředí.
Ukázalo se, že opak je pravdou.
Tržní prostředí mnohde zcela zlikvi−
dovala. Byla totiž posledním po −
líčkem do tváře živnostníků a po−
škodila hlavně venkov. Nedostavily
se ani žádné fiskální efekty ve vyš−
ším výběru daní. Pouze bylo třeba
zlikvidovat konkurenci. A to se pa−
nu Babišovi podařilo. Viníkem jsou
ale všichni, kteří na EET jako na
módní vlnu před dvěma lety naska−
kovali. A nebylo to poprvé, kdy mi−
nisterstvo financí pod Babišovým
vedením propagandisticky zpraco−
vávalo veřejnost.

Co máte na mysli?
Vzpomeňte si na dobu před dvěma
lety, kdy se ministr financí chlubil
snižováním státního dluhu. Teď už
jsme o něm dlouho neslyšeli. Proč
asi. Protože se státní dluh začal
opět zvyšovat a v polovině letoš −
ního roku v době, kdy jde ekono −
mika nahoru, se zvýšil proti za −
čátku volebního období o více než
100 miliard Kč. Je škoda, že se

na tohle selhání
„manažerského“
vedení státu pod
tíhou různých afér
zapomíná. 
Jako člen Výboru
pro sociální poli −
tiku jste měl 
mož nost sledovat
i sch valování zá−
konů v sociální
oblasti. Byla v ní
vláda z Vašeho
pohledu úspěš−
nější?
Spíš bych řekl, že
právě v oblasti so−
ciální politiky při−

cházely nejméně povedené návrhy.
Díky tomu se uplatnila opozice, kte−
rá jejich přijetí svým aktivním přístu−
pem zabránila. Tak například zákonu
o sociálním bydlení. Měl hezký ná−
zev, jeho obsah si ale téměř nezadal
s předlistopadovou legislativou.
Dokonce i hnutí ANO vzalo zpátečku
a postavilo se proti záměru minis−
tryně Marksové, která chtěla přimět
obce, aby povinně stavěly byty pro
všechny sociálně slabší občany.
Bohužel už však neřešila, kde na to
obce mají vzít peníze. Pokud by byty
obce nestavěly, měl nastoupit faktic−
ky předlistopadový režim hospoda−
ření s byty. Zákon byl ale špatný
hlavně z pohledu běžných občanů,
kteří potřebují finančně dostupné
bydlení, ale nechtějí se sestěhovávat
do sociálních ghett.
Jste znám jako obhájce zájmu 
obcí. Nemohou ale tyto zájmy ně−
kdy narážet na jiná hlediska? Chci
se zeptat konkrétně na omezení
vyplácení doplatků do sociálně
problémových oblastí, kdy někte−
ré neziskové organizace kritizují 

sociální dopady nových pravidel
na příjemce této dávky.
Já naopak novelu zákona o hmotné
nouzi, která umožnila obcím inicio−
vat zastavení výplat dávky do so −
ciálních ghett, považuju za jeden
z největších úspěchů pravicové
opozice v tomto volebním období.
Zájmy obcí a lidí, kteří v nich žijí,
jsou přece stejné. A obec se musí
umět zastat svých občanů, pokud
si právem stěžují na nepořádek ne−
bo kriminalitu ve svém okolí. Jak
má ale obec bojovat proti rozrůstá−
ní sociálních ghett v souvislosti se
zneužíváním doplatků na bydlení,
když jí stát nedá žádné pravomoci?
Sociální dávky nemají přece vést
k tomu, aby se do nejrůznějších
ubytoven či opuštěných nájemních
bytů sestěhovávali lidé z celé re−
publiky jen s cílem získat na ně
dávku. Zvolené řešení je rozumné.
Nikomu dávku nebere, pouze za−
brání dalšímu rozrůstání problémo−
vých lokalit. Na rozhodování se na−
víc bude podílet i policie nebo orgá−
ny sociálně – právní ochrany dětí.
Hodně se mluvilo také o financo−
vání obcí. S jakými změnami mo−
hou obce počítat?
Podařilo se navýšit finance, které
obcím plynou. Jsem rád, že sou−
částí tohoto rozhodnutí se stal i můj
návrh, aby se obcím přidalo z da−
ňového koláče více peněz na škol−
ství. Určitě jsem pro zvyšování pla−
tů učitelům, nesmí se ale zapomí−
nat ani na náklady, které mají s pro−
vozem škol obce.
Když člověk sleduje hádky v par−
lamentu, nemůže se zbavit dojmu,
že parlamentní demokracie je tro−
chu těžkopádná. Jak byste tako−
vému názoru oponoval?
Možná těžkopádná, ale jediná
možná a správná. Osobně se velmi
bojím toho, aby po volbách nezví−
tězila představa, že parlamentní
demokracie je nepohodlná a na
obtíž. Stát skutečně není a dokon−
ce ani nesmí být firmou v rukou
jednoho politika, ale lidé v jeho ve−
dení by měli reprezentovat celou
společnost. Skládání koaličních
vlád a jejich zápolení s opozicí už
k tomu prostě patří.  (re)
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V úterý dopoledne tohoto týdne se
měl vrátit opravený a pozlacený vr−
cholový kříž na špici věže   kostela sv.
Jiří v Černošíně na náměstí 1. máje
na Tachovsku. Přivolaná firma s plo−
šinou a odbornými pracovníky však
započatou akci musela přerušit, a to z
důvodu havarijního stavu vrcholové
hrotnice. Proč se tak stalo? 

"Před časem došlo k sundání kříže,
který byl po úderu bleskem uvolněný
a nahnutý. Nyní se měl kříž vrátit zpět,

ale zjistili jsme, že hrotnice, která se
zdála být v pořádku, nevyhovuje a
musí být nahrazena novou. Kříž by v
tomto stavu neudržela.
Byla to doslova nějaká
prozřetelnost starosty
Miroslava Plincelnera,
že kříž nechal sundat,
jak se říká, za pět mi−
nut dvanáct, protože
by opravdu zřejmě
spadl. Nyní je potřeba

ve vrcholové části postavit lešení, ze
kterého bude provedena oprava a za−
jistit k tomu odbornou firmu," uvedl
odborný poradce z Plané Miloslav
Anropius.

Starosta Černošína
si přeje, aby vše do−
spělo do zdárného
konce. "Bude to sice
pro naše město další
finanční zátěž, ale je

potřeba opravu dokon−
čit. Pokud to bude ještě

v letošním roce, budu rád.
Věřím, že vše dobře dopadne a

naše černošínská dominanta se opět
zaskví ve své plné kráse," uvedl
starosta Miroslav Plincelner. (sih)

Kříž se na věž vrátí později

V historických prostorách Plaského
kláštera se uskutečnilo vyhlášení vý−
sledků 12.  ročníku soutěže obcí a
měst Plzeňského kraje v třídění od−
padů pod názvem „My už třídit umí−
me!“.  Smyslem soutěže je více za−
pojit samosprávy obcí do aktivit od−
padového hospodářství a ocenit nej−
lepší města a obce v třídění odpadů,
především pak papíru, skla, plastů a
nápojového kartonu.

Soutěže se zúčastnilo celkem 488
obcí a měst kraje. Soutěž je rozděle−
na do dvou kategorií − v první kate−
gorii soutěžily obce do 1 000 obyva−
tel, ve druhé pak města a obce nad 1
000 obyvatel. Zásadním kritériem
pro hodnocení bylo množství vytří−
děných odpadů na jednoho obyvate−
le a počet tříděných komodit na úze−
mí jednotlivých obcí a měst.
Hodnocena byla navíc i hustota
sběrné sítě nebo sběr kovových od−
padů.    

Všechny oceněné obce převzaly z
rukou radní Plzeňského kraje pro
oblast životního prostředí Radky
Trylčové a zástupců společnosti
EKO−KOM, a.s. diplomy za svá

umístění, upomínkové předměty a
první tři vítězné obce v každé kate−
gorii dostaly finanční odměnu ve vý−
ši 10 tisíc Kč (třetí místo), 20 tisíc
Kč (druhé místo) a 30 tisíc Kč (první
místo) v obou kategoriích. 

V kategorii malých obcí do 1 000
obyvatel   1. místo za nejlepší v tří−
dění odpadů   patří obci Němčovice
na Rokycansku.  V kategorii velkých
obcí nad 1 000 obyvatel zvítězilo
město Železná Ruda. 

Cenu za 1. místo v kategorii do 1000 obyvatel převzala místostarostka
Němčovic Danuše Pavelková, cenu jí předává radní Plzeňského kraje pro
oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová

Už 12 let trvá soutěž obcí a měst
Plzeňského kraje v třídění odpadů
pod názvem „My už třídit umí−
me!“. Po celou dobu, co soutěž 
trvá, se Plzeňský kraj pohybuje
v celorepublikovém hodnocení na
předních místech. V roce 2011
byl dokonce vítězem v rámci po−
myslného srovnání všech krajů
České republiky. 

Před dvanácti lety, kdy vlastní
krajská soutěž v třídění odpadů
obcí začínala, vytřídil každý oby−
vatel kraje za rok průměrně 32 kg
papíru, skla, plastů a nápojového
kartonu. V současné době se toto
množství pohybuje o více než čtr−
náct kilogramů výše. V roce 2016
se každému obyvateli Plzeňského
kraje podařilo vytřídit v průměru
46,1 kg papíru, plastů, skla a ná−
pojového kartonu do barevných
kontejnerů, sběrných dvorů, vý−
kupen a podobně. 

Přestože Plzeňský kraj nestojí
v současnosti na stupních vítě−
zů, stále se jeho výsledky pohy−
bují nad celorepublikovým prů−
měrem, který loni činil 44,8 kg
na oby vatele. Plzeňský kraj byl
v roce 2016 nejlepší ve výtěž−
nosti barevného skla, celkově
se umístil ve výtěžnosti papíru,
skla, plastů a nápojového karto−
nu na jednoho obyvatele za ka−
lendářní rok na pátém místě
v rámci všech krajů v ČR. 

Každý obyvatel Plzeňského
kraje vytřídil v loňském roce 13,9
kg plastů, 18,3 kg papíru, 13,6 kg
skla a 0,3 kg nápojového kartonu.
Tyto výsledky jasně ukazují, že
pokud jsou v obcích a městech
vytvořeny kvalitní podmínky pro
třídění odpadů, podpořené pravi−
delnou osvětou veřejnosti, jsou 
lidé motivováni velmi dobře svoje
odpady třídit. A právě toto je cí−
lem dlouholetého projektu v Pl −
zeň ském kraji. 

Plzeňsko je špičkou
v třídění odpadů

Němčovice − my už třídit umíme!   
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Plzeň rozdělí přebytek svého rozpo−
čtu, částka 250 milionů korun půjde
na řadu projektů. Mezi největší bude
patřit první etapa velké modernizace
bazénu Slovany. Za peníze získané
díky lepšímu výběru daní, lepšímu
prodeji nemovitostí i vratce úhrady
prokazatelné ztráty z Plzeňských
městských dopravních podniků také
město rozšíří své Centrum robotiky,
posílí službu tísňové linky, vyřeší
problém chybějících toalet pro turis−
ty u parkoviště na Rychtářce, nechá
dobudovat tropický pavilon pro
vzácné vymírající druhy plazů,  mo−
týly i krokodýly a další.  

„Lepší výběr daní nám pomohl
získat 150 milionů korun navíc, vrat−
ka z dopravních podniků dělá 55
milionů korun a do přebytku se pro−
mítl také lepší prodej nemovitostí,
konkrétně částkou 44 milionů ko−
run,“ přiblížil zdroje přebytku ekono−
mický náměstek Pavel Kotas.  

Nejvyšší částka uvolněná z pře−
bytku, a to 52 milionů korun, je urče −
na na započetí velké modernizace
bazénu Slovany. V  první fázi by mě−

lo dojít k přestavbě výměníkové sta−
nice na nový dětský bazén a vyřeše−
ní technologie výměníkové stanice.
V  další etapě, a to za zhruba 79 mili−
onů korun, se počítá s tím, že v pro−
storách pánských šaten vznikne
nabíd ka wellness, místo dámských
šaten bude zázemí pro plavčíky, do 

bazénu bude zbudován bezbariérový
vstup přímo z ulice a v předním pro−
storu vzniknou také moderní recep−
ce a převlékárny. Na první etapu již
existuje prováděcí dokumentace, je
možné začít soutěžit. 

Částka 12,5 milionu korun z  pře−
bytku je určena na rozšíření měst−
ského Centra robotiky, které má pod
sebou Správa informačních techno−
logií města Plzně. Už v  dubnu 2017
byl navýšen rozpočet správy o 12,5
milionu korun, prostředky využije ta−
to příspěvková organizace města na
sestěhování svých pracovišť z Tylo −
vy ulice a Jagellonské ulice do jedné
z  budov v  Cukrovarské ulici, v  are−
álu bývalého depa. Další budova bu−
de upravena a bude rozšířeno
Centrum robotiky, kam by měl být
přestěhován Dům digitálních dove−
dností, jenž sídlí v  centru města
v Dominikánské ulici. 

Podpořeným je také projekt zoolo−
gické zahrady nazvaný Tropický pa−
vilon – Filipíny. V  roce 2016 bylo
z dotací města na této stavbě proin−
vestováno 4,7 milionu korun, a to na
hrubou stavbu pavilonu včetně
střešní kovové skleníkové konstruk−
ce s  okny a zasklení. Nyní uvolněné
prostředky ve výši 10 milionů korun
jsou určeny na dokončení projektu. 

„V tomto pavilonu zoo představí
návštěvníkům kolekci velkých tro−
pických motýlů, kteří budou volně
létat v prostoru mezi návštěvníky,
dále řadu druhů dalších bezobrat−
lých, kolekci vzácných vymírajících
druhů plazů Filipín, kde budou domi−
nantní robustní endemičtí filipínští
krokodýli,“ přiblížil Pavel Kotas.
Dokončení tohoto projektu umožní
následně městu nechat vyměnit po−
vrch na náměstíčku před pavilonem,
který nyní tvoří popraskaný beton.     

Z rozpočtu na modernizaci
bazénu i tropický pavilon
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Víte co je CAMbrella? V našich kon−
činách tak trochu utajené slovo, kte−
ré označuje celoevropskou výzkum−
nou síť pro doplňkovou a alternativní
medicínu zkráceně CAM – Comple −
mentary and Alternative Medicine
(doplňková a alternativní medicína).
Tato výzkumná síť v letech 2010 až
2012 provedla průzkum situace CAM
v Evropě ve všech důležitých aspek−
tech nazvaný také CAMbrella. Vý −
zkum byl financovaný Evropskou ko−
misí. Výzkumné seskupení se skláda−
lo z 16 partnerských institucí z 12 
evropských zemí. Závěrem výzkum−
ného projektu je doporučení jednotli−
vým státům EU k většímu výzkumu
CAM, protože současný výzkum je
nedostatečný, a také doporučení
k začleňování CAM do zdravotních
systémů jednotlivých zemí. Totéž
dopo ručuje Světová zdravotnická
orga nizace (WHO) ve své Strategii
pro tradiční medicínu 2014–2023
a Rada Evropy.
Zdá se, že mnohé Evropské státy začí−
nají stále více vnímat alternativní po−
stupy léčení, jako možnost, o kterou je
prospěšné se zajímat, a také ji zkou−
mat. Důsledkem je rostoucí počet vý−
zkumných center CAM v jednotlivých
zemích. Například v Anglii, Německu,
Rakousku, Itálii a v mnoha dalších ze−
mích Evropy se v době průzkumu na−
cházelo 112 výzkumných center CAM,

často ve spojení s univerzitami. V Čes −
ké republice nebylo dlouho žádné.
Nedávno vzniklo Česko−čínské cen−
trum v Hradci Králové, to však zkoumá
pouze tradiční čínskou medicínu.
Velmi chybí výzkum i dalších oborů
CAM a alespoň základní vstřícnost 
vědy. Je to určitě škoda, ale není to
překvapení. Česká vědecká obec je
k alternativním způsobům léčení spíše
nedůvěřivá, a v případě spolku Sisy −
fos, až nekriticky odmítavá. Přitom
mnozí opravdoví velikáni vědy dosaho−
vali svých převratných objevů právě
díky své vrozené pokoře před tím,
co nás přesahuje, a co ještě nejsme
schopni ani vnímat, natož pochopit. Za
mnohé vzpomeňme například Alberta
Einsteina a jeho výrok: „Nejkrásnější
a nejhlubší pocit, jaký může člověk za−
žít, je poznat tajemno. To je základním
principem náboženství, stejně tak, jako
veškerého seriózního úsilí v umění a ve
vědě,“ nebo Nikolu Teslu, který řekl:
„Jakmile se začne věda zajímat o jevy
nefyzikální podstaty, za 10 let se posu−
ne tak, jako se neposunula ani za sta−
letí své existence.“ Tato slova snad
dnes více než dříve stojí za zamyšlení.
Alternativní medicína zahrnuje široký
okruh oborů. Například homeopatii,
která tvoří jakýsi předěl mezi klasickou
západní medicínou a ostatními alterna−
tivními obory. Je s úspěchem používá−
na mnoha lékaři. V jejich řadách má,

ale také mnoho odpůrců, kteří pozitivní
účinky homeopatie přisuzují placebo
efektu. Tato hypotéza, však neumí vy−
světlit úspěšné používání homeo −
patické léčby u malých dětí a zvířat.
Pravým důvodem bude spíše obtížnost
v současné době vědecky zdůvodnit
její účinky. 
Dále můžeme jmenovat čínské meto−
dy akupunkturu a akupresuru, indic−
kou ájurvédu, nebo ryze českou bio−
troniku. Je jich mnohem více, ale za−
stavme se u biotroniky.
Biotroniku založil v roce 1945 český
léčitel a filozof Josef Zezulka (1912–
1992). Postupně obor rozvíjí, vypraco−
vává řadu publikací, které se týkají to−
hoto oboru a posléze se stává součás−
tí celosvětového vědomí o oborech
alter nativní léčby. Je publikován v za−
hraničních časopisech a knihách. 

V roce 1973 jeho výsledky oceňuje
předseda Akademie věd. V roce 1982
se podařilo zahájit oficiální výzkum
neme dicínských léčeb v nemocnici ve
Vimperku, v rámci kterého Josef
Zezulka předvedl excelentní léčby,
na které se jezdili dívat lékaři z celého
kraje. Protokoly z léčby v rámci toho−
to výzkumu jsou k nahlédnutí na
www.dub.cz.
Když Josef Zezulka umírá, předává
starost o další rozvoj biotroniky svému
žáku a pokračovateli sanátoru Tomáši
Pfeifferovi. Jeho zásluhou se po roce
1989 o biotronice dozvídá široká ve−
řejnost. Zakládá Duchovní universitu
bytí, Nadační fond Josefa Zezulky a re−
gistrovanou náboženskou společnost
Společenství Josefa Zezulky. Buduje
a provozuje dům Biotronické centrum
sociální pomoci v Praze.

Cesta k dialogu

Svůj obor v příloze Literárních novin z 1. 3. 2017 přibližuje pan Pfeiffer takto:
„Všichni známe ze školy projevy anorganické hmoty, jako je teplo, radiace,
světlo atd. Rozdíl mezi organickou a anorganickou hmotou netřeba příliš ko−
mentovat – je to rozdíl mezi kovovou trubkou a vaší rukou. Je to rozdíl ve složi−
tosti uspořádání atomů. Často nechápu, proč není lidem jasné, že i silový pro−
jev těchto dvou stavů hmoty je značně odlišný ve své složitosti. Biotronika je te−
dy obor, který působí do silových projevů organické hmoty organickou formo−
vanou silou. Toto nelze provést žádným primitivním anorganickým prostředkem
– přístrojem. Proto je zde nutný biologický nástroj – duchovní léčitel, který je
schopen v této oblasti účinně pracovat. Je to protipól a zároveň doplnění hmot−
né léčby například lékem, anorganickým zářením, atd. Biotronika má zpravidla
významné úspěchy tam, kde hmotný obor nemá. Například u roztroušených
skleróz a jiných nemocí. Není ale nikdy konkurencí medicíny, ale jejím doplň−
kem.“ A dále připojuje své přání: „V každém vztahu se musíme nejdříve 
seznámit, poznat. Je to stejné i ve vztahu medicíny a alternativy. Proto bych rád
zejména odborné veřejnosti i nadále přinášel informace z této oblasti. Dialog
přece není diktát.“

Více se můžete dozvědět na přednášce biotronika Tomáše Pfeiffera, která se koná v sobotu 7. 10. 
v Plzni, Karlovarská 99, od 13:30 a v Klatovech v sále Městské knihovny od 16:45,  www.dub.cz.



41Plzeňský rozhled  10/2017 Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Sušici je první
školou v České republice, jež
zača la vyučovat obor Vlasový
stylista ve spolupráci s asociací
Fisy – Jakubem Syllte, presiden−
tem asociace Fisy a Meziná −
rodního Mistrovství Koruna
Kreativity a Pavlem Filandrem,
předním českým kadeřníkem, vi−
zážistou a stylistou.
Tento obor je naprosto ojedinělý
díky obsahu odborného vzdělává−
ní ve všech směrech image – tedy
vlasovou úpravou, stylistikou a eti−
ketou oblékání, kosmetickou diag−

nostikou, vizážistikou –
líčením a v neposlední
řadě také kolorimetrií
a trichologií, odborným
poradenstvím a kom−
pletním historickém vý−
voji image a úpravy ze−
vnějšku.

Vlasový stylista je nástavbovým
studiem pro absolventy kadeřnic−
kého oboru a nabízí velmi propra−
cované a ojedinělé vzdělávání,
které navazuje na jedinou vizá žis −
tickou vysokou školu na světě,

s vlastním Know How výuky a stu−
dijního plánu.
Studium je zakončeno maturitní
zkouškou složené ze státní části
a odborné části praktické a teore−
tické ze všech odborných katego−
rií, aspektů. 
Letošní absolventi studia, mo−
mentálně studenti druhého roční−
ku, tak budou prvními oficiálními
stylisty v České republice.
Letošní školní rok otevřela škola
ve spolupráci s asociací Fisy také
roční vzdělávací kurz s názvem
Image−maker, jež nabízí díky pro−
pracovanému systému kompletní
odborné praktické a teoretické
vzdělávání ve všech sférách této
profese a umožňuje tak vzdělávání
i těm, jež nemohou absolvovat
studij ní program v denním nástav−
bovém studiu. 
Kurzu se mohou účastnit kadeřní−
ci a kosmetičky, jež chtějí rozšířit
své vědomosti, schopnosti a do −
vednosti a tím své odborné vzdělá−
ní a portfolio.
Roční vzdělávací kurz bude za−
končen zkouškami – certifikacemi
a absolventi se tak stanou oficiální−
mi odborníky ve své profesi s širo−
kým portfoliem poskytovaných
služeb.                                         (pi)

Odborníci na míru – Vlasový
stylista, Image−maker
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V říjnu uplyne přesně dvacet let od
úmrtí významné houslistky Ilony
Vilímcové Sládkové, jejíž život je
spjatý s Plzeňským krajem. Její 
talent připomenou hned dva koncer−
ty, na nichž vystoupí její synové
Miroslav a Vladislav Vilímcovi. Ti
se představí nejdříve 15. října od 17
hodin ve Smetanově sále v Sušici,
kde s nimi díky spolupráci s místní
Základní uměleckou školou Fran −
tiška Stupky vystoupí i klavíristka
Hana Stýblová a houslistka Lucie
Houšková. O den později 16. října
od 19 hodin se podobný koncert
uskuteční v rámci KPH v Kdyňské
Sokolovně. Jeho hostem bude vnuk
Libor Vilímec, dnes také člen České
filharmonie, a rovněž prof. Karel
Friesl, který s Ilonou Vilímcovou
absol voval řadu koncertů.

Ilona Vilímcová Sládková se narodi−
la 18. července 1932 v Bolevci,
dnešní části Plzně do skromných po−
měrů. Hudba však měla v rodě Sládků
tradici. Např. bratranec otce malé
Ilonky byl vynikajícím houslistou
a dlouholetým členem České fil −
harmonie. Na housle začala hrát až
v devíti letech pod vedením učitele
Václava Jandíka a po přestěhování do
samotné Plzně pak pokračovala u vy−
nikající houslistky a violistky Reginy
Řehákové, žačky proslulého Fran −
tiška Ondříčka. Pod jejím vedením se
Vilímcová stala v roce 1944, tedy ješ−
tě v průběhu války, absolutní vítěz−
kou hudební části soutěže „Ukaž, co
umíš“, kde např. soutěžili ve vyšší vě−
kové kategorii pozdější známí umělci
Václav Snítil nebo Milan Škampa.
Koncert vítězů se konal ve velkém
sále Lucerny. Přes malé a z dnešního
pohledu spíše roztomilé zaváhání na

samém počátku koncertního výkonu
(dle vypravování zapomněla správně
nastoupit po klavírní předehře) kon−
cer t odehrála ve velkém stylu a za
velkého potlesku naplněného sálu.
Po válce se rodina odstěhovala do
Klatov, kde její otec našel místo u zá−

padočeských elektráren. Tento fakt
trochu zkomplikoval její další hudební
studium. Byla sice přijata na kon −
zervatoř v Praze do třídy Bedřicha
Voldana, ale po válce bohužel nebylo
k dispozici přiměřené ubytování.
Navíc v té době konzervatoř nebyla
zakončena maturitní zkouškou. Ro −
diče tedy nakonec doporučili své
dceři vystudovat Obchodní akademii
v Klatovech. Ilona však stále pokra−
čovala soukromě ve studiích. Nejprve

u Miloše Macháčka, Jana
Svobody v Klatovech a po −
zději i u dr. Alexandra
Plocka v Praze. 

Klatovy se staly pro Ilonu Sládkovou
příležitostí se plně v hudbě uplatnit. Do
Klatov pravidelně jezdili na koncerty
naši nejlepší instrumentalisté včetně již
jmenovaného Alexandra Plocka, Ivana
Kawaciuka nebo Josefa Páleníčka.
Jako středoškolačka vyhrávala dále

celostátní hudební soutěže a po studiu
obchodní akademie, kde našla i svého
pozdějšího manžela, složila Státní
zkoušku z hudby, aby mohla učit na
klatovské hudební škole. V té době
Ilonu Vilímcovou pozitivně hudebně
ovlivnili manželé Wurš rovi, kteří se
přestě hovali do Klatov z Peci pod
Čerchovem, když prodali svůj známý
penzion. Zdeňka Wurš rová byla vnikají−
cí klavíristkou a Vladi mír Wuršr zase
operním zpěvákem. Na jeho radu zača−

la Ilona Vilím coví studovat i zpěv a v té
době na koncertech vystupovala nej−
en jako houslistka, ale také jako mez−
zosopranistka. Se Zdeňkou Wuršro −
vou a cellistou Bernardem Vaníčkem
založila klavírní trio.
Po několika letech Zdeňku Wuršrovou
vystřídal vynikající klavírista, později
prof. plzeňské konzervatoře Karel
Friesl. S ním odehrála mnoho koncertů
v celém kraji. Ráda také spolupracova−
la s dalším vynikajícím plzeňským kla−
víristou Antonínem Brejchou. S Karlem
Frieslem např. na jednom koncer tu
zpaměti přednesla Dusíkovu, Beetho −
venovu Kreutzerovu a Franckovu so−
natu. Po vzniku klatovského symfonic−
kého orchestru se stala jeho koncert −
ním mistrem a pravidelnou sólistkou.
Často vzpomínala na příhodu v sále ja−
selských kasáren, kdy ji po pomalé
části Sarasateových Cikánských me−
lodií vypadly housle na zem a odlomil
se krk. Bleskově vzala tedy před závě−
rečným čardášem housle svého kole−
gy a virtuozní skladbu za nevídaného
úspěchu s přehledem dohrála. 
Po narození druhého syna Vladislava
působila Ilona Vilímcová ve Kdyni,
kde rodina bydlela, a dlouhá léta byla
ředitelkou kdyňské hudební školy. Ve
Kdyni založila Komorní kvinteto v ne−
tradičním nástrojovém obsazení, pro
které složil skladby např. i známý fil−
mový skladatel Zdeněk Marat. 
Svou lásku k hudbě a talent předávala
i oběma svým synům a ti se stali po −
kračovateli její hudební dráhy. Syn
Miroslav je známým houslovým virtuo−
sem a dlouholetým koncertním mis−
trem České filharmonie. Vladislav vedle
své veřejné politické činnosti vystupuje
na koncertech se svým bratrem přede−
vším jako vynikající klavírista, ale příle−
žitostně i houslista. V závěru svého ži−
vota Ilona Vilímcová na koncertech se
svými syny často vystupovala a již těž−
ce nemocná s nimi natočila pro plzeň−
ský rozhlas několik skladeb. (re)

Houslistku Ilonu Vilímcovou Sládkovou 
připomenou koncerty 

Na snímku je vlevo klavíristka a sbormistryně Božena Hezká, vpravo pak diri−
gent Plzeňského rozhlasového orchestru Antonín Devátý. Uprostřed houslistka
Ilona Vilímcová Sládková. Snímek je po koncertu v Klatovech. Antonín Devátý
byl otec Ivanky Deváté, manželky herce Jiřího Vinkláře.
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Allianz vydává již posedmé přehled
nejrizikovějších úseků na tuzem−
ských silnicích za poslední tři roky.
Motoristům může posloužit jako cen−
né vodítko, kterým silnicím je lepší
se raději vyhnout. Podrobnou analý−
zou policejních statistik
přispívá Allianz pojišťovna
k prevenci silničních ne−
hod, a to již od roku 2011.
Vůbec nejrizikovějším
místem v Čes ku byla v le−
tech 2014–2016 křižovat−
ka na silnici I/27 v katastru
obce Třemošná, jen něko−
lik kilometrů sever ně od Plzně. Na
konci ulice Americká se za poslední
tři roky odehrá lo celkem 13 nehod.
Jedna z nich stála přímo na místě ži−
vot jednoho cestujícího, dalších 7 se
zde vážně zranilo. 

Kromě nejrizikovějších míst v Čes −
ké republice stanoví Allianz pravi −
delně také nejnebezpečnější úseky
v jednotlivých krajích. V Plzeňském
kraji se v  letech 2014–2016 na dru−
hém místě umístila křižovatka jen
něko lik kilometrů od Třemošné, v ka−
tastru obce Chotíkov. V severozá−
padním cípu města došlo během po−
sledních tří let na silnici I/20 ke čty−

řem nehodám, při nichž dva lidé na
místě zemřeli a dva vyvázli s  těžkými
poraněními. 

Řidiči by měli věnovat zvýšenou
pozornost také průjezdu křižovat −
kou jihovýchodně od obce Losiná,

11 km na jih od Plzně. Na silnici I/20
zde v  daném období došlo k  celkem
12 dopravním nehodám, z  nichž si
tři lidé odnesli vážná zranění. 

V pořadí čtvrtý nejrizikovější úsek
na Plzeňsku objevila Allianz Auto −
mapa v  okrese Tachov. Na sil nici I/21
v katastru obce Bor došlo v letech
2014–2016 k 15 (!!) nehodám se
dvěma úmrtími. Pátý nejhorší úsek
v kraji se nachází opět u obce Tře −
mošná, byť ještě v katastru Plzeň.
Nájezd a sjezd ze silnice I/27 jižně od
obce se za poslední tři roky stal svěd−
kem tří nehod s  jedním smrtelným
a jedním vážným zraněním. 

Křižovatka u Třemošné na Plzeňsku je
nejnebezpečnějším místem na českých silnicích 
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Radnice chce za částku 400 tisíc
korun  vyřešit i problém s  chybějící−
mi toaletami pro turisty v  prostoru
u Štruncových sadů. Řidiči autobu−
sů, kteří přivážejí turisty do centra,
dostanou speciální kartu a turisté na
ni budou moci využívat sociální zaří−

zení v  parkovacím domě Rychtářka.
V  souvislosti s  tím budou provede−
ny úpravy v  parkovacím domě, kdy
město nechá oddělit toalety od pro−
stor pro parkování.

Plzeň také posílí svůj odbor re gis −
tru vozidel a řidičů. Souvisí to s vý−

razným nárůstem agendy, a to až
o 45 procent. Zvýšený zájem mo−
toristů o služby plzeňského odbo−

ru eviduje magistrát od června, po−
té, co novela zákona umožnila vlast −
níkům vozidel využívat služeb regis−
trů vozidel kdekoliv bez ohledu na
místní příslušnost.

„Kvůli tomu bylo nutné provést
částečnou reorganizaci systému

zpracování žádostí, sta−
vební úpravy v budově,
nezbytné je personální
posílení. Z přebytku jsme
na toto uvolnili 6,3 milio −
nu korun,“ uvedl Pavel
Kotas. Postupně bude při−
jato až 11 nových zaměst −
nanců, v budoucnu výběr
poplatků spojený s agen−
dou pokryje náklady
a měl by navíc ještě při−
nést městské kase dva až
tři miliony korun ročně. 

Přibližně 25 milionů korun je urče −
no na dopravní stavby a stavby, jež
pomohou Plzeňským městských do−
pravním podnikům. Jedná se napří −
klad o rekonstrukci tram vajové tratě
Koterovská, o rekonstrukci kabelů
měnírny Slovany – Doudlevce. 

Plzeň bude řešit i nedostatek
WC pro turisty
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Divadlo Alfa v Plzni chystá pro nad−
cházející sezonu pět premiér, hlav−
ním hrdinou nové sezony bude
Kašpárek, který se objeví hned ve
dvou z nich. Kombinuje klasiku 
a experiment. Nasazuje klasické
loutkové pohádky a komedie (Kaš −
párek a mumie, Tajemný hrad
v Karpatech, Umanutá princezna)
a současně chystá náročné autorské
projekty (Panika v  muzeu, Panská
farma), které vznikají méně obvyklý−
mi a experimentálními cestami.

„Tuto sezonu experimentujeme
s Kašpárkem – klasickým loutko−
vým hrdinou mnoha generací. Jeho
schopnosti oslovit dnešní dětské
publikum prověříme hned dvěma
inscenacemi. Věříme, že návrat
Kašpárka na scénu potvrdí jeho 

nestárnoucí kvality
a také jeho životnost
v současném loutko−
vém divadle. Zároveň
chceme vrátit Kašpár −
ka do repertoáru na
oslavu jeho revoluč −
ního kolegy, který
v Plzni sehrál klíčo−
vou roli na podzim ro−
ku 1918,“ připomíná
ředitel Divadla Alfa
Jakub Hora. 

Kašpárek bude hlavním hrdinou
v první premiéře sezony (9. října
2017), která se v  těchto dnech začí−
ná zkoušet. Hru současného brněn−
ského autora Jiřího Skovajsy Kašpá −
rek a mumie upravil emeritní drama−
turg Divadla Alfa Pavel Vašíček, kte−

rý citlivě propojil příběh s plzeňským
prostředím. Kašpárek se v Alfě ne−
objevuje poprvé, zavítal sem na pře−
lomu tisíciletí v inscenacích, urče −
ných spíše mládeži a dospělým
(Jeminkote, Psohlavci!, Don Šajn
a Johanes doktor Faust). 

Před deseti lety uvedlo Divadlo
Alfa s  úspěchem Skovajsovu hru
Kašpárek a indiáni a nyní se diváci
mohou těšit na její volné pokračo −
vání. Malé diváky čeká Kašpár ko −
vo veselé dobrodružství, v  němž se
opět setkají nejen s Kašpárkem
a Škrho lovými, ale i s trojicí čes −
kých vodníků, tajemnou mumií
egyptského faraona a také s vel−
bloudářem Kási mem a jeho velblou−
dem Pepou, který své jméno získal
v Plzni… Inscenace je určena dě−
tem z  mateřských škol a 1. a 2. tříd
základní školy – a také pro rodiny
s dětmi. Režisérem je Tomáš
Dvořák, autorem scény Ivan Ne −
sveda, texty písní napsala Blanka
Josephová−Luňáková a hudbu složil
Michal Vaniš j.h.

Se závěrem léta sezóna
na památkách nekončí

Návštěvnická sezóna na plzeňských
památkách se  závěrem léta nekon−
čí. Speciální prohlídky zaměřené na
architekturu nabídnou kláštery Pla sy
a Kladruby. Za zajímavými výstava−
mi je možné se vydat do Ma ně tína,
Velhartic nebo Horšovského Týna. 

Zámek Kozel 
V sobotu 28. října od 10 do 16 ho−

din zámecká terasa ožije ruchem
podzimního jarmarku, kde nebudou
chybět ukázky řemesel, tradiční do−
broty ani dílničky pro děti.  

Hrad Velhartice
Návštěvnickou sezónu ukončí 28.

10. tradiční a oblíbené „Zamykání
hradu“ spojené s  19. ročníkem Běhu
o hradní klíč. Běžecké
závody  v délce od půl
do šesti kilometrů jsou 
určeny všem věkovým
kategoriím. Po jejich
skončení čeká nejenom
na sportovce doprovo−
dný program vrcholící
lampiónovým průvo−
dem a ohňostrojem.

Výstava s interaktiv−
ními prvky, nazvaná Ve
službách krále: doba Lucemburků na
Velharti cích, bude v bývalém hrad−
ním pivovaru ve Velharticích k vidění
do konce října. „Expozicí přibližující
každodenní život ve 14. století prolíná
příběh Bušků z Velhartic. Návštěvníci
uvidí autentické nálezy ze 14. století,
seznámí se se stavitelstvím doby
Karla IV., vojenstvím, rýžováním zlata
na zdejším panství, dobovým vaře−

ním, cesto váním, duchovním životem
a dalšími zajímavými tématy,“ láká
k návštěvě kastelán hradu Velhartice
Petr Mejstřík. 

Pro rodiny s dětmi i pro žáky zá−
kladních a středních škol jsou k dis−
pozici pracovní listy, které jsou volně
ke stažení na webových stránkách
objektu.

Horšovský Týn
Za historií obor a obornictví nebo

za filmovými pohádkami se mohou
návštěvníci vydat na zámek v Hor −
šovském Týně. Výsta va Zlatý věk
obor: Historie obornictví v Če chách
potrvá do konce října a doprovodí ji
přednáška, která se uskuteční v so−
botu 14. října od 15 hodin na zámku.

Zájemci o tuto tématiku se mohou
vydat společně s autorem výstavy
Davidem Tumou a lesním správcem
Přemyslem Ran dou na exkur zi do
Podražnické obory. Během této vy−
cházky se dozvědí více o historii
a vývoji tohoto loveckého zařízení,
o oborních stavbách, uvidí dochova−
né historické plány obory a snad
i chovanou zvěř.  

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře VL:
Dobrý den, 
dostal jsem se do dluhové
pasti a přemýšlím o osobním
bankrotu, je možné sepsat ná−
vrh na osobní bankrot na sou−
dě s úřednicí?

Odpověï advokáta:
Vážený čtenáři VL,
osobní bankrot, o kterém se zmi−

ňujete, je z pohledu insolvenčního
zákona oddlužením, což je jeden
způsob řešení úpadku nebo hrozící−
ho úpadku dlužníka. Nyní je poměr−
ně aktuální novela insolvenčního
zákona účinná od 1. 7. 2017, která
významným způsobem mění po−
stup při sepisu a podání návrhu na
oddlužení (insolvenční návrh).

Před novelou bylo možné, aby
dlužník sám sepsal a podal návrh
na oddlužení, nebo mu návrh při−
pravil kdokoli jiný, přičemž tato třetí
osoba sepisující návrh nemusela
být na návrhu nijak uvedena.
Vznikaly pak často situace, že ná−
vrh byl neúplný a soud musel opa−
kovaně dlužníka vyzývat k doplnění
návrhu. Časté byly také případy,
kdy osoba sepisující návrh pro
dlužníka požadovala zaplacení ne−
úměrné částky, kterou inkasovala

a za obsah insolvenčního návrhu
již dále neodpovídala.

Zejména z těchto důvodů byla
přijata novela insolvenčního záko−
na, dle které insolvenční návrh mů−
že být sepsán a podán za dlužníka
jen advokátem, notářem, soudním
exekutorem, insolvenčním správ−
cem, nebo akreditovanou osobou;
akreditovanou osobou je právnická
osoba, které byla rozhodnutím mi−
nisterstva udělena akreditace pro
poskytování služeb v oblasti oddlu−
žení podle insolvenčního zákona.
Zákon stanoví výjimky, kdy je dluž−
ník oprávněn sepsat a podat návrh
na oddlužení sám, a to v případě, že
má právnické nebo ekonomické
vzdělání v magisterském studijním
programu nebo vykonal zkoušky in−
solvenčního správce. Akreditované
osoby mohou být i neziskové orga−
nizace, které zajistí sepis a podání
návrhu zdarma, není to tedy tak, že
od 1. 7. 2017 musí dlužník vždy pla−
tit za služby advokáta nebo notáře.

Z výše uvedeného tedy vyplývá,
že nemůžete podat návrh na oddlu−
žení sám ani za pomoci soudní
úřednice, pokud nemáte právnické
nebo ekonomické vzdělání v ma−
gisterském studijním programu ne−
bo jste nevykonal zkoušky insol−
venčního správce. Soudní úřednice
by Vám se sepisem návrhu nepo−
mohla, neboť si bude vědoma nové
právní úpravy. Pokud byste podal
návrh v jiné, než předepsané for−
mě, tedy že byste nebyl zastoupen,
tak soud k návrhu nebude přihlížet
a insolvenční řízení ve svém dů−
sledku nebude zahájeno.

Mgr. Zdenka Mlčáková, advokát

Hlavním hrdinou nové sezony bude Kašpárek
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Mezi celostátní finalisty soutěže
Vesnice roku 2017 se z  Plzeňského
kraje probojovala obec Břasy na
Rokycansku. Ta se sice stala vítě−
zem krajského kola této soutěže,
v republikovém  finále se jí však už
tolik nevedlo. Titul Vesnice roku
2017 totiž získala obec Heřmanov
z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se
umístila obec Lukavice z Pardu −
bického kraje a třetí místo obsadila
obec Slavkov ze Zlínského kraje.  

Ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová mimo jiné vyhlásila i „ko −

lá čovou cenu“ za nejlepší domácí
koláče. Tu získala právě obec Břasy.
V letošním roce se v Plzeň ském kraji
přihlásilo do soutěže Vesnice roku
2017 celkem 24 obcí, což v  rámci
ČR byl druhý nejvyšší počet přihlá−
šených. Jenom o tři přihlášené obce
více měl Pardubický kraj. 

Zlatou stuhu  za vítězství v kraj−
ském kole a příspěvek od Plzeň −
ského kraje ve výši 100 tisíc korun
získaly právě Břasy. Soutěže se
mohly zúčastnit všechny obce, měs−
ta a městyse vesnického charakteru
do 7 500 obyvatel, které mají zpra−
covaný vlastní plán obnovy vesnice.

Titul sice unikl, ale koláčová cena je doma

Jsem přesvědčen, že všechno souvisí
se vším. Nejjednodušší řešení problé−
mů je v oblasti pracovní, protože jsme
schopni si pomoci sami. Naopak nej−
obtížněji jsou řešitelné problémy
v partnerských vztazích, protože tento
problém nevyřešíme sami a mnohdy
ani s odborníky.
V partnerských vztazích je nejdůleži−
tější umět pojmenovat příčinu problé−
mu. Partneři se mohou hádat například
kvůli tomu, že manžel (manželka) přijde
později z práce, než je obvykle. Ale sku−
tečnou příčinou této hádky je většinou
něco jiného, co bylo mnohem dříve.
Buď se problémy nahromadily, nebo
jsme minulou příhodu drželi v sobě
a pozdní příchod byl spouštěčem na−
hromaděného vzteku. Důvodů k hád−
kám a sporům je mnoho, ale skuteč−
ných příčin zase tolik není. Tou nejdůle−
žitější je nedostatek tolerance a sexu –
čí nesoulad v sexu. Proto v začátku par−
tnerství je hádek a sporů méně, protože
jsme ovlivněni zamilovaností, láskou
a lépe se přenášíme přes problémy, pří−
padně je nechceme vidět. S novým ne−
okoukaným partnerem máme dostatek
sexu a správným jiskřivým způsobem
vybíjíme sexuální energii. Z praxe vím,
že komu vydrží silná přitažlivost a tím
jiskřivý sex, ten „nezlobí“.
V odborné poradně jednoho časopisu
tvrdila psycholožka těm sexuálně ne−
uspokojeným, aby provozovali auto −
erotiku a „neobtěžovali“ svého méně
sexuálně chtivého partnera. Jsem pře−
svědčen, že to je špatná rada, protože
podle mne je sex pud, který nejde
uspokojit tím nesprávným nebo ná−
hradním způsobem. To je asi jako kdy−
by nám dal někdo radu, ať místo kvalit−
ního stravování (také pud – zachování

života) jíme suchý chléb. Nějakou dobu
to vydržíme, ale za čas se vrhneme na
to, co uvidíme a sníme vše. 
Sexuální neuspokojení je prvním dů−
vodem k nevěře, což zakládá důvod
k rozvodu. U našeho partnera, který
nám sex (ani náhrad−
ním způsobem) nedo−
přeje, mizí přitažlivost.
Co nám chybí doma,
hledáme jinde. Tvr −
dím, že vztah je zalo−
žen na prvním místě
na sexuální přitažli−
vosti. Pokud zůstane
jenom duševní přitažli−
vost mezi partnery,
zůstávají pouze kama−
rády. Mnozí jsou dot−
čeni tím, že partner
zmizí beze slova vy−
světlení. Jsem pře−
svědčen, že pokud ne−
ní přitažlivost, není ani závislost a tím
mizí motivace ke vztahu. Mnoho lidí tu−
to situaci ani neumí pojmenovat, proto
nejsou schopni vysvětlit, proč jejich
partner pro ně přestal být přitažlivý.
Přitažlivost se nedá koupit, vyloudit, na−
programovat. Vzniká a zaniká bez pra−
videl, varování a bohužel většinou jed −
nostranně. Mnohdy ke zmizení přitažli−
vosti přispějeme svým chováním.
Z praxe mám poznatky, že muži mají
méně problémů v seznamování než 
ženy. Důvody jsou jednoduché. Muži
jsou méně nároční, asi proto mají i re−
álnější představy o partnerce. Kyvadlo
mi ukazuje, že je dvě třetiny schop−
ných žen, ale mužů jen jedna třetina.
Když už se nějaký ten „pan dokonalý“
najde, je buď ženatý nebo homosexuál
či chce ženu o dvacet let mladší. Proto

mají ženy méně reálné požadavky
na par tnery, protože schopná žena
chce schopného muže. Ale těch je mé−
ně než schopných žen, a proto si ty
schopné muže „přetahují“, nechtějí
slevovat a čekají na toho správného

tak dlouho, až hrozí, že
zůstanou samy. Pro −
blém je v tom, že muži
po čtyřicítce netouží
tolik po trvalých vzta−
zích, raději volí volné,
nezávazné vztahy, což
je dáno například
men ším zájmem o sex
a říkají: „Nebudu živit
ženskou!“. Ženy na−
opak do cca 40 let
jsou schopné čekat
a hledat, protože je
o ně zájem. Když ne−
najdou partnera do té−
to doby, kdy už je situ−

ace pro seznámení horší, začínají slevo−
vat. Jenže bohužel je to jako v onom vti−
pu, proč žena po čtyřicítce nemůže hrát
na schovávanou? Protože by ji nikdo
nehledal. Mnoho vdaných žen, které
měly milence a považovaly jej za poten−
ciálního schopného partnera, si naivně
myslelo, že když se rozvedou, bude ote−
vřená společná cesta životem s milen−
cem. Jenže opak se stává pravdou.
Když milenec viděl, že se řítí pohroma
v podobě trvalého vztahu, zmizel.
Ženy jsou v průměru psychicky silnější
než muži, proto si mnozí muži netrouf−
nou takovou ženu oslovit, což je jedním
z důvodů, proč většinou ženy oslovují
muže. Ženy jsou dokonalejší než muži,
takže mnohým mým klientkám po zjiš−
tění jejich nereálných požadavků musím
přiznat, že takový dokonalý muž, jakého

si představují, je vlastně jen
žena. To vše je důvodem,
proč je více žen než mužů se

zájmem o trvalý vztah. Podle mé praxe
je ve věkové kategorii 40 až 70 let cca
30 žen na jednoho muže! Různé projek−
ty včetně seznamovacích dovolených
jsem ukončil, protože se přihlásilo 100
žen a 4 muži.
Moje věštby i praxe mi dávají jedno−
značně za pravdu, že by každý partner
měl být vyváženě milencem, kamará−
dem a otcem či matkou. Pokud není ro−
le partnera vyvážená, partner utíká hle−
dat to, co mu chybí, jinam. Například
když je žena jenom matkou (takové vět−
šinou hledají mladší muže), hrozí, že jí
partner až dospěje, cca ve svých čtyři−
ceti – padesáti letech, uteče k typu že−
ny milenky. Stejně tak, když je žena je−
nom milenkou, hledá její partner milen−
ku typu matky. 
Najít si v dnešní době ten správný pro−
tějšek není vůbec jednoduché. Bohužel
existuje celá řada věcí, jež nám to zne−
možňuje. Patří mezi ně i hormonální
antikoncepce. Pokud ženy užívají anti−
koncepci již při seznamování s partne−
rem, začnou s ním obvykle chodit, aniž
by je skutečně přitahoval. Proto spolu
tolik párů dlouho nevydrží. Do deseti let
se rozchází až 50% párů, ve kterých
partnerka v době seznámení užívala
hormonální antikoncepci. Musím tedy
všem ženám doporučit, aby při hledání
perspektivního partnera na celý život
antikoncepci vysadily. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

varování a většinou jednostranně

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda sděluje:

Přitažlivost vzniká a zaniká bez pravidel, 
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Divadelní komedie Klára a Bára, kte−
rou uvádí pražské studio Dva, se
uskuteční 18. 10. 2017 v 19:00 hod
v Kulturním domě Peklo v Plzni. V ra −
dikální komedii autora a režiséra
Patrika Hartla o dvou manželských
krizích a jednom úmyslně založeném
požáru hrají: Ivana Chýlková, Eva
Holubová, Mojmír Maděrič a Jan
Holík nebo Roman Štabrňák.

Skoro nikdo není se svým životem
úplně spokojený. A opravdu jen má−
lokdo má takovou kliku, že najde ide−
álního partnera, se kterým dokáže být
skutečně šťastný. Většina lidí se pro−
stě musí v manželství hodně snažit a

dělat při hledání dokonalého
partnerského soužití dost velké kom−
promisy. Příběh Kláry a Báry vypráví
o tom, co se může stát, když jedné
z kamarádek po řadě takových kom−

promisů už rupnou nervy a po−
kusí se radikálně svůj manželský
život změnit.

Klára a Bára v říjnovém Pekle

Předprodej vstupenek: 
Infor mační centrum Plzeň, 
tel. 378  035 415 a on line 
www.plzenskavstupenka.cz

Slavnostní udílení
cen před reprízou

Dona Juana
Ředitel DJKT Martin Otava předá
19. října před reprízou inscenace
Don Juan Ceny ředitele Divadla 
J. K. Tyla a Ceny Vendelína
Budila,, předpokládaný konec
představení se tedy opozdí z ob−
vyklých 20:30 na 21:15. Ceny
jsou tradičně udíleny ve dnech
významných jubileí, letos se oce−
nění váže k  170. výročí narození

legendárního plzeňského divadel−
ního ředitele Vendelína Budila,
které připadá právě na 19. října.
Sou částí oslav výročí bude i ote−
vření výstavy „Jak se dělalo di−
vadlo za Budila“, jejíž vernisáž
proběhne od 16:30 ve foyer 
Nové scény.  V 18:30 dostane
krásné historické foyer Velkého
divadla nový název: Foyer
Vendelína Budila. 

Kamery mají
zlepšit bezpečnost 

Další dvě kamery nainstaluje Plzeň
k areálu Bolevecké základní školy,
chce jejich pomocí zlepšit zabez −
pe če ní nafukovací haly. Její plach−
tu v loňském roce zapálil neznámý
pachatel, škoda se vyšplhala na
téměř 1,5 milionu korun. Opravená
hala by měla být zprovozněna bě−
hem podzimu.

„Musíme zlepšit opatření k za−
bezpečení haly. Instalací dalších
dvou kamer a digitalizací stávají−
cích kamer se chce škola pokusit
minimalizovat další pokusy o zne−
hodnocení majetku města,“ uvedla
Eva Herinková, náměstkyně pro
oblast školství a sociálních věcí.
Cena investice je 120 tisíc korun.
Vzhle dem k tomu, že Bole vec ká ZŠ
disponuje ve svém fondu investic
jen omezenými volnými finančními
prostředky, požádala o pomoc
při dofinancování akce Odbor škol−
ství, mládeže a tělovýchovy Ma −
gistrátu města Plzně. Peníze na ha−
lu škola obdr žela jako plnění po−
jistné události. 
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Významná česká divadelní a filmová
herečka Blanka Bohdanová, česká
historička, publicistka, překladatelka
a ředitelka Muzea a galerie severní−
ho Plzeňska v Mariánské Týnici Ire −
na Bukačová a český triatlonista
a bronzový medailista z olympiády
v Sydney Jan Řehula. To je trojice
osobností, kterou letos uvedl hejtman
Plzeňského kraje Josef Ber nard do
pomyslné Dvorany slávy a která
z jeho rukou převzala pamětní list
a charakteristický kámen – achát.
Slavnostní akt se konal v malém sá−
le Měšťanské besedy v Plzni.  

Všichni tito lidé se narodili nebo jsou
nějakým způsobem spjati s Plzeňským
krajem a svou pracovitostí, houževna−
tostí, profesionalitou, ale i morálními
a lidskými vlastnostmi překračují jeho
hranice. „Rozhodl jsem se pokračovat
v tradici oceňování osobnosti, které
dokáží uskutečnit svůj životní sen a zá−
roveň jsou příkladem pro ostatní. Tyto
osobnosti nás ostatní inspirují a vždy
posunují o kousek dál. Jsou vzory nej−
en pro mladé, ale pro nás pro všech−
ny,“ uvedl hejtman Plzeňského kraje
Josef Bernard, který byl sám v roce
2015 do Dvorany slávy uveden.

Dvorana slávy má další osobnosti
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V našich krajích se započalo s vý−
cvikem psů na vyhledávání mrtvol
v prvopočátku sedmdesátých let,
kterému bezesporu předcházely
práce s pachovými stopami, zapo−
čaté v bývalé části NDR. Mono −
tématická kynologická konference
uskutečněná v Kolíně v roce 1972,
otevřela vrátka všestrannějšímu vy−
užívání služebních psů, převážně
německých ovčáků v zaměření na
nepoznanou práci s pachovými sto−
pami. Dodnes je uvedená práce
s pachovými stopami důležitou sou−
částí boje se zločinem, byť se jedná
z pohledu právního i důkazního jen
o indicii. Navazujíc na německé ko−
legy se naši služební kynologové za−
čali zabývat i přípravou vytipova−
ných služebních psů k použití při
vyhle dávání mrtvol, leckde zakopa−
ných v terénu, v objektech a podo−
bně. Úspěchy se počaly zvolna do−
stavovat. Dnes je to jedna ze sou−
částí služební kynologie.
I na Klatovsku jsme nejedenkráte
v minulosti takovéhoto psa využili.

Vzpomenu nálezu rozčtvrceného těla
– torza v roce 1996 u klatovského le−
tiště, kdy se propátrával terén v naději
nalézt chybějící části těla oběti.
Předpokládalo se, že je neznámý
pacha tel odložil na různých místech,
aby tak znesnadnil identifikaci mrtvo−
ly. Přesto další části lidského těla 
i za pomoci uvede−
ného psa nalezeny
nebyly. Z uvedeného
případu je „policejní
pom ník“, o kterém
ani mnozí dnešní po−
licisté nemají potu−
chy. Přesto se do−
mnívám, že pachatel
a nejspíše i vrah
v jedné osobě vztah
ke Klatovům měl!
Případ mnohem úspěšnější se udál
na Kolinecku v roce 2000, kdy se
pátra lo necelé čtyři roky po pohřešo−
vané servírce Jindřišce z místního
pohostinství. Od samého počátku
vše směřovalo k manželovi, že to byl
ten, kdo skutečně naposledy mluvil
s živou Jindřiškou. Policisté však na−
razili na skálu mlčení, nebývalé tvrdo−
sti, emoční chladnosti i neúčasti.
Byl však i tím, co policistům hned 

následující dny oznámil Jindřiščino
pomyslné zmizení.
Bylo září, necelý měsíc scházel do
čtyř let Jindřiščina zmizení, v přelo−
movém roce nového milénia. Nasa −
zený služební pes na vyhledávání
mrtvol zmizel v lese nedaleko Čejkov.
Za okamžik se ozvalo dvakrát krátké
zaštěkání. V tu chvíli psovod věděl,
že mají vyhráno! Pes nalezl to, co
poli cisté tak dlouho hledali. Postupné
odebírání kamení a zeminy obnažilo

celou kostru. V přítmí lesa se
cosi na jednom z článků prstu

zalesklo. Byl to stříbrný prsten v po−
době hada. Zrovna takový nosila
i Jindřiška! Konečnou tečku za před−
běžnou identifikací řekla zubařka,
ostatní znalci a odborníci až později.
Manžel Jindřišky vypověděl.
„Začala mi nadávat a křičet, ať ji ne−
chám být! Konejšil jsem ji, aby si šla
lehnout a nebudila děti. Snažil jsem
se ji chytit za ruku, aby se zklidnila.
Začala do mne kopat. Zavrávoral
jsem a padl stůl. Na něm ležel dřevě−

ný váleček na válení těsta. Uchopil
jsem ho pevně do ruky a dvakráte ji
praštil do hlavy. Sesunula se mi
k nohám a zůstala ležet bez hnutí.
Dřepl jsem si k ní na bobek. Sáhl na
ni. Byla mrtvá! Ustrnul jsem. Chytil
jsem její hlavu do dlaní a neustále
nahlas pro sebe říkal: Co jsi to pro−
vedl? Co jsi to provedl? Vše ostatní
ubíhalo jako ve snu, jako v mlze.
Znova jsem na ni sáhl a chtěl cítit její
tep. Necítil jsem nic! Popadl mne ší−
lený strach a zoufalství mnou lomco−
valo. Hlavou mi běžely všelijaké
myšlenky. Pak jsem se rozhodl. Tělo
musí pryč, pryč z baráku! Uchopil
jsem ji do náručí a odnesl do našeho
auta. Uschoval ji do kufru a přikryl
jutovými pytli. Do rána jsem nezam−
houřil oka. Hned jak se děti probudi−
ly, řekl jsem jim, že pojedeme k ba−
bičce, do nedaleké vesnice, vybírat
brambory. Byla neděle. Děti jsem vy−
ložil u mámy a s autem zajel za ves −
nici. Zajel jsem do lesa a tam
Jindřišku zakopal. Tělo přikryl těmi
pytli, zasypal zeminou a navrch navr−
šil kameny. Jen jednou jsem zkon−
troloval místo uložení jejího těla, to
hned stejného dne, když jsem s dět−
mi na nedalekém poli odpoledne vy−
bíral brambory. Jen jednou. Jinak
jsem se mu vyhýbal a nikdy jsem
tam, do této části lesa již nevkročil.“  

Karel Fořt

Krimi příběh

Autor příběhu Karel Fořt, bý−
valý kriminalista a poté zá−
stupce ředitele Policie ČR
v Klatovech, vydal už 5 knih.
V nich čtenářům přibližuje
skutečné kriminalistické pří−
pady ze Šumavy.

Psí pomocník 



PŘIJMU k sobě přívětivou
spolehlivou kolegyňku,
kte rá si nutně potřebuje
vydělat dostatek peněz 
nebo i přivýdělek. Peníze
denně v klidném diskr.
Prostředí bez problémů.
Možné je i ubytování. Ozvi
se na tel.: 728883302.

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

PŘIJMEME řidiče náklad−
ního vozidla a bagristu,
znalost NJ nutná. Práce
v SRN, okres Regen. Tel.:
0049−1755850453. RR
70664

ZAJÍMÁ vás smyslná ma−
sáž a vědomý dotek? Hle −
dáme novou kolegyni, ženu
s masérskou kvalifikací
a základní znalostí AJ nebo
NJ. Zaškolení možné pří−
mo u nás. Tantra masáže
Klatovy, tel. 602764582.
RR 70687

PŘIJMEME řidiče na 12 t
solo auto. česko – ně −
mecko, v pátek doma, tel.
602441949. RR 70688

PŘIJMEME technika obor
elektro – i  začátečníka,
práce 1 směna Klatovy,
Školní  ul.  tel. 602441949.
RR 70689

PŘIJMEME pracovnice na
letování – zaučíme, dobrý
plat, 1 nebo 2 směny,
Klatovy Školní ul. dle výbě−
ru. Tel. 602441949. RR
70690

PŘIJMEME pracovnice na
balení – výhoda znalost
něm. jazyka, počítač, 1
smě na Klatovy Školní ul.
tel. 602441949. RR 70691

CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné
Rudě – posiluje svůj tým
a přijme nové zaměstnan−
ce na pozice servírka
a pra covnice za pult/ ba−
ristka (příprava kávy, zdo−
bení pohárů, atd.). Zau čí −
me, ubytování poskytneme
zdarma. Výborné platové
ohodnocení, turnusy, práce
na smlouvu nebo brigádně,
vhodné i pro absolventy
všech uč. oborů a škol.
Informace na 725835555.
RR 70699

CAFÉ CHARLOTTE, kavár−
na−cukrárna v Železné Ru −
dě – posiluje svůj tým
a přijme brigádnice na ví−
kendy, sezóny i celoročně.
Zaučíme, ubytování po −
skyt neme zdarma. Dobré
ohodnocení,  turnusy dle
dohody,  vhodné i pro ab−
solventy všech uč. oborů a
škol. Možnost při vzájemné
dohodě po ukončení školy
práce na HPP, Informace
na 725835555. RR 70700

DO PRODEJNY dárkového
sortimentu v Železné Rudě
přijmeme vitální prodavač−
ku. Očekáváme samostat−
nost, pracovitost a loajali−
tu, nabízíme zaučení zdar−
ma, práci v týdenních tur−
nusech s ubytováním zdar−
ma, jistý příjem a fér jed−
nání. Volejte nebo SMS na
602486490. RR 70701

OLMAN SERVICE s. r. o.
přijme na ranní směnu (od
6:00 do 13:00) pracovníky
osoby se zdravotním ome−
zením na pozici uklízeč/ka
v Nemocnici v Klatovech.
Bližší informace na tele −
fonu: 730186797 nebo za−
sílejte životopisy na email:
nabor@olman.cz. RR
70716

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

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy −
znamenání, odznaky aj. sbě−
ratelské předměty, staré
bake lit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por −
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, obra−
zy, hračky plechové a bake−
lit., nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960.  Vykoupím i celou
sbírku, nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 170005

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, 
reklamní cedule, mosaz−
nou pumpičku, staré
lampy, zvonky, motocykl
JAWA 90 Cross nebo
Roadster, i nepojízdný
vrak, moped S11, S22,
JAWETA i na náhradní 
díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Starou
koloběžku. Též náhradní
díly na Jawa  panelku
nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak.
Ná vo dy na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
170009 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 170035

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

STARÉ fotoaparáty (Flexa −
ret, Mikroma, Stereomi −
kroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapesní
hodinky, barometr, theodo−
lit, vánoční ozdoby, loutky,
panenky a dětské pokojíč−
ky, vláčky, plechová a ba−
kelitová autíčka, litinové
formy na bábovku, lívaneč−
ník apod. Tel.: 603872698.
PM 170014 

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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lus−
try a lampičky, sklo, por −
celán (hrnky s motivem
Prodané nevěsty, dětí, ky−
tičky), kořenky, sošky ta−
nečnic, figurky  zvířátek,
svícny, obrazy, kresby, i sa−
motné rámy, hodiny, lam−
pová radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, odzna−
ky a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 170015 

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

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

KOUPÍM osobní auto −
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
Tra bant  aj, i nepojízdné
a náhradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hrač−
ky, figurální porcelán, vá−
noční ozdoby, betlém, ob−
razy, rámy, hodiny, hodinky
na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na tyto
moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 170068 

KOUPÍM silniční panely
nej lépe  okolí  Klatovy, Su −
šice, Plzeň, Strakonice,
Horažďovice prosím volejte
nebo pište sms na telefon
723439518. RR 70710

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

POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sbě  ratel stále hledá a do−
bře zaplatí (až 10.tis/ks)
za staré pohlednice (mož−
no i určené fotografie) do
roku 1945, uvítám větší
množství, sbírku či pozůs−
talost, po dohodě mohu
i přijet za vámi.  Mohu na−
bídnout i výměnu pohled−
nic. Mobil: 602486490.
RR 70698

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro −
sklenou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále sta−
rý litinový ponk a různé
litinové nohy, různé ple−
chové skříňky se šuplí −
ky a truhlářský ponk
s dřevěnými závity na
dekoraci. Zn.: PŘIJEDU,
tel.: 603512322. PM
170024A  

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojen−
skou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopi−
sy. Velice děkujeme za
nabídky i případné dary.
Army muzeum tel.:
731454110.

KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 180 a musí mít 2 rych−
losti, nemusí nahrávat.
Rychlost – 4 – 9. Tel.:
605579683. RR 70668
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PRODÁM vzrostlý Ibišek,
stromkový, výška 120 cm.
Do interiéru. Tel.:
608514568

PRODÁM sněhovou frézu
CCR−8450 GTS. Perfektní
stav. Původní cena 19900
Kč, nyní 6900 Kč. Tel.:
773118213. PM 170181

PRODÁM krásný jednoba−
revný koberec, zánovní, cca
4 m x 3 m, barva kávy cap−
puccina, 2 ks skříněk s re−
gály vedle sebe, šířka 60
cm x výška 90 cm. Záclony
zánovní i starší, perfektní
stav po 150 Kč: Rozměr š.
290 x v. 170 cm, š. 350 x v.
145 cm, š. 50 x v. 170 cm,
s kanýrkem š. 290 x v. 150
cm stejné, s kanýrkem 
š. 140 x v. 150 cm stejné.
Ložní souprava 2 ks da −
mašek za 200 Kč. Poštovné
50 Kč. Při odběru více kusů
poštovné zdarma. Tel.:
736110160. PM 170188

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

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.:
604867469 PM 170028

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

KUCH. LINKU 4,5 m korpu−
sy, bílé lamino dvířka masiv
zlatý dub (prolisy). Lednici
s mrazákem Zanussi 1,20
výška, 55 šířka, šicí
stroj Veritas – skříň. vše 
levně. Tel.: 728523991,
724945194. RR 70661

OBRACEČE a shrnovače se−
na a diskové sekačky. Lev −
ně. Tel.: 721600401. RR
70667

SVÁŘECÍ kabely, průřez 
50 mm2 měděné. Nové, vel−
mi levně! Vhodné pro větší
proudy! Tel.: 376311848.
RR 70669

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka, peníze do 48 ho−
din. Právní servis zajištěn.
Volejte 602 853 803. KŘI
PM 170173

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

ZEDNÍK s rodinou koupí
starou chalupu do 300 tis.
Kč, tel.: 606436736. RR
70678

MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu
vhod  nou k úpravám, do
600 tisíc Kč, tel.:
722111740. RR 70677

KOUPÍM dům s velkou za−
hradou nebo s pozemky do
1 mil. Kč, na stavu nezále−
ží, tel.: 774916148. RR
70679

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

PRODÁM RD 2+1 v Lomu
u Stříbra, okr. Tachov, dům
je částečně podsklepený,
stodola, pozemek cca 300
m2. Topení na tuhá paliva,
voda obecní, boiler, elektř.
220 i 380 V. Výhodná polo−
ha u D5, exit 119, k trvalé−
mu bydlení i rekreaci, 980
tis. Kč. Ihned obyvatelný.
RK nevolat. Info na tel.:
604528745. RR 70680

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pa −
nelových domech v Plzni.
Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí.
Celá transakce je do   −
končena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 170045

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

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 rekonstruk−
ci. Cena do 1,8 mil. IN−
STINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE 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 dis−
pozici ihned. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170047

PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkónem
a se zahradou, po celkové
rekonstrukci, 95 m2, slunné
místnosti, klidné prostředí,
vhodné pro mladou rodinu
i pro seniory. Tel.:
604867469. PM 150161 

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance 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 by−
ty k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka
platební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170040

POSKYTNU ubytování vět−
šímu počtu pracujících
osob. Tel.: 376316980.
Bezděkovsko. RR 70587

PRONAJMU patro rodinné−
ho domu, včetně části dvo−
ra a zahrady, ve Švihově
u Klatov. Případné zájemce,
prosím volat po 20 hod.
Na citovaný telefon
732858578. RR 70681

PRONAJMU zahradu Na
Markýtě v Klatovech za se−
kání trávy. Tel.: 602857551.
RR 70665

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

PRODÁM traktor Zetor 8011
s platnou STK, pěkné pneu,
dobrý stav. Cena 85000 Kč.
Okres Klatovy. Tel.:
736139113 PM 170183

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

PRODÁM pneu, alu kola,
plechové disky, nové i pou−
žité, např. Škoda, VW,
Audi, Peugeot, Citroen,
Ford, BMW, Opel, Fiat,
Hyundai, Honda, Nissan,
Toyota. Tel.: 602834411.
RR 70696

PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm,
44 kw, klima, servo, imobili−
ser, 1 majitel, benzin, dobrý
stav, cena včetně nové stk
a emisí, 64000 kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
70702

PRODÁM Volkswagen Tou −
ran, r.v. 2006, obsah 1.9tdi,
77kw, 7 míst, klima, stří −
brná metalíza, nová stk,
isofix, 2 klíče, imobiliser,
velmi pěkné auto, airbagy,
el okna, servisní kniha, ce−
na k jednání 119000kč,
Klatovy tel: 723439518.
RR 70707

PRODÁM Škoda Fabia r. v.
2006, obsah 1. 4  benzin,
klima, modrá barva, servo,
centrál, palubní počítač,
servisní kniha, najeto 130
tkm, radio, nová stk, cena
69000 kč, Telefon:
723439518. RR 70704

PRODÁM Peugeot 307, r. v.
2007 obsah 1. 6 hdi, diesel,
klima, el okna, serviska,
imobiliser, radio, abs, nová
stk, alu kola, 2 klíče, velmi
pěkný stav, cena 97000 kč,
Klatovy telefon 723439518.
RR 70703

PRODÁM levně přívěs val−
ník Sport Jacht LPB207M,
příští TK 9. 8. 2020, cena
dohodou, tel.: 776662550.
RR 70648

PRODÁM Peugeot 308 sw,
r. v. 30. 12. 2010, provoz
2011, 1 majitel, obsah 1. 6
hdi, 68 kw, najeto pouze
95000km, servisní kniha,
po servisní kontrole, abs,
klima, el okna, radio na cd,
tažné zařízení, grafitová me−
talíza, cena 155000 kč, tele−
fon 723439518, Klatovy.
RR 70705

PRODÁM Volkswagen
Caddy 1. 9 tdi, r. v. 12 /
2009, provoz 2010,77 kw,
červená barva, el okna,
imobiliser, radio, 1 majitel,
velmi pěkný stav, super ce−
na 155000 kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR 70706
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S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodièe, druh,
bratr s rodinou a dìti Michalka a Lucinka.

Dìkujieme všem, kteøí vzpomenou s námi.

Oèi pláèou, srdce bolí, ale rány nezahojí.
Hvìzda Ti nesvítí, sluníèko nehøeje, už se k nám nevrátíš,

už není nadìje. Tvá hvìzda nezhasla, jen zmírnila Tvùj 
svit. Jen svíèku hoøící a hezkou kytici Ti na hrob mùžeme 

dát, chvíli postát a s láskou na Tebe vzpomínat.

Dne 10. øíjna uplyne 10 smutných let,
co nás opustila dcera a matka, paní

Marta SEKYRKOVÁ, roz. Tomášková
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PRODÁM Peugeot 207 sw,
r. v. 2008, obsah 1.6 hdi,
klimatronik, abs, el okna,
servo, panorama střecha,
tažné zařízení, servisní kni−
ha, cena 109000kč, tel:
723439518. RR 70708

PRODÁM Opel Corsa r. v.
2003, obsah 1. 0 benzin, el
okna, servo,nová stk, cen−
trál, 2 klíče, imobiliser, zá −
novní pneu, 3 dveře, radio,
cena 37000kč, Telefon:
723439518. RR 70709

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r.v. 2008, 1.9 tdi,
77kw, nová stk, imobiliser,
klimatronik, radio na cd, taž−
né zařízení, najeto 249tkm,
servisní kniha + faktury za
opravy ze škoda servisu,
parkovací senzory, tonovaná
skla, velmi pěkný stav, alu
kola, cena 138000 kč, tele−
fon 723439518. RR 70711

CELOSTNÍ léčení Reiky, har−
monizace čaker, těla, duše,
mysli. Výklad karet Osho
zen tarot pro radu jakým
směrem a co v životě zpra−
covat. Váš mistr Reiky 3. st.
Tel.: 722617419. RR 70676

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily
a zemědělské stroje. Dále
provádíme demontáž oce −
lových konstrukcí a budov
(sila apod.) a výkup že −
lezného šrotu. Tel.:
604867469. PM 170033

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

MUŽ 40/190 nekuřák, hledá
ženu, která má ráda přírodu,
kulturu, četbu, chalupaření
a má zájem o trvalý vztah.
Nekuřačka podmínkou,
dlou hovláska vítána, menší
dítě není překážkou. Tel.:
722564596. PM 170179

50/178 muž z Plzně rád po−
zná ženu, která má zájem
o vztah a je nyní bez partne−
ra. Tel.: 737903420. PM
170147

RÁD POZNÁM ženu, štíhlej−
ší postavy, okolo 60 let, 
která je také sama a má zá−
jem to změnit. Z Plzně a blíz−
kého okolí. „Náhoda“. Tel.:
776310146. PM 170189

RÁD bych poznal hodnou
obyčejnou ženu, nekuřačku.
Jsem nekuřák 60/176/95.
Mám rád přírodu, hudbu,
výlety. Tel.: 722246630. 
RR 70675

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

AHOJ, přeji krásný den.
Velice rád bych se pomocí
těchto řádků seznámil se
štíhlejší, citově založenou
nekuřačkou. Jsem rozve −
dený, SŠ, 51/169/70 s vy−
řešenou minulostí. Tel.:
728173034. RR 70650

VDEJSEDOBAVORSKA.CZ
– 720409101.

MUŽ 58/170/69, nekuřák
a abstinent, středoškolák,
s vlastním bytem na Chod −
sku, později s domkem se
zahradou na Slovácku, hle−
dá nezadanou ženu, nejlépe
ve věku 35–58 let pro spo−
lečný manželský život, která
je ochotna se po seznámení
přistěhovat. Na prozvánění
a skrytá čísla nereaguji. Tel.:
705404111. RR 70653

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

49/176 SUCHT migränefreie
humorvolle, deutschspre−
chende Frau für Partner −
schaft und Freizeitge stal tung.
Raum Sušice – Klato vy. Tel.:
778269336. RR 70670

MUŽ 43/195 zklamaný ži−
votem hledá ženu pro trvalý
vztah, klidné povahy, hezké−
ho vzhledu. Nejlépe ze Suši −
ce, Horažďovice, Klato vy
a blízké okolí. SMS na tel. č.
731789666. RR 70673

HLEDÁM ženu nekuřačku
do 68 let, možný i trvalý
vztah, z Domažlicka. Odpo −
věď na inz. SMS – dík! Tel.:
728934141. RR 70692

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

VESELÝ, nekuřák, 46/177
hledá osamělou, hodnou
ženu, která touží tak jako já
po láskyplném vztahu.
Plzeňsko, tel.: 720392224
(SMS). RR 70712

75/173/70 ŽENA z Klatov
ráda pozná muže, který má
zájem o vztah a je nyní bez
partnerky – auto vítáno, tel.:
723048366. RR 70651

ZATÍM VITÁLNÍ, pracovitá,
nemajetná vdova 65/160,
hledá kamaráda, abstinenta,
řemeslníka – vzájemná po−
moc. Nejraději Táborsko.
Možno i „zn. Pelhřimov −
sko“. Odpovědi zasílejte na
adresu redakce pod č. inzer−
ce PM 170191

BRUNETKA 46 let, 160 cm,
hledá správného a pohodo−
vého muže do 53 let se
smyslem pro humor a opti−
mistickým přístupem k živo−
tu, s vlastním autem a byd−
lením. Plzeň a okolí. Tel.:
774261040. PM 170193

45LETÁ vdova s 6letou
dcerou hledá přítele s autem
pro vážný vztah. Jsem 164
cm, štíhlá, Klatovy (Mě čín).
Tel.: 720386061. RR 70674

ŠTÍHLÁ blondýnka 40 let
mladšího vzhledu hledá pří−
tele pro občasné intimní
schůzky. Tel.: 723104885.
RR 70682

70LETÁ vdova silnější po−
stavy s vlastním bytem na
vesnici by ráda poznala pána
přiměřeného věku, kterému
je také smutno a nechce žít
sám. Písemné nabídky, pro−
sím, do redakce. RR 70715

LEVNÉ kurzy účetnictví/
mezd, d. evidence, GDPR,
DPH, EET. SW profylaxe
počítače 99 Kč! PC progra−
my účetnictví/mzdy, EET
jen za 99,− Kč měsíčně!
www.SoftAg.cz, 374 623
540. KŘI PM 170187

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, od−
voz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy −
ma lo vání. Tel. 603512322
e−mail: pavel.rejsek@se−
znam.cz. PM 170024

GEODETICKÉ PRÁCE. Po −
třebujete zaměřit nový
dům či rozdělit nebo vyty−
čit pozemek? Neváhejte
nás kontaktovat, působí−
me v celém Plzeňském
kraji. Volejte: 775311839,
Navštivte: www.geodezie−
plzen.eu.

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňova−
cí drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku zemi−
ny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na 55
Kč/t. Plzeň, Klatovy. Přeš −
tice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 170037

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

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.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957.  PM
170044

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

MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.) zdar−
ma odvezu, vykoupím,
zprostředkuji prodej – za
odvoz. T.: 608887371 / E.:
info: nabytek1980@se−
znam.cz. Stačí napsat
SMS nebo prozvonit.
Odpovím.  RR 70060

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

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

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

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

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

MINIPŮJČKY v hotovos−
ti!! Poprvé ZDARMA! 
Pří jem nutný! Plzeň,
Praž ská 41(u Bohemie),
Po−Pá 11−16 h, tel.:
605760958, www.azpro−
fin.cz.  KŘI PM 170184

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

SBĚRATEL koupí staré
motocykly ČZ, JAWA,
OGAR, mopedy STADION
i cizí značky, nekomplet−
ní díly, torza, rámy, části
motorů, blatníky, kola,
ráfky aj. Přijedu a za −
platím na místě. Na bíd −
něte, určitě se domluví−
me. Telefon: 603237242,
email: flemet@
seznam.cz. RR 70316
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PRODÁM knírače P+S ště−
ňátko, odběr kol. 20. 10. Je
to pejsek. Prodám kamerun−
ského beránka – stáří 6 mě−
síců. Tel.: 606231222. RR
70713

PRODÁM štěňata – jezevčík
dlouhosrstý standard – čer−
vený s PP, prodej ihned, tel.:
721376491. RR 70714

PŘÍJEMNÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou
relaxaci a krásné milování,
orálek bez aj. ve svém by−
tečku v Plzni. Diskrétně.
Tel.:773991857. KŘI PM
170185

HNĚDOVLÁSKA z Plzně tě
zve do diskrétního pelíšku.
Prsa č.2, dělám i dámský
análek. Tel.: 739900561.
KŘI PM 170177
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

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

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

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

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 26. října 2017
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