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Památníkem vzdáváme hold hrdinským činům lidí
Po dvaasedmdesáti letech
má Plzeň důstojné pietní
místo. V areálu plzeňské Ško−
dovky byl totiž dnes slavnost−
ně odhalen památník zaměst−
nancům Škodových závodů,
kteří padli za druhé světové
války. Pomník byl kompletně
vyroben současnými zaměst−
nanci Škody Transportation
a je umístěn v bezprostřední
blízkosti V. brány naproti bu−
dově 3D planetária. Památník
byl financován Nadací Krsek
Foundation.
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Nový památník je výsledkem mnoha
let trvajících debat o vzniku důstoj−
ného pietního místa, které by při−
pomínalo tragické oběti nacistické
perzekuce, stejně jako oběti spoje−
neckých náletů z řad zaměstnanců
plzeňské Škodovky. Jedná se o ko−

která významně poznamenala nejen
Škodovku a její zaměstnance, ale
vlastně celou Plzeň. Odhalením pa−
mátníku vzdáváme hold hrdinským
činům lidí, kteří se nesmířili s oku−
pací a přinesli oběť nejvyšší, tedy
vlastní život,“ říká Tomáš Krsek,
předseda dozorčí rady Škoda Trans−
portation, spoluzakladatel Nadace
Krsek Foundation.
Na památníku je všech 398 jmen
obětí druhé světové války z řad za−
městnanců společnosti. Jednalo se
zpravidla o aktivní odbojáře, ale
i oběti spojeneckých náletů na
Škodovku.

vový solitér vyvedený v industriálním
duchu, který mimo jiné předsta−
vuje průmyslový charakter místa.
Památník je umístěn v areálu Ško−
dovky tak, aby byl rovněž přístupný
široké veřejnosti.
„Pomník padlých škodováků nám
připomíná zásadní kapitolu z historie,

Laboratoře v Privamedu v nových prostorách
V minulém měsíci došlo v Nemoc−
nici Privamed k přestěhování bio−
chemických a mikrobiologických
laboratoří do nových prostor pří−
stavby této nemocnice. Tento pře−
sun umožní modernizaci konsoli−
dované laboratoře na jedno místo,
což znamená výrazné zkvalitnění
a zrychlení zpracovávání vzorků
z více odborností.
„Konkrétně v laboratoři klinické
biochemie, hematologie, imunologie
a alergologie ročně provádíme ko−
lem 2,5 mil. testů a tímto počtem
a šířkou nabídky patříme mezi dva−
cet největších laboratoří v České
republice. Jen pro ilustraci v roce
1996 naše laboratoř vyprodukovala
250 tisíc vzorků při stejném počtu
20 zaměstnanců,“ říká úvodem ing.
Zdeněk Jeřábek, přednosta Oddělení
klinické biochemie.
„Dle statistiky je v celém Plzeň−
ském kraji provedeno kolem 11 mil.
testů za rok, z čehož vyplývá, že na−
še laboratoř zpracovává téměř 1/4
všech testů v tomto kraji,“ dodává
ing. Jeřábek.
Laboratoře nemocnice Privamed
splňují speciální kritéria pro segment
poskytovatelů diagnostické péče, to
znamená, že jsou akreditované ve
všech oborech.
Poskytují kvalitní služby nejen lé−
kařům v nemocnici Privamed, ale
i Mulačově nemocnici, nemocnici
Sv. Jiří, Masarykově nemocnici
v Rakovníku a externím ambulant−
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stavy se pohybuje od několika metrů
až do délky desítek metrů. Je zřej−
mé, že v prostorových podmínkách
původních laboratoří by instalace
takové linky byla nemožná.
„Nespornými výhodami naší labo−
ratoře oproti konkurenčním ambu−
lantním laboratořím v našem regio−
nu je lokalizace laboratoře a síť deta−
šovaných odběrových míst, dále
zpracování 99% testů pod jednou
střechou oproti převozu vzorků po
celé ČR, které praktikují ostatní labo−
ratoře, dále nepřetržitý provoz 24
hodin denně. V laboratoři pracují
atestovaní odborníci. Všichni lékaři
jsou kmenovými zaměstnanci a po−

ním lékařům v Plzni a okolí. Postup−
ně vybudovali síť detašovaných la−
boratoří včetně odběrových míst−
ností v Plzni na poliklinikách Bory,
Slovany a Doubravka, mimo Plzeň
na poliklinikách v Blovicích a ve
Stříbře, což v praxi znamená, že pa−
cienti mají k dispozici odběrová mís−
ta v blízkosti bydliště či ordinace lé−
kaře. Samozřejmostí je i rychlost
svozu vzorků, které nyní zajišťují de−
víti i svozovými auty, elektronické
zasílání výsledků přímo do infor−
mačního systému lékaře, dále bez−
platné poskytování odběrového ma−
teriálu a také bezplatný svoz a likvi−
dace infekčního odpadu.
Laboratorní přístrojová technika
prochází v současné době neustá−
lým vývojem. Výrobci ve snaze zvý−
šit efektivitu a produktivitu laboratoří

začali analyzátory uspořádávat do
analytických modulárních sestav.
Každá sestava obsahuje několik
analyzátorů propojených robotickým
podavačem vzorků. Délka této sou−
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skytují konzultace v následujících
oborech: klinická biochemie, hema−
tologie, imunologie, alergologie
a klinická mikrobiologie.“ doplňuje
ing. Jeřábek.
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Marek Kýhos – první půlrok v čele rodinných nemocnic:

Měníme se, uvnitř i navenek

Zintenzivnit spolupráci mezi kraj−
skými nemocnicemi, směřovat je−
jich vnímání u pacientů jako posky−
tovatelů kvalitní lékařské péče
v rodinném prostředí menších ne−
mocnic, nebo také vzbudit u perso−
nálu hrdost, že pracují právě v kra−
jem vlastněných nemocnicích. To
jsou jen některé z cílů, které chce
dosáhnout Ing. Marek Kýhos, MBA,
jenž se před půl rokem stal předse−
dou představenstva tehdy Zdravot−
nického holdingu Plzeňského kraje.
Změna názvu společnosti, která
koordinuje rozvoj nemocnic, je
pouze jedním z prvních kroků.

w V samém začátku lze asi považo−
vat za stěžejní změnu, že noví čle−
nové představenstva, tehdy ještě
„holdingu“, se stali zároveň i členy
statutárních orgánů samotných ne−
mocnic?
Pokud máme nemocnice směřo−
vat k rozvoji, zajistit jejich prováza−
nost a spolupráci, pak bylo nezbytné
být i přímo v jejich managementu
a převzít za vedení společností od−
povědnost. Proto došlo k popisova−
né změně konceptu řízení, kdy jsme
s kolegy Mgr. Jaroslavem Šímou
a MUDr. Alanem Sutnarem byli po−
stupně jmenováni do představenstev
resp. jednatelských rad všech spra−
vovaných nemocnic.
Méně nápadným, ale rovněž dů−
ležitým zásahem do konceptu řízení
nemocnic je, aby ve výkonném ma−
nagementu nemocnic, třeba na po−
zici předsedy představenstva a ná−
městka, byl vždy jeden lékař a jeden
ekonom. Vedení zdravotnického
zařízení si totiž klade vysoké nároky
na odborné znalosti jak v oblasti
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Ing. Marek Kýhos, MBA
předseda představenstva

medicíny, tak i v ekonomických
oblastech.
w Určitě ne těmi nejdůležitějšími,
ale viditelnými novinkami je i na−
značená změna názvu a loga spo−
lečnosti.
Měníme se uvnitř i navenek. Pro
novou etapu bylo nezbytné vybavit
společnost srozumitelnějším ná−
zvem, který jednoznačně definuje
oblast činnosti a kompetencí. Oproti
zdravotnickému holdingu je nový ná−
zev Nemocnice Plzeňského kraje
jednodušší a také v sobě obsahuje
příslušnost nemocnic k jedné spolu−
pracující skupině.
Stejně tak i nové logo. Není logem
jedné společnosti. Je základem no−
vého vizuálního stylu celé rodiny ne−
mocnic, takzvaným corporate de−
sign. Bude reprezentovat každého
jednoho pracovníka stejně jako nás
všechny jako tým.

w Slova jako tým, skupina, rodina
nemocnic zřetelně naznačují, jak
chcete nemocnice směřovat.
Užší spolupráce, komunikace,
provázanost, sjednocování vybra−
ných činností mají pro všechny za−
interesované strany od pacientů,
přes zaměstnance až po vlastníka
daleko větší přínos, než kdyby se
nemocnice a i jednotlivá oddělení
vůči sobě chovaly jako konkurenti.
w V jakých oblastech chcete hlav−
ně spolupráci posilovat?
Směrem dovnitř bych si přál, aby
spolu personál více komunikoval, ať
už mezi nemocnicemi, tak i uvnitř
jednotlivých nemocnic, a to jak for−
málně, tak i neformálně mimo−
pracovně.
Vytvořili jsme například Lékařskou
radu složenou z vybraných primářů
různých odborností nebo z lékární−
ků. Je to na jednu stranu pro nás
manažery poradní orgán pro odbor−
né konzultace v oblasti medicínské
péče, ale zároveň by členové rady
měli zprostředkovávat komunikaci
svých odborností mezi nemocnice−
mi. Pravidelně by se ale měli vídat,
hovořit spolu a pracovat týmově
i třeba hlavní sestry nebo vrchní
sestry dle odborností, laboranti, ma−
nažerky kvality a další. Někde to už
samozřejmě dobře funguje.
w A ta neformální komunikace?
Hledáme možnosti a připravujeme
setkání zaměstnanců i mimo nemoc−
nice nebo odborné semináře, aby se
potkávali, poznávali i v jiném než ryze
pracovním vztahu a prostředí. Pilot−
ním projektem byl v září Rodinný den
se Stodskou nemocnicí, což bylo
zábavné odpoledne pro rodiny za−
městnanců a partnerů nemocnice.
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Podobnou akci bychom chtěli i s po−
mocí samospráv či sponzorů dělat
každoročně v každé z nemocnic.
Zvažujeme i akce, kde by se potkali
zaměstnanci napříč všemi nemocni−
cemi, třeba ples či sportovní den.
w Určitě ta spolupráce či prováza−
nost bude mít efekt nejen uvnitř,
ale i mezi nemocnicemi?
Ano, chovat se jako skupina má
význam třeba i při jednání s třetími
stranami. Jen namátkou: Společné
jednání se zdravotními pojišťovnami
s cílem optimalizovat nabízenou péči
a úhrady za ni. Tahle jednání už ve−
deme týmově.
Dále obnovujeme a oproti minu−
losti chceme více rozšířit společné
nakupování zdravotnického mate−
riálu a léků. Cíl je zřejmý. Kvalita
a úspora.
A souvisí s tím i hledání a vytváře−
ní nových společných benefitních
programů a motivací, abychom byli
atraktivním zaměstnavatelem, dařilo
se nám udržet současné zaměst−
nance a přilákat nové, ať už zdravot−
níky nebo i nezdravotníky. Kdybych
to měl jednoduše popsat, přál bych
si, aby personál měl plno důvodů být
hrdý na to, že pracuje v nemocnicích
Plzeňského kraje a sám o sobě byl
reklamou pro zájemce o dobré za−
městnání.
w A jak byste chtěl, aby krajské ne−
mocnice vnímala široká veřejnost,
vaši potenciální pacienti?
Takové, jaké ve skutečnosti jsou.
Že poskytují velmi kvalitní péči po
medicínské stránce a zároveň tím,
že se jedná o menší regionální ne−
mocnice, tak že naše péče je i sku−
tečně individuální, v takovém až ro−
dinném prostředí a atmosféře.
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Bloky pro památník Díky, Ameriko! jsou z Francie
Dva žulové bloky pro obnovu plzeň−
ského památníku Díky, Ameriko!
jsou již vylomeny. Kameny pochá−
zejí z lomu Carrier Plo v místě
Saint Salvy de la Balme ve Francii,
kde byl již jeden z budoucích pylo−
nů také ořezán, druhý pracovníci
lomu opracovávají v těchto dnech.
Na začátku prosince budou převe−
zeny bloky do České republiky.
Radnice následně vypíše zakázku,
která zahrnuje vyleštění kamene,
zhotovení písma, usazení obou
pylonů i opravu dlažby, osvětlení
a další. Památník by měl být
kompletně obnoven do konce
dubna 2018.
„Lom v místě Saint Salvy de la
Balme, které leží asi 80 kilometrů od
Toulouse, je největším žulovým lo−
mem ve Francii, současně patří
k největším v Evropě. Celkem tam
pro nás vylomili šest bloků, z nich
vybrali dva nejlepší. Jejich zkuše−
nosti jsou neuvěřitelné. Na místě
jsme se seznámili i s kvalitou kame−
ne, známe všechny jeho geofyzikální
vlastnosti,“ přiblížil technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář.
Ten se byl přímo v lomu na dané blo−
ky podívat spolu s vedoucím Odboru
investic Magistrátu města Plzně
Pavlem Grisníkem, jehož odbor má
obnovu památníku na starost.
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V těchto dnech francouzská firma
ořezává i druhý z vylomených bloků,
to by mělo trvat zhruba pět dnů. Poté
vyzve plzeňskou radnici, aby si ká−

„Jedná se o velmi kvalitní lom
a skutečně velmi zkušenou firmu.
Dělali nyní například monument ze
žuly na slavnou katedrálu Sagrada

že by kámen mohl prasknout,“ do−
plnil Pavel Šindelář.
Památník Díky, Ameriko! na křižo−
vatce ulic Klatovská třída – Americká
byl vybudován v letech 1994 – 1995
a slavnostně byl odhalen při květno−
vých oslavách 50. výročí osvoboze−
ní města Plzně americkou armádou.
Tvoří jej zpevněná plocha z kamen−
ných žulových desek doplněná upro−
střed bílou pěticípou hvězdou s relié−
fem. Hlavní dominantu památníku
tvořily dva žulové pylony, na které
navazuje vyrovnávací kamenné
schodiště. Oba pylony muselo měs−
to nechat odstranit loni v dubnu, a to
z důvodu špatného stavebně−tech−
nického stavu, v pylonech se obje−

men vyzvedla, převoz do České re−
publiky zajistí firma APB. Pylony bu−
dou následně uloženy v areálu
Správy veřejného statku města
Plzně. Ještě v prosinci chce Plzeň
vypsat zakázku na vyleštění obou
kamenů, vytvoření nápisů a usazení
bloků na místo v Americké ulici
a další úpravy, cena by neměla pře−
sáhnout částku 7,5 milionu korun.
Město Plzeň dělá maximum pro to,
aby na Slavnosti svobody v květnu
2018 byl již památník hotový.

Familia v Barceloně, zhotovovali ta−
ké památník obětem tsunami v Lon−
dýně pro prince Charlese. Popírají,

vily praskliny a podle statika hrozilo,
že by se několik tun vážící kvádry
mohly zřítit.
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Ski&Bike Špičák před letošní
zimou posílil zasněžování

Návštěvníci a milovníci sjezdo−
vek budou mile překvapeni
přípravou šumavského areálu
Ski&Bike Špičák, kde už začali
zasněžovat. Investice za přibliž−
ně 10 milionů korun do nastáva−
jící zimní sezony poznají lyžaři
ve Ski&Bike Špičák hlavně na
sjezdovkách, především na je−
jich úpravě a údržbě.

Areál si v tomto roce pořídil další
nejmodernější rolbu pro úpravy zdej−
ších sportovních sjezdovek a rozšířil
i počty sněžných děl (na celkových
32 kusů, tj. 19 tyčí a 13 vrtulových
děl). Poprvé v novodobé historii
střediska (po spuštění lanovky v ro−
ce 2006) má k dispozici zmíněné vy−
bavení v optimálním počtu (k povo−
lenému množství čerpání vody u děl,
k počtu km upravovaných sjezdo−
vek) i v nejmodernějším provedení.
Zasněžovací technologie bude až
letos poprvé v době svého provozu
stále pracovat na maximálně možný
výkon. Díky většímu počtu děl od−
padne prodleva spojená s jejich stě−
hováním po svahu. „V mrazivém po−
časí tak budeme při zasněžování
vždy kontinuálně odebírat horní limit
povoleného množství vody. Urychlí
se tím výroba technického sněhu,
budeme schopni sjezdovky vysněžit
rychleji,“ vysvětluje provozní ředitel

Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.
Tento způsob je též ekonomičtější
a zjednoduší práci personálu.
O dost rychleji se pak budou sjez−
dovky také udržovat díky další nové
rolbě. Na úpravu sjezdovek má areál
už dva velmi výkonné stroje s navijá−
kem, pro snowpark a fun line spe−
ciální rolbu Park bully. K nim čtyři
kvalifikované rolbaře, což výrazně

Rolbaři Ski&Bike Špičák poprvé
v loňské sezoně, a budou v tom po−
kračovat i letos, prošli praktickou vý−
ukou úpravy sjezdovek či snowpar−
ků pod dohledem renomovaného
odborníka Martina Španěla. Ten má
za sebou bohaté zkušenosti z řady
zahraničních horských středisek
a podílel se např. na budování olym−
pijských tratí v ruském Soči.

kud nás kontaktuje mailem/telefo−
nicky, zašleme poštou domů. Pak si
přes náš e−shop na webu spicak.cz
zakoupí jakýkoli skipas,“ přibližuje
postup Kasík. Po příjezdu nastupuje
už rovnou na lanovku, zvolený tarif
se mu aktivuje při prvním průchodu
turniketem. Když po posledním lyžo−
vání kartu vrátí, vyplatíme mu v kase
areálu 50 korun zpět.

Ceny skipasů
zimní sezony 2017/18

zkrátí dobu úpravy všech zdejších
tratí. „Ty mohou delší dobu a lépe
promrzat, díky tomu pak déle vydrží
náporu lyžařů. Samozřejmě podmín−
kou je normální průběh zimy. Při
nočních teplotách nad nulou nic ta−
kového slibovat nechceme. Fyzikální
zákony ani s nejlepší technikou pře−
konat nelze,“ doplňuje V. Kasík.

Na Špičáku letos počítají též
s osvědčeným receptem proti fron−
tám u kas (jedno jestli v období
Vánoc nebo kdykoli v průběhu sezo−
ny). Komu se nechce hlavně ráno po
příjezdu čekat, může si zakoupit libo−
volný skipas online. „Potřebuje k to−
mu pouze naši čipovou kartu na vle−
ky v ceně 50 Kč. Tu mu klidně, po−

Loni areál hlavní skipasy nezdra−
žoval, letos pak i vzhledem k pra−
videlným investicím zvedl cenu
denního skipasu pro dospělého
v hlavní sezoně o cca 3 % na
630 Kč (z 610 Kč). Ve stejné re−
laci pak bude stát celodenní dět−
ský skipas – 445 Kč či rodinná
celodenní jízdenka (dva dospělí
a neomezený počet vlastních
dětí) – 1515 Kč. V loňské sezo−
ně premiérově nabízený junior−
ský skipas (mládež 15 – 18 let)
přijde na 550 Kč. „Osvědčil se
nám i lyžařům, v rámci prodejů
všech skipasů si jej loni zakoupi−
la zhruba desetina našich náv−
štěvníků,“ říká k loňské novince
mezi skipasy V. Kasík.

Zimní sezona 2017/18 v lyžařské škole – již po 44.
Vlastní lyžařská škola letos rozši−
řuje nabídku po nejmenší děti ve
věku 3−4 let. „Půjde o individuální
lekce pro nejmenší děti, aby si vy−
zkoušely svoje první lyžo−
vání. O tyto kurzy byl zájem,
stejně jako o další individu−
ální výuku pro dospělé/větší
děti, kde si oni sami mohou
vybrat svého instruktora
a zvolit čas začátku,“ říká
Tereza Machová, která je
vedoucí lyžařské školy ve
Ski&Bike Špičák.
Oblíbené víkendové lyžař−
ské kurzy pro děti (od 6 let)
i dospělé startují 13. ledna 2018.
Doprava autobusy z různých částí
Plzeňského kraje je zajištěna včetně

Plzeňský rozhled 12/2017

obědů a celodenního zázemí vyto−
pené tělocvičny. Lyžařská škola
Ski&Bike Špičák má jako jedna
z mála v oblasti akreditaci minister−

Ve dvou úsecích rodinné sjezdovky
Spodní Šance také vznikne za do−
brých sněhových podmínek tzv.
„Funline“, lehká a hravější forma trati
na způsob skikrosu. Dlouhá bude cel−
kem skoro 300 metrů, široká v prů−
měru 10 metrů a kromě klopených
zatáček nabídne i např. terénní vlny.

stva školství k výuce a udíle−
ní kvalifikace instruktorů ly−
žování a snowboardingu.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Ski&Bike Špičák: 8,5 kilometrů
sjezdovek, 88 % zasněžováno tech−
nickým sněhem. Celkem 5 hlavních:
černá – Šance (nejprudší v ČR), dvě
červené – U Zalomeného, Slalomo−
vá, dvě modré – Spodní Šance,
Turistickou, Freestyle Area – Lubák,
dětský areál a hřiště pod hotelem
Sirotek. Přepravu zajišťu−
je čtyřsedačková lanovka
(2400 osob/hodinu, délka
1272 m) a 10 dalších vle−
ků s celkovou kapacitou
7550 osob/hodinu. Pro
běžkaře vlastní okruh
a desítky kilometrů upra−
vovaných tratí v okolí.
Více na

www.spicak.cz
5

REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, minulý týden
jsem po ujištění, že jde
jen o evidenci návštěv,
podepsala protokol o pro−
hlídce. Bohužel jsem
poté zjistila, že hypotéku
dostanu v mnohem men−
ší výši a rozhodla jsem se
využít jinou realitní kan−
celář. Teď jsem bohužel
zjistila, že v protokolu je
uvedeno, že pokud využi−
ji služeb jiné kanceláře,
zaplatím pokutu. V proto−
kolu není uvedeno kolik,
jen že ve výši náhrady
škody. Je vůbec něco ta−
kového vymahatelné?
Děkuji, Ilona Klementová
Dobrý den, obecně lze říci,
že protokoly o prohlídce za−
vazují zájemce o koupi uza−
vřít smlouvu kupní na kon−
krétní nemovitost pouze pro−
střednictvím zprostředkova−
tele, který nemovitost zá−
jemci ukázal. To by samo
o sobě nebyl problém, po−
kud by k tomuto jednání mě−
la realitní kancelář oprávnění
od majitele nemovitosti. To
bohužel většinou nemá,
ostatně kdyby měla, tento
protokol by byl zcela zby−
tečný. Makléř tedy zavazu−
je stranu obchodu uzavřít
smlouvu s druhou stranou,
která o tom však ani nemá
tušení. Jako takové je toto
jednání, resp. závazek z něj
vyplývající neplatný. Makléři
se tváří, že potřebují pouze
„pro šéfa“ potvrdit, že na
prohlídce s klientem byli
a klient, který netuší, o co
jde, dokument v dobré víře
podepíše. Ve skutečnosti
však podepisuje formu zpro−
středkovatelské smlouvy vý−
hradního charakteru. Na
druhou stranu je nutno ob−
jektivně uvést, že záznam
o tom, kdo nemovitost nav−
štívil, je ochranou majetku
prodávajícího. Má se však
jednat o čistou evidenci, ni−
koli skrytý závazek.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Život v kufříku zachytí první dny života
Ne všichni novorozenci mají to
štěstí a putují z porodnic se svými
rodiči domů. Jen z porodnic v Kla−
tovech, Domažlicích a Stodu míří
ročně až deset miminek z různých
důvodů do dětských center a dále
do pěstounské péče. Takové děti
pak jen velmi těžce hledají informa−
ce o prvních dnech svého života.
Nemocnice Plzeňského kraje pro−
to zahajují spolupráci s Nadačním
fondem La Vida Loca a vstupují do
projektu „Život v kufříku“. Jeho cí−
lem je pro opuštěné novorozence
i jejich adoptivní
rodiče zachovat
první střípky ži−
vota. Kufříky ja−
ko první v kraji
převzala Klatov−
ská nemocnice.
„Pokud již má
dítě složitější za−
čátek svého ži−
vota a nemůže
být se svými rodiči, tak alespoň
takto pomocí projektu a vzájemné
spolupráce zdravotníků a následně
pracovníků v sociálních zařízeních
nebude jeho život anonymní. Proto
nás projekt oslovil a chtěli jsme se
přidat k již velké řadě nemocnic,
které s nadací spolupracují,“ vysvět−
luje vrchní sestra dětského odděle−
ní Klatovské nemocnice Gabriela
Kubíková.
Výbavou kufříku jsou například
první botičky, obleček, hračka, koje−
necká lahvička a další drobnosti.
Vzpomínky na první chvíle života

pak má ucho−
vat Pamětní−
ček – kniha ži−
vota. Obsahuje
mimo jiné pro−
stor pro první
fotografii, otisk
nožičky a ručičky, kolonky pro za−
psání novorozenecké délky, váhy,
dále barvy očí, ale také stránku pro
fotografii porodnice i sestřiček, které
se o miminko v porodnici starají. Ty
mohou připsat i osobní přání do ži−
vota. Další stránky se věnují událos−
tem prvních týdnů a měsíců mimo
porodnici. Kniha je přitom stylizová−
na právě pro děti se specifickým ži−
votním osudem a liší se od jiných
novorozeneckých knih.
„Pro rodiče a pro děti, které vy−
růstají v bezpečí vlastní rodiny, se ty−
to informace mohou zdát samozřej−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

mé. Jejich nejútlejší dětství jim ma−
pují a poté zprostředkují rodiče,“ po−
pisuje zakladatelka nadačního fondu
Iva Říhová s tím, že ale děti odlouče−
né od svých biologických rodin tuto
příležitost zpravidla nemají. „Mohou
zažít změnu rodiny, sociálních pra−
covníků, prostředí, v němž jejich ži−
vot začíná. A jejich minulost tak
může být ztracena a zapomenuta,
což má někdy negativní vliv na vy−
tváření jejich identity. Mít fakta z této
doby o sobě i o lidech z okolí jim ale
pomohou tuto minulost přijmout
a vykročit do budoucnosti,“ doplňu−
je Iva Říhová.
Kromě kufříků, které pak putují
s dítětem, si dnes v Klatovské ne−
mocnici převzali od nadace i barvič−
ky na otisk nožiček a ručiček a tis−
kárnu pro výrobu prvního portrétu
a fotek z porodnice.
Plzeňský rozhled 12/2017

299 000 Kč
2

349 000 Kč

G

599 000 Kč

1 099 000 Kč

Zahrada (1 212 m ), Plzeň – Koterov

3+1 (73 m ), Nečtiny, okr. Plzeň – sever

2+kk/B (60 m2), Rybnice, okr. Plzeň – sever

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

Prodej oploceného pozemku se stavební buňkou, ovoc−
nými stromy a keři u řeky Úslavy. Zahrada je svažitého
rázu. Nejsou zde žádné inženýrské sítě. V blízkosti
Farma Jitřenka. Krásná klidná lokalita u řeky vhodná pro
rybáře, ale i k aktivnímu odpočinku pro zahrádkáře.
V územním plánu vedeno jako „plocha přírodní“.
Velmi zajímavá nabídka!
& 734 319 302

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

Nabízíme družst. byt ve 2. patře cihl. domu z r. 2003
bez výtahu a s malým balkonkem. V r. 2015 proběhlo
kompletní zateplení domu a nová fasáda. K bytu náleží
sklepní koje v přízemí domu a parkovací stání před do−
mem. Byt lze převést do OV v r. 2026.
& 734 319 301
Vřele doporučujeme!

1 270 000 Kč
2

C

1 599 000 Kč
2

Chalupa 5+kk (694 m ), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb

3+kk/L (60 m ), ul. Na Stráni, Holýšov,
okr. Plzeň – sever

Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na vlast.
pozemku 8 km od Bezdružic s koupelnou, WC a půdními
prostory s dalším pokojem. IS. el. 230/400 V, voda z vlastní
kopané studny, topení – akumulační kamna + lokální na
tuhá paliva, kanalizace – septik. Dostupnost do obce auto−
busy ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci.
Doporučujeme.
& 734 319 301

Prodej družst. bytu ve 2. patře cihl. domu z r. 2005 bez
výtahu. Náleží k němu sklepní koje. Byt lze převést do
OV v r. 2025. V suterénu domu je možné si pronajmout
místnost a v přízemí domu garáž. Nebo možno koupit
řadovou garáž v OV 300 m od domu. V obci Holýšov se
nachází veškerá občanská vybavenost a dobré prac.
podmínky. Vřele doporučujeme! & 734 319 301

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

2

C

Chata 1+kk (55 m ), Čerňovice

G

2

G

2 650 000 Kč
2

G

2 599 000 Kč

3+1 (120 m ), Plzeň – Klatovská třída

2+kk/B (61 m2), ul. U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec

Prodej bytu v družstevním vlastnictví ve 3. patře
cihl. domu bez výtahu. Byt je po částečné rekon−
strukci−rozvody el. v mědi, plastové stoupací vede−
ní, protihluková okna, koupelna + WC. Vytápění
o TUV zajištěn plyn. kotlem. K bytu náleží prostorný
sklep. Anuita splacena.

Byt ve 2. patře novostavby z r. 2012 s vestavnou skříň v chod−
bě a novou kuch. linkou se spotřebiči – varná deska, horkovzd.
trouba, myčka. V pokojích plovoucí podlahy, v chodbě a kou−
pelně s WC dlažba. Okna i franc. dveře na balkon jsou z plastu
a na západ. ÚT. V bytě možno připojení internetu a kabel. TV.
K bytu náleží komora na patře. V blízkosti zastávky MHD.
FO: 400,−Kč/měsíc. Velmi výhodná nabídka bydlení v žádané
a klidné lokalitě.
& 734 319 301

Vřele doporučujeme!

& 734 319 302

Garsoniera, původní stav – Plzeň – město
Byt 1+kk, 1+1, lepší stav
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Severní Předměstí
Garsoniera v jakémkoliv stavu – Slovany, Bory
Byt 2+1 původní stav, Nýřany
Byt 2+1, původní stav, panel – Plzeň – Lochotín, Bolevec
Byt 2+1 s lodžií, OV, Plzeň – Skvrňany
Byt 2+1 po rekonstrukci, Plzeň Doubravka
Byt 3+1 s lodžií, původní stav, Plzeň – Bolevec
Byt 3+1 s lodžií po rekonstrukci, Plzeň – Lobzy
Byt 4+1 po komletní rekonstrukci, Plzeň – Lochotín
Byt 3+kk, novostavba, Plzeň – město
Byt 4+kk, novostavba, Plzeň – město

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Filípek bude mít auto – díky lidem s velkým srdcem
Už několik měsíců informují různá
média o devítiletém Filípkovi, který
v batolecím věku zůstal po chi−
rurgickém zákroku trvale postiže−
ný. Je tomu tak díky Martině
Sihelské ze Stříbra, která si vzala
za své, že dá vědět novinářům
a ostatním institucím a ochotným
lidem, jak těžké to mají manželé
Eva a Mirek Směšných z Ostrovců
nedaleko Stříbra, kteří se o svého
syna neúnavně starají. O tomto
příběhu jste mohli číst také na na−
šem portálu.
Protože je Filípek nepohyblivý,
musí ho v ruce přenášet do vozu,
syn ale roste a je stále těžší, a tak se
hůře přemisťuje. Velkou pomocí by
proto byl automobil se speciální
úpravou pro najíždění invalidního
vozíčku. Taková úprava je však vel−
mi drahá, a tak se lidé začali do−
mlouvat, co vše by mohlo rodině
pomoci.
„Konal se jazzový koncert ve
Stříbře, Benefiční taneční večer
v Černošíně, vznikl speciální účet,
kalendáře taneční skupiny 11 Stars
na prodej, to vše bylo připraveno pro
8

ji, nadace totiž pomůže vůz dofinan−
covat, a to částkou téměř čtvrt mili−
ónu korun. První listopadový den se
tak sešli rodiče Filípka s novou ředi−

pomoc rodině Směšných. Na kontě
je ke dni 1. listopadu už úctyhod−
ných 176 tisíc korun, to je zatím na
speciálně upravený vůz málo. Nyní
se ale také ozvali z Nadace Naše
dítě,“ sdělila Sihelská.
Díky velké medializaci se ozvala
přímo zakladatelka Nadace Naše
dítě Zuzana Baudyšová. A pomyslná
kolečka se tak roztočila ještě rychle−

telkou Nadace Naše dítě Markétou
Nešlehovou a také se zástupcem
Autosalonu Šrámek Plzeň Martinem
Čihákem, aby si podali ruku na dů−
kaz vzájemné spolupráce.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

„Vždycky se snažíme vycházet
vstříc potřebám našich zákazníkům.
Zakázka pro Filípka je pro nás čest.
Přiznám taky, že je první svého dru−
hu,“ říká Martin Čihák.
Spokojená může být i Markéta
Nešlehová, která zajistila vše potřeb−
né. „My máme práci snů. Díky me−
cenášům a lidem se srdcem na
správném místě můžeme pomáhat
potřebným dětem a jejich rodičům
v usnadnění jejich nelehké situace.
Po prostudování všech podkladů
jsme přijeli rodině Směšných osob−
ně přislíbit svoji pomoc,“ uvedla ře−
ditelka nadace.
Automobil pro Filípka bude vyro−
ben na začátku příštího roku, poté
se vyrobí a namontuje výtahová plo−
šina pro vozík, kterou dodá firma
API. Sen rodiny Směšných by se
měl stát skutečností v březnu 2018.
„Začali jsme věřit v pomocnou ru−
ku a v dobré konce. Sen máme na
dosah, moc děkujeme všem, kteří
se rozhodli nám pomoci jakýmkoliv
způsobem. Ani nevíte, co to pro
nás znamená, vidět tolik solidarity,“
uvedli Směšní.
Plzeňský rozhled 12/2017

Univerzitní upír vysál
37 prvodárců

Od 6. do 8. listopadu proběhl na
Transfuzním oddělení Fakultní ne−
mocnice Plzeň už 22. ročník tradiční
akce Západočeské univerzity na−
zvané Univerzitní upír. Darovat krev
přišlo 191 osob, 37 z nich poprvé.
Ze 191 dárců bylo 83 studentů,
nejvíce z fakulty elektrotechnické

(17), hned po ní následovaly fakulta
aplikovaných věd (15), fakulta eko−
nomická (11) a fakulta zdravotnic−
kých studií (10). Mezi dobrovolníky
bylo 37 prvodárců, z nichž většina
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byla právě z řad studentů. Univerzitní
upír přitom cílí především na prvo−
dárce, kteří díky této akci zůstá−
vají myšlence dobrovolného dár−
covství věrní.
Jak vyplynulo z dotazníkového
šetření, nejčastějším důvodem daro−
vání krve bylo pomáhat lidem, kteří
to potřebují. „Studenti také
v dotazníku uváděli, že by
se do organizace Univer −
zitního upíra chtěli zapojit,“
řekl Tomáš Dubina, který
měl letos organizaci akce
na starosti.
„Chceme poděkovat dár−
cům, zaměstnancům trans−
fuzního oddělení i společ−
nosti Crosscafé, která pro
dárce připravila dárek ve
formě slevy,“ doplňuje
Tomáš Dubina.
Statistika a fotografie z akce jsou
umístěny na facebookovém profilu
Univerzitního upíra. Největší zájem
o „Upíra“ byl v jubilejním 10. „seme−
strníku“, kdy přišlo 272 lidí.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Kvalitu ovzduší
změří
nové přístroje
Plzeň nakoupila za 6,915 mili−
onu korun 13 nových analyzáto−
rů ovzduší, které nahradily do−
savadní dosluhující zařízení.
Přístroje jsou nyní již nainstalo−
vány na jedné mobilní a třech
stacionárních měřicích stani−
cích rozmístěných na území
města. Na projekt, jenž byl reali−
zován v období květen až srpen
2017, přispělo Ministerstvo ži−
votního prostředí České republi−
ky částkou ve výši 5,878 mili−
onu korun.
„Automatické měřicí stanice
pro měření imisí pořídilo město
v roce 1994 díky dotaci z evrop−
ského fondu PHARE, po dobu
udržitelnosti projektu je provo−
zovala Správa infrastruktury
města Plzně, rovněž s přispě−
ním dotace z tohoto fondu.
V současné době patří projekt
pod Správu informačních tech−
nologií města Plzně,“ uvedl ná−
městek primátora pro oblast do−
pravy a životního prostředí Petr
Náhlík.
Data z automatických měři−
cích stanic, která udávají imisní
koncentrace SO2, NO2, CO
a O3 (troposférického ozónu),
jsou přenášena do Českého
hydrometeorologického ústavu.
„Pro sledování kvality ovzduší je
cenné zejména to, že jsou k dis−
pozici kontinuální data za více
než dvacet let. Aktuální údaje
najdou lidé na portálu Českého
hydrometeorologického ústavu
http://portal.chmi.cz/ v sekci
ovzduší,“ uvedl náměstek pri−
mátora Petr Náhlík.

Zrekonstruovaná dialýza B. Braun Avitum
s novým modelem komplexní péče

Dialyzační středisko B. Braun Avi−
tum v Plzni je v provozu již 21 let
a po deseti letech prošlo už druhou
rozsáhlou rekonstrukcí za téměř
14 milionů korun. Zároveň přichází
také s novým modelem komplexní
péče o pacienty.

dialyzovaným, ale také těm, které lé−
čí v nefrologické ambulanci nebo
docházejí z okolních zařízení sociál−
ních služeb.
Dialyzační středisko se za plného
provozu rekonstruovalo téměř devět
měsíců. Díky rekonstrukci došlo

obvykle vytížená všechna lůžka
a další prostor tu nebyl,“ říká vedou−
cí lékařka plzeňského střediska
MUDr. Lada Malánová.
Nově ke stávajícím prostorám při−
byla část druhého patra budovy,
kde vznikla prostorná čekárna se
dvěma ambulancemi – jedna pro
kontroly pacientů na peritoneální
(břišní) dialýze a druhá obecně ne−
frologická. V prostorách vlastního
dialyzačního střediska, které sídlí
o patro výš, došlo ke zvětšení pro−
stor a navýšení kapacity dialyzační−
ho sálu a rozšířily se také šatny se
sprchami a toaletami pro nemocné.
Vše je bezbariérové.
Současná kapacita vzrostla o šest
míst na současných 26 dialyzačních
lůžek. Z toho tři jsou v izolaci a slouží
například pacientům s infekčním

Slavnostní otevření zrekonstruované
dialýzy – (zleva) Ing. Petr Macoun,
Ph.D; MUDr. Lada Malánová;
MUDr. Martin Kuncek

„Chceme se opírat o pět vzájemně
propojených pilířů – dialýzu, nefrolo−
gickou a interní ambulanci, nutriční
poradnu a služby praktického lékaře.
Rozšířením služeb současně vytvo−
říme větší prostor pro prevenci a dí−
ky kontinuitě v péči a její lepší orga−
nizaci můžeme také lépe řešit dopa−
dy vzájemně provázaných onemoc−
nění našich pacientů,“ říká ředitel sí−
tě dialyzačních středisek B. Braun
Avitum MUDr. Martin Kuncek.
Společnost B. Braun proto otevře−
la interní ambulanci B. Braun Plus
v Plzni Skvrňanech, při níž by měla
již brzy začít fungovat i nutriční po−
radna. Pacientům bude k dispozici
také praktický lékař, a to nejen těm

Pacient Zdeněk Klas s MUDr. Ladou Malánovou

k rozšíření prostor do dalšího patra
a nový model péče tak získal širší
rozměr. „Bylo to náročné, ale teď
můžeme znovu pacientům vyjít
vstříc například s flexibilním plá−
nováním dialyzačních ošetření v si−
tuacích, kdy odjíždějí na víkend ne−
bo potřebují spojit vyšetření v ne−
mocnici s dialýzou. Měli jsme

onemocněním. Další z místností
nyní slouží jako malá vyšetřovna
pro pravidelně dialyzované. Nová
ambulance umožňuje zapojit v přípa−
dě potřeby i druhého lékaře a je tu
celkově víc klidu na rozhovor s ne−
mocnými. Dialyzovaní a ambulantní
pacienti se tak už nemusí tísnit ve
společné čekárně.

Na radnici odložíte nepotřebné baterie
Recyklace je slovem, se kterým
se setkáváme dnes a denně.
Recyklací rozumíme proces na−
kládání s odpadem, který vede
k jeho dalšímu využití pro půvo−
dní nebo jiné účely. Nejinak je to
i s bateriemi, které představují
poměrně nebezpečný odpad.
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Recyklace baterií je náročným, ale
zároveň velmi užitečným procesem.
Kromě ochrany životního prostředí
a také zdraví umožňuje recyklace
energetické a materiálové úspory
primárních surovin.
Od 1. listopadu je možné ukládat
nepotřebné přenosné baterie do ná−
doby od společnosti ECOBAT s.r.o.,

která je umístěna v recepci budovy
Úřadu městského obvodu Plzeň 3.
„Chceme svým dílem přispět k ochra−
ně životního prostředí a připojujeme se
k více než dvaceti tisícům míst zpětné−
ho odběru firmy ECOBAT s.r.o., která
zajišťuje recyklaci přenosných baterií
v České republice,“ říká Radoslav
Škarda, místostarosta MO Plzeň 3.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Prodej zlata se ve Zlaté
Investiční Bance vyplatí

Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!

Při úklidu najdeme občas různé před−
měty včetně starých šperků, zubních
korunek, příborů a jiných kovových

předmětů. I když si nejste jisti, že jde
o drahý kov, přijďte a my Vám prove−
deme bezplatně analýzu. Může se
stát, že objevíte skutečné poklady,

které můžete rychle směnit na pení−
ze. Návštěva u odborníka se v tomto
případě rozhodně vyplatí.
Paní Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po prarodi−
čích a bylo mezi nimi také zubní zla−
to. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté
šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomněla“
a navazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla

Plzeňský rozhled 12/2017

jednat. Hodnota mého zlatého pokla−
du byla téměř 20 000,− Kč,“ říká s ra−
dostí paní Sedláková.
Pro toho, kdo je dosud
váhavý, zda se prodej staré−
ho zlata nebo stříbra vyplatí,
nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňo−
vané a lidé ho často nechá−
vají u zubaře nebo jej doma
odloží stranou, protože je
nevzhledné a nevědí co
s ním. Zákazníci jsou pak
vždy mile překvapeni, když
peníze za zubní zlato drží
v rukou,“ potvrzuje vedoucí
kolínské pobočky Zlaté
Investiční Banky. „Stejné je to i se
starými stříbrnými příbory, které čas−
to leží bez povšimnutí ve sklepě nebo
v komoře. Z důvodu vysoké hmot−
nosti mohou lidé i zde získat nemalý
finanční obnos,“ vysvětluje. Pro toho,
kdo neví, jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučujeme navští−
vit jednu z poboček Zlaté Investiční
Banky, kde Vám odborný personál
poradí a zároveň i nabídne nejvyšší
možnou výkupní cenu, kterou určuje
světová burza v Londýně.
Naší pobočku naleznete na adrese:

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu má pobočka otevřeno pouze
na objednání objednání:

tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Peníze pomohou
v zoo i ve sportu
Podpořen bude také projekt zoo−
logické zahrady na výměnu povr−
chu na náměstíčku před Tro−
pickým pavilonem – Filipíny, na
jehož dokončení město letos
poslalo deset milionů korun.
„Celkem 2,9 milionu korun je
určeno na vybudování asfalto−
vých cest v okolí tropického pa−
vilonu v oblasti mezi lvím výbě−
hem, šimpanzi a tučňáky – stá−
vající asfaltové a štěrkové komu−
nikace jsou nevyhovující, roz−
praskané a plné děr. Akce bude
realizována v roce 2018,“ uvedl
Pavel Kotas.
Část peněz je také určena pro
Odbor sportu Magistrátu města
Plzně na poskytnutí dotace na
uspořádání Mistrovství České re−
publiky fotbalových akademií,
a to 500 tisíc korun. Schválena
byla také blokace prostředků ve
výši jeden milion korun pro od−
bor sportu na poskytnutí dotace
na uspořádání Mistrovství České
republiky a Slovenské republiky
v cyklistice. Prestižní sportovní
akce se uskuteční 23. a 24.
června 2018 na území města
Plzně pod záštitou primátora.

Škola bude mít
nástavbu
Zastupitelé Plzně schválili bloka−
ci 11,384 milionu korun na vy−
budování nástavby nad jedním
z pavilonů školního areálu Soko−
lovská 1165/54, kde mají vznik−
nout odborné učebny jazyků.
Areál má spolu se základní ško−
lou ve výpůjčce Gymnázium
Františka Křižíka, které projekt
připravilo. Pokud projekt získá
dotaci z Integrovaného regio−
nálního operačního programu,
budou peníze uvolněny pro ma−
gistrátní odbor investic a může
se začít s realizací. Nástavba bu−
de formou lehké ocelové kon−
strukce, vznikne pět odborných
učeben jazyků. Součástí projektu
je i rekonstrukce kabinetu a záze−
mí pro jazyky a vybudování bez−
bariérových toalet. Projekt umož−
ní kvalitní výuku jazyků žákům
školy a současně uvolní prostor
pro další rozvoj školy ve stávající
budově.
12

Loveckou sezónu zahájili honem
Je sobotní, mlhavé podzimní ráno.
Muži v zelených kamizolkách a je−
jich nepostradatelní čtyřnozí po−
mocníci nejrůznějších plemen se
pomalu scházejí. Důvodem jejich
setkání je zahájení lovecké sezóny
v Litohlavech na Rokycansku. Zá−
roveň však startuje i zimní přikr−
mování, které dnes neodmyslitelně
patří k výkonu práva myslivosti.
Stejně tak jako další činnosti spo−
jené s chovem zvěře a péčí o mys−
livecká zařízení v honitbě.
První letošní hon začíná slavnost−
ním nástupem za zvuku loveckých
signálů, po kterém všechny přítom−
né srdečně vítá honební starosta
myslivecké společnosti Litohlavy –
Klabava pan Miloslav Brada.

„Nastupujeme tiše na stanoviště
a honci se na povel lovecké trubky
dávají do pohybu. Zanedlouho zazní−
vá štěkot psů. Zřejmě narazili na
zvěř. V leči může být kromě
drobné zvěře liška, divo−
ké prase či jiná zvěř.
Slyšet jsou i první vý−
střely. Atmosféra je
úžasná, neboť mys−
livci jsou veselá spo−
lečnost, kde není nou−
ze o legraci. Zároveň ale
dokáží přiložit ruku k dílu při
zvelebování krajiny,“ říká jeden
z nich pavel Moulis.
Jen litohlavský spolek, který sdru−
žuje zhruba dvacítku myslivců nejen
z Litohlav, ale i Klabavy, Plzně či
Rokycan, již vysázel několik tisíc
stromků a keřů. Od roku 1994 na
těchto aktivitách úzce spolupracuje

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

s rokycanskými ochránci přírody
a dnes jsou již vidět výsledky spo−
lečné práce. Roztroušená zeleň
v krajině tak skýtá nejen úkryt volně
žijícím živočichům, ale nabízí
i potravní a hnízdní mož−
nosti. Litohlavští myslivci
se však podílejí i na or−
ganizaci dětského dne
či úklidu obce. Desítky
odpracovaných hodin,
pečlivá celoroční péče o
zvěř nebo zachovávání
starých mysliveckých tradic
patří k nejčastějším činnostem
dnešního myslivce. A lov? Ten je až
na posledním místě. Výsledek toho
dnešního, který byl kromě přátelské
atmosféry doprovázen i mlžným
oparem, je celkem uspokojivý. Ulo−
vena byla téměř stovka bažantů.
Fotogalerie z honu – Mgr. Karel Brož
Plzeňský rozhled 12/2017
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Střípky
z Plzně
Město rozdělí přes
16 milionů z úspor
Díky úsporám a zlepšeným příj−
mům v letošním roce podpoří
město Plzeň další projekty i vý−
znamné akce, a to celkovou část−
kou 16,24 milionu korun. Roz−
počtové opatření v této souvis−
losti schválili zastupitelé. Stejně
tak schválili blokaci peněz na pro−
jekt nazvaný Rozvoj a moderniza−
ce školy pro výuku jazyků na
Gymnáziu Františka Křižíka a zá−
kladní škole, a to ve výši 11,384
milionu korun. Peníze na projekt
gymnázia město uvolní v případě,
že projekt získá dotaci.
„Částka 16,24 milionu korun
bude rozdělena na několik men−
ších projektů. Například Městský
ústav sociálních služeb města
Plzně získá prostředky na dvě
investiční akce. Za 4,5 milionu
korun by měla být zrekonstruová−
na spojovací chodba v objektu je−
ho Domova pro osoby se zdra−
votním postižením Nováček, pro−
středky ve výši čtyři miliony ko−
run jsou určeny na úpravu trafo−
stanice na adrese Kotíkovská 15,
která kapacitně nedostačuje pro
napájení objektu,“ přiblížil ekono−
mický náměstek Pavel Kotas.

Jak na autovraky?

Dominik Kubalík odchází do Švýcarska
Švýcarský tým Ambri−Piotta si
s okamžitou platností stahuje
z hos tování útočníka Dominika
Kubalíka, který se v létě po angaž−
má v Ufě upsal celku z švýcarské
nejvyšší ligy, ale sezónu začal na
hostování v Plzni.
Útočník Dominik Kubalík rozhodl
gólem v posledních vteřinách proti
Chomutovu o výhře indiánů. Tato
branka byla pro odchovance plzeň−
ského hokeje poslední, už dnes se
Kubalík přesouvá do Švýcarska. „Na
angažmá ve Švýcarsku se těším
a doufám, že Ambri pomůžu postou−
pit do play−off, na které momentálně

ztrácí dva body. V Plzni jsem prožil
další skvělé období, na které budu
vzpomínat a ve zbytku sezóny sa−
mozřejmě budu sledovat kluky, co to
půjde a fandit jim,“ říká ke svému
odchodu Kubalík.
K odchodu nejlepšího střelce týmu
se vyjadřuje i generální manažer a tre−
nér Martin Straka. „Dominik byl u nás
pouze na hostování a tento moment
mohl kdykoliv přijít. Dominikovi děku−
jeme za vynikající výkony a pomoc
v začátku letošní sezóny a přejeme
mu hodně štěstí ve Švýcarsku. Věřím,
že jej v budoucnu opět někdy uvidíme
v našem dresu,“ uvádí Martin Straka.

Sídliště Vinice a Košutka mají studie na rozvoj
Zastupitelstvo města Plzně schválilo
studie na rozvoj sídlišť Vinice a Ko−
šutka pro následující roky. Projekty
Regenerace sídliště Vinice a Rege−
nerace sídliště Košutka řeší revitali−
zace veřejných prostranství a zeleně,
zefektivnění parkování, zpevnění
chodníků, rekonstrukce stávajících
i vybudování nových hřišť pro děti
a jiné úpravy. Návrhy vznikly ve
spolupráci s místními obyvateli
a přispějí ke zlepšení kvality bydlení
na řešených sídlištích.
„Regenerace panelových sídlišť je
dlouhodobý proces obnovy sídliš−
tních prostor, které jsou v Plzni po−
stupně prováděny. Nově odsou−
hlasené návrhy navazují na řadu
úprav, které již v sídlištích Vinice

a Košutka proběhly v předchozích
letech. Jedná se například o revitali−
zaci parku při ulici Nad Zoo, vybudo−
vání workoutového hřiště na Vinicích
nebo zřízení velkokapacitního parko−
viště v Manětínské ulici na Košutce,“
přiblížil technický náměstek Pavel
Šindelář.
„Jednotlivé úpravy jsou navrhová−
ny především pro zlepšení života
místních obyvatel. Jejich potřeby
známe z dotazníkových průzkumů
a veřejných projednání, která pro−
běhla v loňském roce na obou sídliš−
tích. Získané podněty a připomínky
jsme ve výsledných studiích zohled−
nili a zapracovali,“ uvedla ředitelka
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně Irena Vostracká.

Pro obě sídliště jsou navrhovány
úpravy veřejných prostranství, zeleně,
zefektivnění parkování, zpevnění chod−
níků, rekonstrukce stávajících hřišť
i vybudování nových herních a volno−
časových prostranství. V projektu Re−
generace sídliště Košutka je mimo to
předpokládána například úprava pro−
stranství před 4. základní školou nebo
revitalizace výměníkových stanic pro
účely setkávání obyvatel. V současné
době nedostatečně využívané objekty
výměníků by mohly v budoucnu slou−
žit jako komunitní či společenská cen−
tra nebo pro jiné účely občanské vyba−
venosti. Pro sídliště Vinice je dle pro−
jektu plánována například komplexní
obnova parku za 7. základní školou
mezi Brněnskou a Sedleckou ulicí.

Zastupitelstvo města Plzně schvá−
lilo dodatek zřizovací listiny Správy
veřejného statku města Plzně,
příspěvkové organizace města.
Schválená úprava umožní Správě
veřejného statku oslovovat přímo
provozovatele vraku nebo dlouho−
době odstaveného vozidla a pro−
jednávat s ním dobrovolné odstra−
nění vozidla z komunikace. Prak−
tické vykonávání agendy autovra−
ků v uplynulém období ukázalo, že
tato kompetence Správě veřejného
statku chyběla.
„Snahou samosprávy města je
všemi možnými způsoby vytvářet
podmínky pro to, aby veřejný pro−
stor sloužil pro parkování vozidel,
které jsou v provozu, nikoliv pro
odkládání vraků či dlouhodobě
nepoužívaných vozidel,“ vysvětlil
Petr Náhlík, náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního
prostředí.
14
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Mikulášské parní vlaky

s lokomotivou „Šlechtična“

Chraňte pejsky před Silvestrem
S přibližujícím se koncem roku
a s ním spojenými oslavami příchodu
toho nového začínají majitelé psů řešit,
jak tuto výraznou stresovou situaci
zvládnout. Ač se najdou výjimky, které
všechny ty hlasité zvuky přehlédnou
s flegmatismem sobě vlastním, většina
psů vnímá okolní hluk velmi negativně.
Je třeba si uvědomit, že se vzrůstajícím
věkem se můžou projevy strachu
a stresu stupňovat. Takže i když jsme si
pořídili klidné štěňátko, může z něj vy−
růst pejsek s panickou hrůzou z ohňos−
trojů. Jenže jak se tedy zachovat, aby
31. prosinec nebyl pro našeho psa jed−
ním velkým traumatem?
Nejjednodušším řešením je se
svým psem opustit lokality, které jsou
bujarými oslavami vyhlášené, a vyra−
zit někam do klidných luhů a hájů, kde
vás od spánku může rušit jen liška,
která vám přijde popřát dobrou noc.
Bohužel takovou možnost nemá
každý. Pokud jsme nuceni zůstat se
svým psem v centru dění, nezbývá
nám, než se k situaci postavit jako
vůdce smečky a nenechat svého
kamaráda na holičkách a celou si−
tuaci přežít společně doma.
Již během odpoledne, kdy se začí−
nají ozývat první petardové rány, je
lepší psa nepouštět z vodítka, ať je
sebelépe vycvičený. I malý úlek ho
může nasměrovat pod kola zrovna
kolem projíždějícího auta. S blížícím
se večerem doporučujeme omezit vy−
cházky na minimum, pro vašeho psa
určitě bude příjemnější, pokud bude
ukryt na svém území, se svým pá−
nem, v bezpečí. Na majiteli pak je, jak
Plzeňský rozhled 12/2017

s důvěrou psa naloží. Yorkšírek i ber−
nardýn určitě uvítají, když na svém
páníčkovi vidí, že se nic neděje. Velmi
často se stává, že majitel svým pře−
hnaným uklidňováním psa ještě více
vystresuje. Takže i zde platí – všeho
s mírou. Nejdůležitější je zaměstnat
psí mysl něčím jiným. I ten největší
hlídač trávící většinu roku v kotci bu−
de vděčný, když se před zneklidňují−
cím hlukem bude moci schovat poblíž
svého pána někde v bytě či domě,
navíc když to bude ještě zábava.
Pokud víte, že váš pes tuto situaci
prožívá opravdu intenzivně a uklidňo−
vání stačit nebude, je na čase navští−
vit veterinárního lékaře. Možností, jak
psa uklidnit, je bezpočet. Je možné
použít sedativa, ovšem za cenu toho,
že pes bude jejich účinkem výrazně
ovlivněn. Objevují se i preparáty na
přírodní bázi, které psa uklidní, ale zá−
roveň neovlivní jeho normální chová−
ní. Kromě tabletek je možné vyzkou−
šet různé feromonové obojky, home−
opatika nebo bylinné čaje, vše záleží
na preferencích vašich, případně va−
šeho veterinárního lékaře.
Nejdůležitější je, aby majitel byl pro
svého psa oporou a pomohl mu neleh−
kou situaci zvládnout tím, že se zachová
zodpovědně jak na vycházkách, tak pří−
padnou konzultací s veterinárním léka−
řem s dostatečným předstihem. Řešit
tento problém na poslední chvíli oprav−
du není optimální. Možností, jak přečkat
Silvestr v pohodě, je mnoho, není proto
nutné nechat Alíka či Dášenku se třást
v koupelně se zrcadlící se panikou
v očích.
MVDr. Markéta Janoušková

Jízda s Mikulášskou družinou, pek−
lem, ale i bohatou nadílkou v obla−
cích páry a za pronikavého hvizdu
parní píšťaly? To nesmí a nebude
v Plzni chybět ani letos!
Již sedmdesátý rok (!) svého ne−
únavného cestování a harcování po
kolejích ukončí plzeňská parní loko−
motiva 475.111 Šlechtična v čele
Mikulášského expresu. A vyrazí
hned několikrát.
V sobotu 9. prosince bude Miku−
lášský parní vlak jezdit po celý den
z Plzně a z Blovic. Tentokrát písty
parní lokomotivy budou mířit do
pekla v Nezvěsticích. Na této cestě
pomůže Šlechtičně historický auto−
bus RTO 706. Bude přivážet hodné
i zlobivé odvážlivce z okolních míst,
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kam nevedou koleje, a v cíli cesty,
tedy v Nezvěsticích, na všechny
opět čeká bohatý program, občer−
stvení či možnost pořídit si nějaký
pěkný suvenýr či dárek s obrázkem
parní lokomotivy. Tentokrát se sve−
zete tam i zpět (a děti navíc s Miku−
lášskou nadílkou) za 150 Kč z Plzně
nebo za stovku z Blovic.
Naposledy se vydá na cestu „čtyři−
stapětasedma“ o den později – 10.
prosince, a to do Berouna. Odtud bu−
de Berounský čertovský expres jezdit
do Nižboru. Domů do Plzně se bude
vracet z Berouna opět v pozdních od−
poledních hodinách. Rozloučit se
s plzeňskou starou dámou pro letošní
rok můžete na plzeňském hlavním
nádraží v podvečer.
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Zahrajte si vlastní loutkové představení!
Malý lvíček
potřebuje klid

Muzeum loutek v Plzni, náměstí
Republiky 23, otevřelo celosvě−
tově první půjčovnu rodinných
loutkových divadel! Nedílnou

Plzeňská Zoo se dočkala krásné−
ho přírůstku. V pátek 3. listopadu
v 7 30 ráno porodila své první
lvíče samice lva berberského
Neyla. Její sestra Tamika přivedla
na svět samici Amiru už vloni –
12. 9. 2016.

součástí půjčeného divadla budou
také krátké scénáře loutkových her,
které mohou sloužit jako inspirace
pro hraní si s divadlem.
„Rodinné divadlo, jež čítá sérii
patnácti pohádkových postav, čtyři
rozlišná prostředí a sadu rekvizit, si
může zapůjčit kdokoliv domů, a strá−
vit tak příjemné odpoledne, či naro−
zeninovou oslavu,“ řekla Markéta
Formanová, vedoucí Muzea loutek.
Divadlo bude možné zapůjčit po
předchozí rezervaci přímo v Muzeu
loutek na náměstí Republiky v Plzni,
denně od 10:00 do 18:00, mimo
pondělí. Doba zapůjčení je počítána
po dnech.

Vánoční strom splněných přání v nemocnici
Na rozdíl od druhé samice tato
prvorodička o mládě – samečka
pečuje sama a vzorně. Od zbylé−
ho tria lvů je oddělena do blokač−
ní vnitřní místnosti a pavilon
Tajemný svět africké noci je pro
návštěvníky z důvodu klidu uza−
vřen. Mates, Tamika a Amira
chodí denně do přírodního ven−
kovního výběhu.
Pokud vše bude v pořádku,
dojde později ke spojení celé tlu−
py a následně otevření pavilonu
veřejnosti. To bude Zoo v danou
chvíli sdělovat na svém webu, fa−
cebooku a v médiích.
Foto: Zoo Plzeň, Lenka Václavová

Rok se s rokem sešel a Vánoce nám
opět ťukají na dveře. Jejich pravé
kouzlo spočívá v lásce, přátel−
ství, porozumění a pohodě
v rodinném kruhu. Aby−
chom se mohli všichni
potkávat, potřebujeme
k tomu také ono po−
věstné Zdraví. Jeli−
kož nemoc často
přichází nečeka−
ně, někteří lidé, ale
i děti, stráví vánoční svát−
ky v nemocnici. Vánoční
strom splněných přání ve
Fakultní nemocnici Plzeň se
rozsvěcuje již popáté a společně

s vámi se pokusí přinést vánoční
atmosféru do nemocničních pokojů.
Chcete−li udělat někomu velkou
radost a rozjasnit tvář úsměvem po−
té, co si díky vám rozbalí svůj
vánoční dárek, klikněte na we−
bových stránkách FN Plzeň
www.fnplzen.cz na Vánoč−
ní strom splněných přání.
Zde si můžete vybrat
vánoční dárek pro kon−
krétního pacienta či od−
dělení a dát všem naději, že
Vánoce prožíváme i na tako−
vém místě, jakým je nemocni−
ce. Představujeme vám příběhy
malých pacientů dětského hemato−

Dobřany mají workoutové hřiště
Město Dobřany pokračuje v budo−
vání sportovišť pro všechny gene−
race. K dětským a víceúčelovým
hřištím přibyl nedávno Vital park
pro seniory. Nyní chystají v Dobřa−
nech na jižním Plzeňsku doplnit na−
bídku o workout, který kromě mlá−
deže oslovuje zejména produktivní
generaci. Zbrusu nová venkovní
posilovna má za úkol podpořit
zdravý životní styl.
Hřiště střední velikosti s tartano−
vou dopadovou plochou je umístěno
v ulici Loudů za panelovým domem
č. p. 847 a nabízí více než 23 stano−
višť, jak posilovat vlastní vahou těla.
Na financování se kromě města
Dobřany podílelo i Ministerstvo pro
místní rozvoj v rámci 8. etapy Rege−
nerace panelového sídliště. Celková
částka nepřesáhla 500 tisíc korun
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onkologického oddělení, dále nabízí−
me možnost zakoupit dárek pro pra−
coviště, kde se léčí děti s úrazy či ji−
nými závažnými chorobami a neza−
pomněli jsme ani na oddělení, kde
čas tráví senioři, kteří jsou v nemoc−
nici delší čas a nemohou být se svý−
mi nejbližšími.
Předem děkujeme nejen za váš
zájem, ale i za vánoční rodinnou
atmosféru, kterou díky vašemu dár−
ku zažijí naši pacienti. Ať jsou pro
vás vánoční svátky opět tím nej−
krásnějším obdobím, plným očeká−
vání a radostí.
Mgr. Gabriela Levorová,
tisková mluvčí FN Plzeň

bez DPH a výstavba trvala pouhé
2 měsíce. Výrobce cvičební sestavy
RVL 13 pro tuto akci zajistil exhibici
borců ze Street Workout Rakovník
a Workout Fanatics. jak se dá na
„Podobné hřiště jsme si měli mož−
nost vyzkoušet v partnerském měs−
tě, ve slovinských Brežicích. Mají
tam s ním dobrou zkušenost. Mlá−
dež, která odroste prolézačkám, by
měla mít další možnost pohybu.
Posilování tohoto typu je vhodné
i pro nás rodiče. Těší mě řada pozi−
tivních ohlasů,“ uvedla místostarost−
ka města Lenka Tomanová.
V rámci této etapy regenerace pa−
nelového sídliště město opravilo po−
vrchy komunikací, vybudovalo kon−
tejnerové stání a ještě jedno sporto−
viště. „Jedná se lanovou pyramidu,
která zde chyběla. K ní ale žádnou
ukázku nepotřebujeme, na využití
přijdou děti samy,“ dodala místosta−
rostka Tomanová.
Plzeňský rozhled 12/2017

Trojka spolupracuje
s Plzeňským Prazdrojem

V Konferenčním a společenském
centru Secese v Plzeňském Praz−
droji byla slavnostně podepsána
Smlouva o spolupráci mezi měst−
ským obvodem Plzeň 3 a Plzeňským
Prazdrojem, a. s., při přípravě a reali−

zaci různých akcí pro veřejnost na
území MO Plzeň 3 a vzájemné pro−
pagaci. Smlouvu podepsal za měst−
ský obvod Plzeň 3 starosta Radislav

Neubauer, za Plzeňský Prazdroj, a. s.,
Rudolf Šlehofer, manažer rozvoje
cestovního ruchu a péče o historic−
ké dědictví.
„Plzeňský Prazdroj je jedním
z nejvýznamnějších podniků nachá−
zející se na území naše−
ho obvodu a také města.
Je představitelem pivo−
varnictví a gastronomie,
je součástí české tradi−
ce, kultury a životního
stylu. Během dlouhých
let se stal jedním z nej−
významnějších symbolů
Plzně i Plzeňského kraje
a patří mezi nejnavště−
vovanější turistické cíle
v České republice. Je
rovněž živým kulturním
a společenským cen−
trem a spoluprací s ním
přirozeně sdílíme společné cíle,
zájmy i potřeby Plzeňanů,” řekl
Radislav Neubauer, starosta plzeň−
ského centrálního obvodu.

Vzorní pejskaři obdrželi dárek

Kontrolu, která byla zaměřená na do−
držování povinností průvodců psů,
uspořádala obvodní služebna Bory
Městské policie Plzeň. Do míst, kde
majitelé venčí své psí miláčky, vy−
razil s hlídkami městské policie
místostarosta centrálního obvodu
Mgr. David Procházka a člen rady
městského obvodu Petr Marek.
Při akci strážníci zaměřili svou po−
zornost nejen na to, zda průvodci
psů nezanedbávají povinnost úklidu
po svých psech, ale jestli je zvíře
očipované či vybavené známkou.
V příslušné databázi si následně ješ−
tě ověřili, zda je pes přihlášen a ma−

jitel za něj zaplatil daný poplatek.
Během dvouhodinové akce, kdy
hlídky provedly kontroly v několika
lokalitách, bylo zkontrolováno 27
průvodců. Z toho ve třech případech
byly uloženy domluvy za volné pobí−
hání psů, uděleno bylo také jedno
napomenutí za psa, kterého průvod−
ce neměl na vodítku a jedním přípa−
dem se bude zabývat správní orgán,
neboť majitel neměl psa řádně při−
hlášeného. Všichni vzorní pejskaři
obdrželi od představitelů úřadu jako
malé poděkování praktický dárek
v podobě zásobníku na sbírání psích
exkrementů.

Dotaz čtenářky B. K.
z Plzně − Bolevec:
Při mém rozchodu s manželem
mi byl soudně svěřen do mé vý−
chovy a výživy desetiletý syn a
výživné stanoveno na 2.000,− Kč
měsíčně. Po jaké době mohu
úspěšně žádat o zvýšení tohoto
výživného?

Odpověï advokáta:
K tomu je třeba uvést, že v první řa−
dě má být životní úroveň dítěte zá−
sadně shodná s životní úrovní rodi−
čů. Pro určení rozsahu výživného
jsou pak rozhodné odůvodněné po−
třeby oprávněného, tedy Vašeho
společného syna, a jeho majetkové
poměry, jakož i schopnosti a mož−
nosti a majetkové poměry povin−
ného (citováno ust. § 915/1 a §
913/1 občanského zákoníku).
Samozřejmě jak potřeby dítěte,
tak schopnosti a možnosti jeho
otce se v průběhu života mění. Je
už notorietou, kterou není třeba do−
kazovat, že s přibývajícím věkem
potřeby dítěte rostou, a to nejen
pokud jde o stravu a oblečení, ale
i proto, že z výživného je třeba
uspokojovat i kulturní potřeby dítěte
a jeho zájmovou činnost. Samo−
zřejmě u Vašeho bývalého manžela
je třeba také přihlížet k jeho mož−
nostem, zejména ke změnám ve
výši jeho příjmů.
Pro zvýšení výživného bude roz−
hodující ten okamžik, kdy ke změně
poměrů došlo. Takových okolností

přináší život mnoho a je tedy poně−
kud obtížné je zobecňovat.
Například, pokud student osmile−
tého gymnázia dokončí devítiletou
školní docházku, nemá již nárok na
bezplatné učebnice a školní pomůc−
ky a musí si to hradit ze svého, což
představuje pro toho z rodičů, který
ho má ve své výchově, značný fi−
nanční výdaj. Taktéž se může syn
začít věnovat finančně náročnému
sportu, např. sjezdovému lyžování,
které vyžaduje náročné vybavení. Na
druhé straně je možné, že Váš býva−
lý manžel dosáhne vyššího postave−
ní v zaměstnání, a tato jeho nová
pracovní pozice bude spojena
s podstatným zvýšením příjmů.
Povinná osoba se pak nemůže
vyhýbat zvýšení výživného tím, že
by například odešla z lukrativního
zaměstnání nebo jinak zhoršila své
finanční a majetkové poměry, ne−
boť v tomto případě platí zásada
potencionality a nikoliv fakticity.
Důležité tedy není kolik vydělá ale
kolik vydělat může, resp. jakého
výdělku je s ohledem na svoji kvali−
fikaci a předchozí pracovní zkuše−
nosti i s ohledem na zdravotní stav
schopen dosáhnout.
Určitou roli při změnách vyživo−
vací povinnosti může hrát i inflace,
která zdražuje vše, co dítě potřebu−
je. Je proto dobré vést si alespoň
přibližné přehledy o vynaložených
nákladech na dítě během roku,
schovávat peněžní doklady o vět−
ších nákupech pro něj a při podání
návrhu na zvýšení vyživovací po−
vinnosti pak tyto skutečnosti pro−
kazovat.
Připomínám ještě, že výživné lze
zvýšit i zpětně od data, kdy ke změ−
ně poměrů došlo, nejdéle však za
dobu tří let zpětně.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
Plzeňský rozhled 12/2017
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Z Modravy přes Filipovu Huť plynuleji

Návštěvnická
sezona 2017 byla
úspěšná
Konečné součty ukázaly opětovný
nárůst počtu návštěvníků plzeň−
ských památek. „Již několik let
po sobě zaznamenáváme mírný
stoupající trend návštěvnosti.
Letos na dvanáct památkových
objektů v Plzeňském kraji zavítalo
261 118 lidí“, sděluje Petr Pave−
lec, ředitel územní památkové
správy Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích,
a upřesňuje informace: „Nejvyhle−
dávanější památkou s 56 365
návštěvníky se i v letošním roce
stal hrad Rabí. Hrad Velhartice si
připsal 46 881 osob, za ním je
Švihov s 32 224 turisty.“
Nejvyšší nárůst zaznamenal zá−
mek Horšovský Týn, jemuž náv−
štěvnost oproti loňsku poskočila
téměř o 24 procent. „Ačkoliv jsme
zaznamenali mírný nárůst počtu
návštěvníků na všech prohlídko−
vých trasách, za zvýšení jedno−
značně vděčíme skvělé interaktivní
výstavě filmových kostýmů a re−
kvizit s názvem Filmové pohádky
50. let, která byla k vidění v zá−
mecké konírně od 12. června do
1. Října,“ vysvětluje kastelán Hor−
šovského Týna Jan Rosendorfský.
Zvýšení počtu návštěvníků se
odrazilo i na tržbách, které činily
17, 7 milion korun.

Díky nově rekonstruovanému úseku
silnice III/16910 z Modravy přes
Filipovu Huť až na hranice Plzeň−
ského kraje nyní mohou tudy jezdit
řidi či bezpečněji a plynuleji. Jde
o celkovou délku cca 4,5 km, kde
byla provedena výměna 13 kusů
stávajících propustků, vybudování
opěrné zdi tvořené vyztuženým
svahem s ozeleněným lícem (sys−
tém Green Terramesh), vybudování
dešťové kanalizace, reprofilace pří−
kopů, zpevnění rigolů, zpevnění
krajnic, osazení dřevo−ocelových
svodidel, osazení sněhových tyčí
a provedení nového vodorovného
značení.
„Oprava této významné komuni−
kace v turisticky atraktivní lokalitě
národního parku Šumava výrazně
přispěje ke zvýšení bezpečnosti
a plynulosti dopravy. Byla zahájena
v dubnu a dokončena v srpnu letoš−
ního roku,“ uvedl náměstek hejtma−
na pro dopravu Pavel Čížek.

Nově rekonstruovanou silnici z Modravy přes Filipovu Huť až na hranice
Plzeňského kraje slavnostně otevřeli mimo jiné (zleva) generální ředitel
SÚSPK Pavel Panuška a náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Celkové náklady stavby, kterou
finan coval Plzeňský kraj pro −
střednictvím Správy a údržby silnic
Plzeň ského kraje, příspěvkové
organizace, činily 41,5 milionu ko−
run. Zhotovitelem stavby byla spo−
lečnost Silnice Klatovy a.s. Tento

Za vodu zaplatíme v Plzni stejně!
Rada města Plzně schválila ceny
vodného a stočného platné od ledna
2018. Celková cena za obě položky,
kterou Plzeňané v příštím roce zapla−
tí, zůstane stejná jako v letošním ro−
ce, měnit se nebude. U jednotlivých
položek dojde k mírné úpravě, stoč−
né zlevní, vodné se nepatrně zvýší.
„Potvrzuje se to, co jsme říkali při
převzetí Vodárny Plzeň, tedy, že za−

chováme výši ceny a nebudeme
zdražovat,“ uvedl technický náměs−
tek primátora Pavel Šindelář.
Cena vodného pro rok 2018 činí
45,72 Kč/m3 bez DPH, cena stočného
29,18 Kč/m3 bez DPH, celkem tedy
odběratelé zaplatí 74,90 Kč/m3 bez
DPH. Ceny jsou jednotné pro všechny
odběratele. V roce 2017 byla cena za
vodné 45,06 Kč/m3, za stočné 29,84

rekonstruovaný úsek silnice je po−
sledním úsekem realizovaným
z projektu „Komplexní řešení silnice
III/16910 Srní – Modrava – Filipova
Huť“ v celkové délce 13,3 km. Tyto
náklady činily přibližně 130 milionů
korun.
Kč/m3, tedy celkem 74,90 korun za
metr krychlový (vše bez DPH).
Kalkulace pro rok 2018 je sesta−
vena podle pravidel cenové regulace
Ministerstva financí České republiky.
„Levnější vodu než v posledních le−
tech, tedy v letech 2016 a 2017
a i v roce 2018, měli Plzeňané napo−
sledy v roce 2012, tehdy to bylo
73,20 korun za metr krychlový, poté
platili 76 a více korun,“ uvedl tech−
nický náměstek Pavel Šindelář.

Zimní sezona na
hradech a zámcích
V adventní a předvánoční čas
zpříjemní zájemcům také některé
hrady a zámky v Plzeňském kraji.
Například 9. prosince to budou
podvečerní prohlídky hradu Rabí.
Jenom o den později, tedy 10.
prosince, zazní v jízdárně zámku
Kozel na jižním Plzeňsku vánoční
koncert Václava Hudečka a Jiřího
Stivína. Na svátek svatého Ště−
pána 26. prosince bude na ná−
dvoří kladrubského kláštera k vi−
dění živý betlém.
V zimním období bude otevřen
také hrad Švihov, konkrétně od
27. do 30. prosince, ale i zámek
Horšovský Týn, kde budou ve
dnech od 26. do 30. prosince
zpřístupněny všechny prohlíd−
kové trasy.
18
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WC také pro zájezdy
Do konce roku zajistí Správa veřejné−
ho statku města Plzně, aby byly zpřís−
tupněny toalety v parkovacím domě
Rychtářka vlastním vstupem cestují−
cím zájezdových autobusů, které par−
kují v Pallově ulici. Přístup na toalety
bude řešen osazením elektronického
zařízení u bočního vstupu do parkova−
cího domu na jeho východní straně.
Sazba za vstup na toaletu bude
10 korun nebo 50 eurocentů.
„Potřeba toalet na parkovišti zá−
jezdových autobusů v Pallově ulici je
do současné doby řešena mobilními
buňkami WC, což je pro účastníky
zájezdů navštěvujících Plzeň nedů−
stojné řešení. Pro aktivaci otevření

vstupu do parkovacího domu
Rychtářka bude nutné vhodit minci
do mincovníku, který bude osazen
na zdi u vchodu, mincovník bude
rovněž vybaven čtečkou Plzeňské
karty,“ uvedl náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního pro−
středí Petr Náhlík.
Toalety v parkovacím domě Rych−
tářka budou mít vlastní vstup, součás−
tí úprav bude uzavření přístupu do
prostoru parkujících vozidel tak, aby
se zabránilo pohybu neoprávněných
osob po budově. Vybrané peníze bu−
dou příjmem města Plzně. Náklady se
budou pohybovat kolem 250 tisíc ko−
run včetně DPH.

Ventusky předpovídá počasí v Evropě ještě přesněji
Webová Aplikace Ventusky, vyvinu−
tá studenty doktorského studia na
Západočeské univerzitě (ZČU) Da−
videm a Martinem Prantlovými ve
spolupráci s Markem Mojzíkem,
dokáže nyní předpovídat počasí
v Evropě ještě přesněji. Studenti
totiž využili data s vysokým rozli−
šením a přesností zpřístupněná
Německým meteorologickým insti−
tutem (Deutscher Wetterdienst/
DWD). Ventusky se tak staly první
internetovou aplikací, která data
německého institutu v takovém
rozsahu využívá.
Aplikace zobrazuje na mapě světa
vývoj tlaku, větru, oblačnosti, srážek
nebo teplot. Kromě počasí dokáže
sledovat také výšky vln a v oblas−
tech postižených hurikány nebo taj−
funy může pomoci s přesnější před−
povědí počasí. „Nové modely nyní
výrazně zpřesňují předpovědi počasí
pro Českou republiku. Například mo−
del COSMO je s horizontálním rozli−
šením 2,7 km nejdetailnějším mode−
Plzeňský rozhled 12/2017

lem, jehož výstupy uživatelé volně
na internetu pro naše území najdou,“
vysvětluje David Prantl. Model je
aktualizován každé tři hodiny, takže
uživatelé získávají nejaktuálnější
data. V modelu je možné sledovat

i vývoj lokálních bouřek, přesná je
také předpověď sněhové pokrývky.
„Během minulého víkendu model
například dobře zachytil očekávané
sněžení na západě Čech,“ říká David
Prantl, který již před několika lety
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založil v Plzni meteorologickou spo−
lečnost InMeteo zabývající se po−
skytováním meteorologických dat
společnostem v České republice.
Hranice toho, jak přesná může
předpověď být, se podle něj opět po−
souvá.
Studenti ZČU David Prantl a jeho
bratr Martin ve spolupráci s Markem
Mojzíkem vytvořili aplikaci Ventusky
v minulém roce a slaví s ní úspěch
po celém světě. Jen v září stránky
navštívilo až 20 milionů lidí z celého
světa. Předpovědi pomáhaly přede−
vším lidem v Karibiku a na Floridě,
které na začátku měsíce zasáhly sil−
né hurikány. Lidé v postižených
oblastech sledovali prostřednictvím
aplikace, jak silný vítr se v jejich
oblasti vyskytne či kolik srážek na−
prší. Vizualizace meteorologických
dat z aplikace Ventusky využívají ve
svých článcích i přední světové de−
níky jako americký Washington
Post, francouzský Libération či
britský Daily Mail.
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Městská policie Plzeň

měla příjemnou návštěvu

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 !
Nabízíme vám zajimavé novinky ve výukových programech.
Zajišťujeme kvalitní přípravu studentů v jednotlivých vzdělávacích
programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně
vzdělávací předměty
Obchodní akademie: čtyřleté denní studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika
Kominík: denní forma tříletého oboru vzdělávání
Přijetí bez přijímacích zkoušek.

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

Vzdělávání dospělých:

Děti z kroužku „Malý strážník“ za−
vítaly do Perlovy ulice, kde sídlí
MP Plzeň. Navštívily zde operační
oddělení. Dozvěděly se, jak fun −
guje tísňová linka městské policie
a co všechno má na starost.
Prohlédly si kamerový systém, pult
centrální ochrany a mnoho další−
ho. Strážníci si také děti vyzkoušeli

ze znalosti tísňových linek a z to−
ho, co všechno musí sdělit, když
už na některou z těchto linek zavo−
lají. To, že děti na jejich otázky per−
fektně odpovídaly, je ani moc ne−
překvapilo, vždyť kroužek vede je−
jich dlouholetý kolega.
Veronika Kuchynková,
metodik prevence kriminality MP Plzeň

Za odvážné občanské postoje
Pět osobností získalo Čestnou pla−
ketu hejtmana Plzeňského kraje za
odvážné občanské postoje. Jiřina
Fuchsová, Vladimír Líbal, Jiří Světlík,
Miroslav Svoboda a Stanislav Šmic
převzali v Měšťanské besedě v Plzni
z rukou hejtmana Josefa Bernarda
pamětní list a Čestnou plaketu hejt−
mana Plzeňského kraje za odvážné
občanské postoje. Autorem Čestné
plakety hejtmana Plzeňského kraje

za odvážné občanské postoje je
doc. M.A. Petr Vogel. Ražená plake−
ta má průměr 70 mm, váží 169 g a
je vyrobena ze stříbra ryzosti
999/000. Na přední straně je portrét
Jana Palacha s textem „JAN PA−
LACH 1948 1969“, na zadní straně
je znak Plzeňského kraje, spolu s
textem „ČESTNÁ PLAKETA HEJT−
MANA PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA
ODVÁŽNÉ OBČANSKÉ POSTOJE“.

Obchodní akademie: čtyřleté dálkové studium
zaměření: Cestovní ruch
Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

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

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

Pozor novinka: Předškolní a mimoškolní pedagogika
dvouleté a čtyřleté dálkové studium
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním
kole přijímacího řízení.

Dny otevřených dveří:
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
sobota 25.11., 9.12 2017; 13.1., 20.1., 10.2. a 24.2. 2018
vždy od 9,00 do 13,00 hodin
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku
20
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Hledá se Maturantka roku

Velmi populární a z jižních
Čech vycházející soutěž
krásy maturantek vstoupila
do další etapy a získala no−
vý rozměr. Maturantka ro−
ku je jednou z největších
soutěží krásy v České re−
publice. Osmiletá inten−
zivní práce dala této akci
punc stability a kvality.
Svým devátým ročníkem
zahajuje další etapu a zís−
kává nový rozměr. Se změ−
nou vlastníka přišel i no−
vý vizuální styl soutěže
a hlavně neotřelé pojetí.
Vítězkou už se nestane pouze nej−
úspěšnější dívka, ale i škola, kterou
daná dívka bude zastupovat. Vyba−
vení počítačové učebny, sportovní
pomůcky, či stavební úpravy školní
budovy, to vše může vítězka získat
pro svou školu. Podporu tak ne−
bude mít každá finalistka pouze
v rodině a jejích přátelích, ale i ve
spolužácích a učitelském sboru.
Novinkou budou i požadavky klade−
né na účastnice.
V konkurenci soutěžících bude
rozhodujícím kritériem přirozená
krása, která nepožaduje ideální
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i svou novou kate−
gorii v podobě dis−
kuzní soutěže na
obecná aktuální té−
mata. Obhájit si svůj
názor a umět myš−
lenky zformulovat
a prosadit je v dis−
kuzi je ověření inteli−
gence člověka. Pro−
to jsme se rozhodli
toto u soutěžících
hodnotit“ uvedla

„modelkovské“ míry.
Kritériem úspěchu bu−
de kombinace krásy
a přirozené inteligence.
Maturita je zkouškou
z dospělosti. Maturanti
při ní prokazují, že se
za svá studia naučili
požadované množství
informací a že s nimi
umí pracovat.
„Nechceme zkoumat
matematické či chemické znalosti
jednotlivých soutěžících. Zaměříme se
na fakt, jak umí své znalosti dívky
použít v diskuzi. Projekt bude mít

nová ředitelka soutěže Dominika
Šimková. Soutěž nezapomněla ani na
pomocnou ruku. Součástí soutěže je
spolupráce s Nadačním fondem Pink
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Bubble, který pomáhá náctiletým
onkologickým pacientům. „S pro−
jektem se spojila i řada známých
osobností, které pomohou šířit myš−
lenku soutěže. Postupně budeme
jednotlivé osobnosti představovat.
Ceníme si zájmu o soutěž a vítáme
zajímavé a funkční formy spolu−
práce“ dodala Šimková.
„Dívky se na webu www.maturant−
karoku.cz mohou hlásit od ledna až
do 20. 2. 2018. Z přihlášených ucha−
zeček bude vybráno 60 postupují−
cích. Možnost zapojit se do soutěže
budou mít dívky i v rámci castingů,
které se uskuteční na začátku roku
2018. Jejich přesné termíny budou
uveřejněny v médiích,
na webu soutěže a na
Facebookové stránce,”
uvedla manažerka sou−
těže Petra Jánská.
Přes Facebook pak
bude mít veřejnost mož−
nost hlasovat a tím vy−
brat semifinalistky. Tyto
dívky budou vrámci
soustředění absolvovat
kurzy rétoriky, fitness
přípravu, naučí se, jak
vystupovat na módních
akcích a získají řadu poznatků a rad od
zkušených profesionálů z módní bran−
že. Finále se uskuteční na přelomu
června a července v Praze.
(pru)
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Nová lávka propojí významné rekreační cíle

Plzeňští radní odsouhlasili studii,
která navrhuje umístění nové lávky
pod soutokem Radbuzy a Úhlavy
v Doudlevcích. Studie poslouží jako
základ pro zpracování dokumentace
pro územní rozhodnutí. Nová lávka
vznikne v oblasti, která je již dnes
hodně využívána cyklisty, stane se
součástí stezky pro chodce a cyk−
listy na trase vedené Českým údo−
lím pod Tyršovým mostem po le−
vém břehu řeky Radbuzy a po nové
lávce pod soutokem s Úhlavou ke
Plzeňský rozhled 12/2017

Škoda sport parku. „Cílem města
Plzně je propojit samostatnými cyk−
lostezkami, vedenými s ohledem na
bezpečnost dětí mimo hlavní komu−
nikační tahy, několik významných
rekreačních cílů. Jedná se o propo−
jení cílů umístěných podél tras/gre−
enways v údolích řek Rad bu zy
a Úhlavy. Nová lávka spojí Škoda−
land na západním břehu nádrže
v Českém údolí se Škoda sport
parkem pod Homolkou a se spor −
tovním areálem u sokolovny v Hra−

dišti,“ uvedl Petr Náhlík, náměstek
primátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí.
Stezka pro chodce a cyklisty vede
údolím řeky Úhlavy od ulice Plzeň−
ská Cesta k soutoku s Radbuzou
a po jejím pravém břehu až do cen−
tra města. V Českém údolí (na levém
břehu Radbuzy) je stezka vybudová−
na od Borského parku až k Tyršovu
mostu. Obě tyto trasy jsou cyklisty
a chodci hojně užívané pro rekreaci
i dopravu do zaměstnání.
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„Vzhledem k tomu, že v letech
2016 až 2017 vykoupilo město na
levém břehu Radbuzy do svého ma−
jetku pozemky potřebné pro pláno−
vanou stavbu vodovodů i pro stavbu
stezky, chce město zpracovat pro−
jektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí a stavební povolení tak,
aby stavba lávky mohla navázat
na výstavbu vodovodů,“ doplnil
Petr Náhlík. V majetku města jsou
i všechny dotčené pozemky na pra−
vém břehu Úhlavy.
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Hasičům v Nepomuku
slouží nová technika
Sbor dobrovolných hasičů v Nepo−
muku má nově k dispozici cisterno−
vou automobilovou stříkačku na
podvozku Tatra, dopravní automo−
bil Mercedes−Benz a přívěsný vozík
na přepravu hadic, to vše za téměř
10,5 milionu korun.
„Nová technika byla z 90 procent
financována prostřednictvím evrop−
ské dotace v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.
Zbývajících 10 procent jsme poskytli
z rozpočtu města. O dotaci jsme
požádali také pro−
to, že Nepomuk je
vzhledem ke své
poloze na základě
členění Hasičské−
ho záchranného
sboru zařazen do
oblasti nadměr−
ných větrů a niž−
ších teplot během
zimy,“ uvádí sta−
rosta Nepomuku
Jiří Švec.
Tatru za zhruba
8,2 milionu korun
dodala firma THT
Polička. Třínápravový speciál pro
čtyřčlennou posádku je určen pro
velkoobjemové hašení. K vybavení
patři čerpací zařízení, osvětlovací
stožár pro prostor zásahu, elektrický
lanový naviják a lafetová proudnice
s dostřikem 30 metrů, kterou lze
ovládat dálkově z kabiny vozu.
Devítimístný dopravní automobil
Mercedes−Benz Sprinter za témě 1,5
milionu korun byl dodán firmou VSP
Auto Plzeň. Podvozek je vybaven
pohonem všech kol. Od stejného
dodavatele získalo město i přívěsný
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vozík pro přepravu téměř 60 hadic
za cca 534 tisíc korun.
Nepomučtí dobrovolní hasiči mají
za loňský rok na svém kontě zásahy
u 30 mimořádných událostí. Jednalo
se o 15 požárů a dále o dopravní ne−
hody a technickou pomoc.
„V průměru dvakrát týdně vyjíždí−
me k dalším činnostem, jako je na−
příklad proplach kanálů po přívalo−
vých deštích, mytí vozovek, zalévání
a dovoz vody do zásobníků během
suchých letních dnů nebo kropení

motokrosové trati při závodech.
K dalším aktivitám patří různé ukáz−
ky hašení a vyprošťování z havaro−
vaných vozidel na letních táborech,
dětských dnech a dalších akcích,“
sděluje velitel Sboru dobrovolných
hasičů Nepomuk Petr Zeman.
Sbor pořádá řadu tradičních akcí,
jako je Dětský den s hasiči aneb
Hurá na prázdniny, soutěž pro děti
Noční toulání pod Zelenou Horou,
soutěž v požár ních útocích Nepo−
mucký Chaos a dále pouťová taneční
zábava a hasičský ples.
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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 také
vyučuje a zasvěcuje. Poradnu má v Praze, Plzni i v Hořovicích. Položili jsme mu pár otázek:
w 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.

w 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 léči−
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.

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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.

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze najít v časopise Ezotera.
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Střípky
z Plzně
V zimě Plzeň pomůže
lidem bez domova
Dotaci ve výši 50 tisíc korun pro
Městskou charitu Plzeň na zajištění
pomoci a služeb lidem bez domova
v nadcházejících zimních měsících
odsouhlasili radní města Plzně,
schválit ji musí ještě zastupitelé.
Záměr pod názvem „Nezmrznou“
byl iniciován magistrátním Odbo−
rem sociálních služeb už v roce
2011 pro první akční plán řešení
bezdomovectví na území města
Plzně. Pravidelně tak od roku 2012
putuje z města charitnímu Domovu
sv. Františka 50 tisíc korun, které
pomáhají řešit nedostatečnou ka−
pacitu ve dnech, kdy teploty padají
hluboko pod bod mrazu.
„Primárním účelem poskytnuté
dotace je zajištění ubytování pro
zájemce o nocleh v zimních měsí−
cích, kteří z důvodu nedostatku
míst v Domově sv. Františka ne−
mohli být k noclehu přijati. Smys−
lem poskytnutí dotace je zamezit
vážným újmám na zdraví osob
bez domova,“ uvedla Eva Herin−
ková, náměstkyně primátora měs−
ta Plzně pro oblast školství a so−
ciálních věcí.
V případě převisu poptávky lidí
bez domova po noclehu je zajištěna
na dobu nezbytně nutnou komerční
ubytovna. Kapacita Domova sv.
Františka činí 46 osob, v zimních
měsících je možnost navýšení až
na 56 míst, dalších 24 osob pak
Domov přijme na tzv. „teplou židli“.
Pokud z důvodu mírné zimy není
dotace čerpána, využije ji následně
– dle smluvního ujednání s Městem
– Domov sv. Františka pro nákup
materiálu, jako jsou skříňky na
osobní věci, zámky, testy na drogy
a podobně.
Domov sv. Františka je jediné pl−
zeňské zařízení, které funguje jako
nízkoprahové denní centrum, azy−
lový dům a noclehárna pro osoby
bez přístřeší. Projekt pod názvem
„Nezmrznou“, který zajišťuje uby−
tování lidem na ulici v období sil−
ných mrazů v momentě, kdy je
překročena kapacita Domova sv.
Františka, je jedním z opatření ře−
šení bezdomovectví z pohledu so−
ciálně – zdravotní péče na území
města Plzně, kterému se dlouho−
době věnuje Odbor sociálních slu−
žeb Magistrátu města Plzně.
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Podnik zeleného srdce – to je Daikin
Značka DAIKIN patři k nejprestiž−
nějším výrobcům klimatizačních
jednotek. Její kořeny sahají až do
roku 1924, kdy se datuje založení
společnosti v japonském městě
Osaka. Dnes se DAIKIN továrny na−
cházejí téměř po celém světě.
Plzeňská pobočka Daikin Indu−
stries Czech Republic s.r.o. (zkrá−

ceně DICz) patří do skupiny Daikin
Europe, která má sídlo v Belgii.
Plzeň byla vybrána pro svou atrak−
tivní polohu uprostřed Evropy, blíz−
ko hranic s Německem a napojení
na dálnici, ale i pro velký a kvalitní
potenciál pracovní síly.
Po více jak desetiletém působeni
na českém trhu je DICz již zavede−

nou stabilní společnosti na−
bízející pracovní uplatnění
pro více než 1 500 zaměs−
tnanců a zaměstnankyň.
DICz byla založena v květnu
2003 a samotná výroba kli−
matizačních jednotek byla
zahájena v září roku 2004.
Společnost je s typickým

DAIKIN teploměrem a biotopem ne−
přehlédnutelnou dominantou plzeň−
ské průmyslové zóny Borská pole.
Díky svému obratu 10,5 miliard ko−
run se DICz již řadu let umisťuje
v celorepublikovém žebříčku nejvý−
znamnějších firem CZECH TOP 100.
Portfolio výrobků vyráběných
v DICz je vystaveno v Showroomu

společnosti. V plzeňské továrně
DICz se vyrábějí vnitřní a vnější te−
pelná čerpadla pro rezidenční trh
a dále vnitřní jednotky pro komerční
sféru. V současnosti je DICz schop−
na vyrábět na devíti výrobních lin−
kách – tři slouží pro výrobu vnějších
jednotek a šest pro výrobu vnitřních
jednotek.
Firma také dbá na sociální pro−
gram svých zaměstnanců, pro které
pravidelně organizuje tzv. Family day
a na spolupráci se Západočeskou
univerzitou. Velký důraz klade spo−
lečnost Daikin zejména na ochranu
životního prostředí. V roce 2012
společnost DICz získala certifikát
Green Heart Factory (tzv. Podnik
zeleného srdce).

Svatomartinské pokřtil

V sobotu 11. listopadu navštívil
Radyni sv. Martin na bílém koni
s družinou. Sv. Martin slavnostně
pokřtil svatomartinské víno a poté
se usadil v dobovém táboře
u ohně, kde si připravil pro děti růz−
né soutěže. Chuťové pohárky náv−
štěvníků potěšilo svatomartinské
posvícení a degustace svatomar−
tinských vín. Úžasné výtvory vzni−
kaly během podzimního tvoření
v Centru služeb pro turisty a zájem−
ci o historii hojně využili komento−
vané prohlídky hradu. Vrcholem
odpoledne byl komponovaný pří−
běh o životě sv. Martina. Ačkoli
nám počasí moc nepřálo a místo
prvního sněhu se k zemi snesl jen
studený déšť, navštívilo akci na
2000 návštěvníků. Děkujeme všem
příchozím a velké díky patří také
účinkujícím RKČ – Rytíři Koruny
České! Těšíme se na příští rok!
Bc. Kristýna Tolarová
Foto: Eva Vlachová

sv. Martin na bílém koni
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Topení z přírodního kamene od firmy eurotop in ve Kdyni

Sálavé teplo je levnější, příjemnější
a zdraví prospěšné
Klasickým příkladem vytápění sála−
vým teplem jsou kachlová kamna.
Jejich výhoda je v tom, že teplota
v místnosti je rovnoměrně rozlože−
na díky dlouhovlnnému tepelnému
záření. Nevzniká žádná cirkulace
vzduchu a rozdíl tepoty u podlahy
a stropu je minimální – maximálně
3°C. Jestliže se rozhodnete pro sá−
lavé teplo, nemusíte mít kachlová
kamna. Topná tělesa z přírodního
kamene vám stoprocentně nahradí
kachlová kamna.

montáž. Po namontování panelů lze
prakticky ihned vytápět za nízkých pro−
vozních i pořizovacích nákladů.
Výrobou, montáží a kompletním servi−
sem panelů z přírodního kamene se
zabývá firma eurotop in ve Kdyni. Má
už mnohaleté zkušenosti, o kterých
nám řekli majitelé kdyňské firmy Jiří
Janoušek a Daniel Smolík.

V laboratoři pro přenos tepla a techni−
ky životního prostředí na fakultě strojí−
renství Aristotelovy univerzity v Soluni
byla provedena studie, která si stanovi−
la za cíl porovnat všechny běžné topné
systémy na trhu. Zkoumány byly as−
pekty energetické úspornosti, spotřeby
energie, tepelné pohody a různých typů
nákladů. Studie ve svém závěru kon−
statuje, že princip sálavého topení se
jeví jako energeticky nejšetrnější a ve
srovnání s ostatními typy vytápění do−
sahuje nejlepší tepelné hodnoty. Navíc
sálavé teplo je ekologické, zdraví pro−
spěšné a nevyžaduje speciální stavební

lavé teplo spoří peníze. Úplně mar−
kantní rozdíl je u těch zákazníků, kte−
rým jsme vyměnili přímotopy za na−
še panely z přírodního kamene. Tato
změna je velmi jednoduchá. Místo
přímotopů jsme namontovali naše
panely a majitel bytu mohl ihned to−
pit. Úspora elektrické energie je až
40%. V porovnání s ostatními topný−
mi systémy, jako je plyn, uhlí dřevo,
topný olej, se úspora nákladů pohy−
buje mezi 20 až 30%. Topení z pří−
rodního kamene lze připojit na 20
hodinový nízký tarif a celá domác−
nost je měřena v této sazbě.
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Už nechtějí přímotopy
Poznatky, které máme od našich
klientů, jsou takové, že jim naše sá−

Každému rádi poradíme, jak
postupovat. Zájemcům o na−
še topení předem zdarma
vypočítáme provozní náklady, takže
předem vědí, kolik ročně zaplatí.
Z naší letité praxe můžeme říci, že se
tento prvotní výpočet nijak neliší od
skutečnosti.

14 let záruka
Na naše topení je záruka 14 let
a předpokládaná životnost panelů
z přírodního kamene je cca 100 let.
Všem klientům poskytujeme záruční
i pozáruční servis. K výhodám naše−
ho topení bezesporu patří pohodlí

a úspora dalších nákladů. Otočíte
termostatem a topíte. Nemusíte platit
za čištění, kontroly a opravy komínu,
odpadá výměna kotle, rozvodů, vod−
ních panelů, když topíte plynem,
uhlím nebo dřevem.

Pro zdraví je sálavé
teplo ideální
Nevzniká žádná cirkulace vzduchu,
nevíří se prach a také alergenní čás−
tice. Teplo je v místnosti rovnoměrně
rozložené a přírodní kámen udržuje
konstantní vlhkost 52 až 58 %. Teplo
nevysušuje pokožku a vzduch ne−
spaluje kyslík. Proto je nanejvýš
vhodné pro alergiky, astmatiky, lidi
s dýchacími potížemi, pro novoro−
zence a příznivě působí na psychiku.
Aniž o tom víme, tak kámen pozi −
tivně působí na náš organizmus.
Například odstraňuje bloky v těle,
které zabraňují toku životodárné
energie, posiluje duševní rovnováhu
a citovou vyváženost.
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Novinky v roce 2018

Při instalaci topných panelů plánuje−
me používat novou tepelnou izolaci,
kterou umisťujeme za panel na zeď.
Zaručeně zlepší teplotní komfort.
Využíváme tak zkušeností našich ně−
meckých kolegů, kteří ve své firmě
mají s touto ekologickou tepelnou izo−
lací jen ty nejlepší poznatky. Také jsme
se zaměřili na regulaci ve vztahu k ven−
kovní teplotě.

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kame−
ne s fotovoltaikou je ideální řešení. Už
jsme na několika místech montovali

naše topné panely do rodinných do−
mů, jejichž majitelé mají fotovoltaiku.
Za vytápění šetří peníze a investice,
kterou vložil do fotovoltaiky a topení
z přírodního kamene se jim postupně
vrací. Z tohoto pohledu se elektrická
energie jeví jako topné médium bu−
doucnosti.

Pro radu do Kdyně
každý pátek
Jestliže uvažujete o topení z přírodní−
ho kamene, přijďte se k nám do firmy
poradit. Naše společnost eurotop in
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
s námi můžete každý pátek od 8:00
do 12:00 hod a od 13:00 do 16:00
hodin. Každý pátek v týdnu se vám
budeme individuálně věnovat, ukáže−
me topné panely z přírodního kamene
a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
nám pošlete e−mail.
(re)

31

Lékárnu 21. století najdete
na Lochotíně
Lékárna Fakultní nemocnice Plzeň−
Lochotín opět otevřela své dveře
široké veřejnosti. Čtyřměsíční re−
konstrukce stávajících prostor při−
nesla klientům větší komfort.
Investice dosáhla výše 6,4 milionů
korun, celkové prostory lékárny
rozsvítily světlé barvy a nové vyba−
vení celého interiéru vytvořilo mo−
derní lékárnu 21. století.
„Vedení nemocnice si bylo vědo−
mo, že prostor výdeje léků pro veřej−
nost byl v lochotínské lékárně nedo−
statečný, pacienti museli na své léky
často dlouho čekat ve frontách, což

bylo pro mnohé nemocné vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu obtížné.
Úpravy dispozice a interiéru proto
směřovaly zejména ke zvýšení kapa−
city výdeje léků, především rozšíře−
ním počtu výdejních míst. Výše do−
platků jsou v naší lékárně jedny z nej−
nižších v celém městě a velmi si vá−
žíme přízně klientů, kteří volí vyzved−
nutí léčiv právě tady,“ uvádí ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek.
Zaměstnanci lékárny FN Plzeň –
Lochotín vydají cca 14 000 položek za
měsíc (druhů léků), s měsíčním obra−
tem více než 20 milionu korun. V sou−
vislosti s rozšířením provozu bude lé−
kárna přijímat další kolegy z řad far−
maceutů i farmaceutických asistentů.

Z Břas až k Berounce po opravené silnici

Plzeň získá dotaci na
nový přestupní uzel

Řidiči mohou konečně jezdit po re−
konstruované silnici II/232, která
vede od konce obce Břasy přes
Újezd u Svatého Kříže a Liblín až
k mostu přes říční tok Berounky.
Jedná se o komunikaci dlouhou
10,35 km, přičemž celkové náklady
stavebních prací činily 87 844 904
korun včetně DPH.
„V úsecích Újezd u Svatého Kříže
– křižovatka Němčovice a v předpolí
Liblínského mostu byla vozovka úpl−
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ně rekonstruována. V ostatních úse−
cích byla provedena částečná re−
konstrukce se zachováním nivelety
vozovky v průtahu obcemi s navýše−
ním v extravilánových úsecích
a s provedením zpevnění krajnice
rozšiřovací rýhou,“ uvedl náměstek
hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
U křižovatky před obcí Němčovice
byly upraveny dvě autobusové za−
stávky doplněné o kompletní kon−
strukce nástupišť financované obcí

Němčovice. V Horním Liblíně byly po
levé straně umístěny dvě železobeto−
nové římsy na mikropilotech dlouhé
79 m s osazením zádržného systému.
V průtahu obcí Liblín bylo zcela nevy−
hovující odvodnění vozovky vyřešeno
provedením dešťové kanalizace DN
300 ve středu levého jízdního pruhu.
V celé délce silnice byly opraveny
vybrané propustky, vyčištěny příkopy,
vyměněno svislé dopravní značení
a provedeno nové vodorovné značení.
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Plzeň získá dotaci ve výši téměř 100
milionů korun na projekt Přestupní
uzel Plzeň/Šumavská – autobusový
terminál. V rámci projektu vznikne
autobusový terminál Hlavní nádraží
s deseti odjezdovými a devíti od−
stavnými stanovišti, obratiště pro
trolejbusy. Novým druhým podcho−
dem bude autobusový terminál pří−
mo propojen s nástupišti železniční
stanice Plzeň Hlavní nádraží. Sou−
částí terminálu bude i parkoviště pro
cestující a sociální zařízení pro řidiče
i cestující.
„Dotace nám byla přiznána ve
výši 99,99 milionu korun, což od−
povídá 90 procentům z celkových
způsobilých výdajů. Celkové způ−
sobilé náklady projektu jsou
111,11 milionu korun, město Plzeň
se tak na těchto způsobilých nákla−
dech bude podílet částkou 11,11
milionu korun,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.
Jde o projekt zahrnutý do Strategie
ITI, celkové náklady by se měly po−
hybovat kolem 160 milionů korun.
Zhotovitelem stavby bude spo−
lečnost Eurovia CS a. s., už je s ní
podepsána smlouva. Předání sta−
veniště je naplánováno na 14. lis−
topadu 2017, poté budou zahájeny
stavební práce.
Plzeňský rozhled 12/2017
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Střípky
z Plzně
Památky potřebují
peníze na obnovu
Velmi úspěšnou letošní návštěv−
nickou sezónu zaznamenali pa−
mátkáři na dvanácti památko−
vých objektech v Plzeňském
kraji, kam zavítalo 261 118 lidí.
Zvýšení počtu návštěvníků se
samozřejmě odrazilo i na trž−
bách, které činily 17, 7 milionů
korun. Výnosy ze vstupného
a kulturních akcí se pochopitel−
ně vracejí do stavební obnovy
jednotlivých památek a restau−
rování mobiliáře.

V letošním roce byla dokonče−
na například restaurátorská ob−
nova schodiště a lodžie zadního
zámku Nebílovy, která stála té−
měř 1, 8 milionu korun. Nové
schody vedou také do zámku
Červené Poříčí. Jízdárna zámku
Kozel zase dostala novou stře−
chu, krov, stropy a požární za−
bezpečení za 1, 9 mil. Kč. Oprava
a statické zajištění věže Hláska
v zámeckém parku v Horšov−
ském Týně si vyžádaly částku
900 tisíc korun. Zahájení obnovy
se letos dočkala také oranžérie
zámku Manětín, který opravou
prostor v přízemí hlavní budovy
získal další výstavní sály.
„V tuto chvíli bohužel nevíme,
jaká bude situace – kolik finanč−
ních prostředků dočerpáme v le−
tošním roce a kolik nám jich bu−
de přiděleno v tom příštím. Roz−
počet budeme sestavovat až ke
konci listopadu. Pro letošek
jsme na investice a stavební ob−
novu získali od zřizovatele 34
mil. Kč a 100 milionů činila do−
tace (pro všechny památky
v námi spravovaných krajích –
jihočeském, plzeňském i kraji
Vysočina),“ sdělil Petr Pavelec,
ředitel územní památkové sprá−
vy Národního památkového
ústavu v Českých Budějovicích,
pod kterou spadají také hrady
a zámky v Plzeňském kraji.
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Plzeň má nové centrum pro
sport, tanec a umění

Město Plzeň má nové volnočasové
zařízení nabízející sportovní a kul−
turní aktivity, dostalo název Kra−
šovská Aktivity centrum Plzeň.
Vzniklo v areálu bývalé školy
v Krašovské ulici, nedaleko parku
Zemník a Podzemník na Košutce.
Vybudování centra vyšlo město na
27 milionů korun.
„Nové centrum nabízí široké záze−
mí pro volnočasové, sportovní, kul−
turní a vzdělávací akce pro děti, mlá−
dež i dospělé. Areál bývalé školy je
strategicky umístěn uprostřed sídliš−
tě, kde bydlí kolem 50 tisíc občanů,
centrum je ovšem i dobře dostupné
pro zájemce z celého města, a to
městskou hromadnou dopravou,“
uvedl primátor města Plzně Martin
Zrzavecký.

Letos město začalo budovat nové
Krašovská Aktivity centrum. Pro−
běhly proto nutné úpravy v interié−
rech, a to výměna oken, opravy roz−
vodů, opravy podlah, sociálních za−
řízení, fasády objektů. Provoz areálu
není samofinancovatelný, podpora
města je a bude v oblasti investic,
oprav, údržby. Budova se skládá ze
tří pavilonů. Nabízí širokou škálu
volnočasových aktivit, je prostorem

sportu, tance a umění. Pavilon A je
určen především pro taneční aktivity
a různá cvičení. Je v něm šest ta−
nečních sálů, čtyři o rozloze zhruba

do 7 let. V tomto centrálním pavilo−
nu se nachází kanceláře pro vedení
centra, administrace a zázemí pro
manažery. Je tam kavárna, která

65 m2 a dva o rozloze 80 a 200 m2.
V objektu je také relaxační zóna
a kancelář, která slouží jako zázemí
pro lektory.
Pavilon B, v němž jsou hlavní
vchod a recepce, slouží zejména
pro takzvané úpolové sporty. „Jsou
zde tři speciální cvičební sály vyba−
vené tatami. Navíc je tam ještě je−
den taneční sál a také dětské
centrum Mini Aktivity pro děti od 1

slouží návštěvníkům i veřejnosti,“
vysvětlila Ilona Křížková, hlavní
kreativní manažerka centra.
V pavilonu C se nachází velká
sportovní hala s ochozem, kde tré−
nují tělovýchovné organizace a spol−
ky různých kolektivních sportů, jako
je florbal, volejbal, fotbal, badmin−
ton, ale také aikido, parkour, koleč−
kové brusle a další. „V tomto pavilo−
nu se nachází veškeré zázemí šaten,
sprch a hlavně dvě speciální učebny
pro hudební výuku. Jedna z nich bu−
de sloužit jako nahrávací studio
a zkušebna pro zkoušení kapel a vý−
uku hudebních činností,“ doplnila
Ilona Křížková. Ve všech třech pa−
vilonech se nachází sociální zázemí,
sprchy a je zde také bezbariérový
přístup.
Kolem celého areálu se rozprostí−
rá velká zahrada, jež bude zre−
konstruována v roce 2018. Lidem
by tam měla sloužit různá speciální
sportoviště, relaxační zóny, dětský
koutek s posezením a parkovací
místa.
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Anthropoidu (Kubiš, Gabčík) za−
pojena mnohem více, než je
známo. Zatím se všechny pod−
klady shodují jen na postavě
Josefa Valčíka ze Silveru A.
Jeho účast je doložena, o tom
není sporu. Podle vzpomínání
paní Chrobolkové měla ale celá
operace proběhnout jinak.
Naplánováno bylo, že Valčík,
Potůček a Bartoš zaútočí na
automobil výbušninami.
Paní Chrobolková vzpomíná
na to, že o jednu zásilku vý−
bušnin z Anglie
Toho dne však
skupina přišla. Je
jede
mnohem
zmiňována další
rychleji. Ve stej−
zásilka, o níž se
nou dobu, kdy
dosud nehovoři−
má dát Valčík
lo. Anglické le−
znamení k zahá−
tadlo mělo vysa−
jení akce, přijíždí
dit pouze materiál
na místo tramvaj.
poblíž Soběslavi
Valčík s Potůč −
v Jižních Čechách
kem se ocitají
začátkem května.
v davu lidí. Valčík
Zde zřejmě při je−
sice znamení dá−
ho přebírání ještě
vá, jenže tím, že
aktivně pomáhal
se dostává do
pozdější zrádce
Ing. Bohuslav Balcar
davu lidí, dochá−
Karel Čurda.
zí ke zpoždění o několik draho−
Otázka č. 5
cenných vteřin. A vše se náhle
začíná hroutit!
Proč mlčely zbraně?
Prvotní útok granáty se nezda−
Častým námětem úvah je ta−
řil a je řada na Gabčíkovi. Ten
ké, proč Heydricha nezastřelil
odhazuje plášť a chce zahájit
některý z útočníků pistolí. Na
palbu na oba muže v merce−
první pohled by to bylo logic−
desu z bezprostřední blízkosti.
ké. Situace se však zamotala
Samopal mlčí, nevyjde ani jed−
neskutečným způsobem. Ač
na rána. Gabčík jím mrští
bylo na místě parašutistů pů−
o zem. Toho si Heydrich všímá
vodně více, v okamžiku, kdy
a nařizuje svému tělesnému
zůstal Heydrich u auta sám,
strážci a řidiči v jedné osobě
nebyl pohotově nikdo, kdo by
zastavit. Sahá po pistoli, ale
zasáhl. Kubiš byl zraněn a jen
neuvědomuje si, že není vůbec
taktak z místa unikl. Gabčík byl
nabitá. Nyní už nabírají událos−
pronásledován řidičem Klei −
ti zběsilé tempo.
nem. Valčík se po zásahu stře−
pinou zřejmě v první chvíli
Otázka č. 3
zhroutil a měl okolo sebe
množství lidí. Potůček ze své−
Odvrací pouze Kubišova bom−
ho stanoviště zřejmě mnoho
ba totální fiasko akce?
neviděl. A pokud byl na místě
Jan Kubiš, který zřejmě pů−
i Opálka, byl v tuto chvíli už
vodně počítal s jiným místem
značně vzdálen a zasáhnout
útoku, se konečně dostává
také nemohl.
na místo. Vrhá bombu k autu

Co se do naší knihy nevešlo

Atentát na Heydricha –
stále nové otazníky !
V našich kapitolách ze seriálu
„Co se do naší knihy Z Nor−
mandie přes Ardeny až k nám
nevešlo“ jsme se zabývali ra−
bováním kulturních památek,
kterého se dopouštěli nacisté
v porobených evropských ze−
mích.
Tentokrát odbočíme do jiné
oblasti. Máme pro to pádný dů−
vod. 29. prosince uplyne 76 let
od zimní noci, v níž byla na úze−
mí tehdejšího Protektorátu Če−
chy a Morava vysazena z brit−
ského halifaxu dvoučlenná sku−
pina Anthropoid s hlavním úko−
lem: provést likvidaci zastupují−
cího říšského protektora, gene−
rála SS a šéfa Hlavního říšského
bezpečnostního úřadu (RSHA),
Reinharda Heydricha.
Přestože od Heydri−
chovy likvidace již
uběhly dlouhé desítky
let, ani dnes ještě není
její historie stoprocen−
tně známa! Stále nalé−
havěji se naskýtá jedna
otázka.
Zúčastnili se přímo na
místě likvidace Heydri−
cha skutečně pouze
Kubiš s Gabčíkem
a Valčíkem? Nemohli
se akce zúčastnit i je−
jich další spolubojovní−
ci, kteří s nimi potom
v kostele v Resslově
ulici v Praze vůbec
nebyli?
Jaroslav Kulhánek, je−
den člen příbuzenstva
radiotelegrafisty sku−
piny SILVER A Jiřího
Potůčka, alias Tolara, se již delší
dobu zabývá pátráním po no−
vých podrobnostech spojených
s „Atentátem“.
Zajímavé informace k tomu
přinášejí téměř neznámé vzpo−
mínky paní Emilie Chrobol −
kové z Mnětic u Pardubic. Paní
Chrobolková a její syn byli dů−
ležitými spolupracovníky sku−
piny Silver A. Syn Josef byl za
svoji pomoc skupině v Par −
dubicích popraven.
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Otázka č. 1
Mohl útok na Heydricha pro−
běhnout jinak, než se dopo−
sud traduje?
Je středa 27. května 1942, při−
bližně 10 hodin 30 minut a čes−
koslovenští vojáci oblečeni do
civilních obleků již dlouhou do−
bu čekají na svůj cíl. Vše se za−
číná podivně komplikovat.
Zastupující říšský protektor se
zrovna tento den značně opoz−
dil. V Panenských Břežanech
se loučil se svou rodinou déle
než v jiné dny. Čeká jej cesta
letadlem do Berlína. Tímto
zpožděním začala zřejmě série
zmatků a náhod, která v dů−
sledku vedla k tomu, že atentát

vlastně proběhne úplně jinak,
než bylo naplánováno, a hlav−
ně – značně improvizovaně!

Otázka č. 2
Jaké byly plány a kolik para−
šutistů vlastně zaútočilo?
Celý plán je postaven na před−
pokladu, že k útoku dojde
v době, kdy Heydrich obvykle
jezdí. V té době totiž nejezdí
žádná tramvaj a říšský protek−
tor projíždí pomalým tempem.

a ihned se za vozem také kry−
je. Bomba okamžitě exploduje.
Podle původního plánu byli
Valčík i Potůček na místě právě
proto, aby hodili granáty! Oba
byli nečekaně pohlceni davem
lidí na tramvajové zastávce, ale
přesto se snažili splnit rozkaz.
Hodili skutečně granáty a spl−
nili tak rozkaz oba dva na−
jednou?

Otázka č. 4
Jak probíhaly přípravy k akci?
Skupina Silver A měla být do
akce v místě provedení útoku

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Tento článek má být pokusem
podívat se na průběh aten−
tátu pohledem málo známého
vyprávění. Vzpomínky paní
Chrobolkové jsou ale natolik
působivé, že by byla škoda
v zájmu dalšího objasňování
doposud neobjasněných okol−
ností ponechat je bez po−
všimnutí.
I po tolika létech není zdaleka
všechno dohledáno a zodpo−
vězeno. V budoucnosti se zřej−
mě ještě dočkáme velmi zají−
mavých odhalení.
Ing. Bohuslav Balcar
Plzeňský rozhled 12/2017

Rušný závěr roku na SOŠ a SOU v Sušici
Naši žáci se do konce roku rozhodně
nudit nebudou, proběhne mnoho zají−
mavých akcí, které obohatí výuku na
SOŠ a SOU v Sušici.
Celorepubliková kadeřnicko−kosmetická
soutěž GLAMOUR – Kouzlo krásy 2017 –
Mistrovství České republiky v párech se
uskuteční 6. 12. 2017 od 10.00 do 14.00
hod. v sušické sokolovně. Pro letošní roč−
ník jsou určeny dvě kategorie soutěže: ka−
deřnická tvorba a kosmetická tvorba a té−

Plzeňský rozhled 12/2017

matem již 13. ročníku bude Módní ateliér
Versace. Účast přislíbilo 11 škol, soutěžit
přijedou i žáci z Bratislavy. Na tuto celore−
publikovou akci se může přijít podívat i ši−
roká veřejnost.
V rámci projektu spolupráce se školou
v bavorském Chamu probíhají praxe a stá−
že našich žáků všech oborů ve firmách
v Bavorsku. V prosinci se uskuteční SPORT−
FEST, což je společné sportování 40 žáků
z Chamu a 40 žáků z naší školy ve sportov−
ní hale naší školy. Cílem této akce je přede−

vším porozumění, komunikace a ztráta
ostychu žáků při konverzaci v cizím jazyce.
Také se zde uskuteční společný profesní
workshop pro kadeřníky, kuchaře−číšníky
a cestovní ruch.
Vánoční trhy se staly již tradicí. Pravidelně
nabízíme výrobky našich žáků na trzích
v Plzni na Krajském úřadu a na sušickém
náměstí v době adventní. Návštěvníci si mo−
hou zakoupit drobný dárek pro své blízké
a zároveň ochutnat z nabídky vánočních
pokrmů vyrobených žáky školy.
(pi)
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Střípky
z Plzně

NÁVRAT
NA RAPA NUI

Dvojčata se ve Stodě rozhodla pro rekord!
Loni jedna dvojčata za celý rok, letos dvoje během několika hodin.
To je zajímavost, kterou se čerstvě pyšní porodnice rodinné nemocnice ve Stodě.
Právě tady se tento týden po ránu narodila hned dvoje dvojčata.

Necelé tři hodiny po půlnoci to byl Samuel a Izabela Z.,
následovali je krátce po osmé hodině ranní Natálie
a Dominik K. Všichni čtyři jsou v pořádku a mají se čile
k světu. A maminky jsou prý moc šťastné.
V letošním roce se jedná už o pátá a šestá dvojčata,
zatímco v loňském roce se ve Stodu narodila jedna.
A ještě jedna zajímavost: O tomto víkendu přijde s nej−
větší pravděpodobností ve stodské porodnici na svět už
579. a 580. novorozenec. Tím se ve více než měsíčním
předstihu vyrovná a rovnou i přeskočí počet novorozen−
ců za celý loňský rok.

Pavel Pavel

Autor knihy již ve svých devětad−
vaceti letech rozchodil tajemné
sochy na Velikonočním ostrově,
v domorodém jazyce zvaném
Rapa Nui, a vyřešil tak jednu z nej−
populárnějších archeologických
záhad světa. Za to od místních do−
morodců získal náčelnický titul
ariki Too Ko Ihu. Jedinečný ostrov
uprostřed Tichého oceánu od té
doby navštívil ještě několikrát, aby
zde nacházel nové záhadné jevy
a pokoušel se pochopit jejich vý−
znam. S ohledem na blížící se tří−
sté výročí objevení ostrova před−
kládá čtenáři v této knize své po−

střehy, osobní zážitky a místní
znalost s humorným nadhledem
a zároveň s hlubokým pochope−
ním pro život ostrovanů, obyvatel
nejizolovanějšího místa světa. Vše
prokládá desítkami unikátních
fotografií i vlastních ilustrací
a zpestřuje dosud nepublikovaný−
mi ostrovními legendami, sesbíra−
nými místním páterem Englertem.
Kniha formátu 165 x 235 mm je
ideálním dárkem pro každého,
koho vábí dálky a podlehl jejich
záhadám a tajemstvím.
Najdete ji u svých knihkupců
již v prvním prosincovém týdnu.
Doporučená prodejní cena:
363,− Kč
38

Nový jízdní řád 2018 v Plzeňském kraji

V neděli 10. prosince začne platit no−
vý jízdní řád pro rok 2018. V Plzeň−
ském kraji je připravován ve spolu−
práci s organizátorem a koordináto−
rem veřejné dopravy POVED Plzeň.
Jízdní řád zahrnuje celkem 544 vlaků
v působnosti Regionálního obchod−
ního centra Plzeň, z toho jezdí v pra−
covní dny 460 vlaků, o sobotách
a nedělích 226 vlaků. Regionální spo−
je ujedou 5 066 621,7 vlakokilomet−
rů, což představuje stejný rozsah jako
v současném jízdním řádu.
Regionální osobní dopravu objed−
nává Plzeňský kraj. Dálkovou dopra−
vu, tedy rychlíkové a expresní spoje,
České dráhy realizují na základě
objednávky ministerstva dopravy.

Novinky v dálkové dopravě
v Plzeňském kraji
Ex 6 „Západní expres“ Praha – Plzeň
– Cheb / Domažlice
• Nová expresní linka zajišťující
rychlé spojení západních Čech
s hlavním městem, která bude
v provozu mezi Prahou a Plzní
v intervalu 1 hodiny, v úsecích
Plzeň – Cheb a Plzeň – Domažlice
v intervalu 2 hodiny (počet spojů
stoupne ze 4 na 7 párů).

• Dochází ke zkrácení cestovních
časů mezi Prahou a západními
Čechami, po dokončení nových
tunelů u Plzně se předpokládá
v roce 2019 další zkrácení ces−
tovních časů přibližně o dalších
10 minut:
n Praha hl.n. – Plzeň hl. n.: 1 hod.
25 min. (úspora 12 minut)
n Praha – Cheb: 2 hod. 54 min.
(úspora 17 minut)
n Praha – Domažlice: 2 hod. 26
min. (úspora 7 minut)

• U expresů Praha – Domažlice
(– Mnichov) bude obousměrně za−
vedena nová zastávka Holýšov, do−
ba jízdy z / do Plzně bude cca 28
minut, z / do Prahy cca 2 hodiny.
• Soupravy budou sestaveny z mo−
dernizovaných vozů ČD, ve směru
Domažlice (Mnichov) také z mo−
dernizovaných vozů společnosti
Länderbahn (Alex). Vlaky nabíd−
nou klimatizované prostory, el. zá−
suvky 230 V pro napájení elektro−
niky, ve spojích bude zajištěna na−
bídka občerstvení službou ČD
Minibar a v trase Praha – Plzeň –
Cheb budou k dispozici vyhrazené
oddíly, např. dětské kino.
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Nejvýznamnější změny
v regionální dopravě
v Plzeňském kraji

Od 1. ledna 2018 dojde k rozšíření
platnosti Integrované dopravy Pl−
zeňska. Koncept jízdního řádu vlaků
regionální dopravy zůstává na většině
tratí stejný jako v roce 2017. Někde
došlo k drobným úpravám a minuto−
vým posunům. Jízdní řád regionál−
ních vlaků 2018 nejvíce ovlivnilo při−
dání spojů dálkové dopravy v relaci
Praha – Mnichov, proto jsou nejvý−
raznější změny u regionálních vlaků
na tratích 170 a 180.
Z důvodu změn časů u vlaků re−
gionální dopravy na trati Plzeň –
Domažlice a Plzeň – Rokycany do−
šlo ke změnám také na navazujících
tratích č. 175, 176, 177, 178, 181,
182, 184 a 185.
I v příštím roce budou pokračovat
intenzivní práce na přestavbě želez−
niční stanice Plzeň hl.n. Předpokládá
se zahájení rekonstrukce mostů
směr Mikulášské náměstí, což ovliv−
ní spoje na trati Plzeň – Domažlice
a Plzeň – Cheb.
Pro Jízdní řád 2018 bude obdob−
ně jako v předchozích letech vydán
Regionální jízdní řád „Plzeňský kraj“.
Plzeňský rozhled 12/2017
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Smrt byla mým řemeslem
sou nechávány v klidu, v klidu
k rozhodování. A to vůbec ne−
mluvím o tom, jak konkrétního
nestranného soudce i žalobce
V těchto dnech přichází na Název knihy je vyprávěním pří− masíruje tisk a televize, na kte−
knižní pulty další nová kniha běhu mého kamaráda a bý− rou se dívá, tak jako my všichni
skutečných kriminálních pří− valého kolegy, emeritního plu− skoro denně, kde v průběhu
běhů ze Šumavy SMRT BYLA kovníka, šéfa bývalé pražské sotva započaté kauzy nám
MÝM ŘEMESLEM. V pořadí je mordparty Jiřího Markoviče. televize podsouvá, jak vše by−
to už sedmý titul, kterým se Ten se od jara do podzimu lo. Ona jediná je ta správná,
zdržuje na Prá− která ví všechno, a přitom
prezentuje bývalý
šilech. My se mnohdy neví vůbec nic a roz−
kriminalista a poté
občasně vidíme hodně v ní nepracují „nadlidi“,
zástupce ředitele
a při kávě či čaji není nestranná, to rozhodně
Policie ČR v Klato−
vech Karel Fořt ze
ne! Pracují
Bývalý kriminalista Karel Fořt na− v ní však lidé
Sušice.
psal už několik knih, ve kterých s c h o p n í ,
To byl také pravý
vzpomíná na odhalování krimina− v tom se zto−
důvod našeho set−
listických příběhů, které se staly tožňuji, ně−
kání.
na Šumavě. Jeho posledně vy− kdy až příliš
n Co nám můžete
danou knihou je Smrt byla mým s c h o p n í !
prozradit o své no−
řemeslem.
vé knize?
Tak, ať chce−
Od těch předcho−
me či nikoliv,
si povídáme a ta− prostě běží náš dnešní život. Je
zích má nové obsa−
hové podání i vyjádření a zdá ké vzpomínáme. Víte, oni vrazi zcela jistě, a v to doufám, lepší,
se, že velice zdařilé, což však nejsou vůbec idyličtí beránci! ale dokáže i pravý opak.
posoudí v závěrečné fázi až Tak jako ve všem najdou se n Vaše kniha ob−
čtenář. Je plna dramatických i mezi nimi výjimky, mnohé sahuje dvanáct pří−
zvratů, napětí i tragédie, osobní z nich právě odhalil Jiří Marko− běhů. Co všechno
i ryze lidské. Někde jsem také vič. Ale, co budu vyprávět, zachycují?
ve svých vyjádřeních trochu vždyť to všichni registrujete Z větší části jsou to
zhrubnul, ale jen opravdu tro− sami. Třeba takový Jiří Kajínek. příběhy vztahující se
chu. Zdá se mi lepší nazývat Média si ho hýčkají k obrazu k předchozímu dis−
věci pravými jmény, bez pozlát− svému, tvární v něm idol ukřiv− kutovanému tématu,
ka, bez přikrášlení či zidealizo− děného hrdiny a staví ho do k násilí, k násilí ne
vání, cílem je vytvoření sku− role – znovuzrození člověka! ledajakému, ale spě−
tečného obrazu společnosti. Nelze mu upřít inteligenci, ale jící k tomu nejhor−
Společnost ráda žije hrdiny to je pro mne tečka. Stejně tak šímu, co známe.
i pomyslnými, a tak je hledá ve další kauzy a je jich celá řada. K vraždě podmíně−
své novodobé podobě, občas Tak třeba kauza Nečesaného – né psychikou a zvrh−
je i nachází, a nejsou to vždy nemám z toho dobrý pocit, lými
pohnutkami
hrdinové kladní. I výkon práva vím, důkazy jsou určující! Co pachatele. Pachate−
a pomyslný význam sprave− odepsaná, deptaná, pošpině− lů zlotřilých i sadis−
dlnosti se změnil. Trestných či− ná, nevěrohodná svědkyně, ticky
odporných,
nů celkově v policejních statis− oběť zločinu, co ta si asi prožila kteří se neštítí niče−
tikách ubývá, problémů s alko− a prožívá, kolikrát? Vítězové ho a kterým rozhod−
holem, omamnými látkami jsou jen vítězi, poražení pora− ně schází jakýkoliv
a drogami přibývá, zrovna tak ženými. Ne, není to jen tím, že projev lidskosti či
násilí, což je celospolečenský jsem bývalý policista, to mi zábran. Kniha je pak
prosím věřte. Vždyť i soudy nej− z části odlehčena
problém nejen u nás.
i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té
předchozí zrůdnosti. Neposti−
hují všechno, což ani nejde,
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
neukazují všechny důsledky,
roše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169
které bolí zejména pozůstalé
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
po obětech, někdy je i těžké
kupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví
se s nimi sejít a jitřit jejich rá−
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
ny, které bývají i po létech
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
stále živé.
n Budete pokračovat ve své
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
tvůrčí činnosti? Na co se mo−
knihkupectví na náměstí Míru a v Plzni v knihkupectví Fraus,
hou čtenáři těšit?
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Velice rád bych pokračoval. To
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu:
dění, ta atmosféra a uchvácení
v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.
psaním je jako droga, a pak že

Knižní novinka

nejsem poznamenán svým
předchozím povoláním. Psaní
je přímo osudové, někdy i ne−
návratné. Je to prostředí, z kte−
rého se jen těžko odchází,
i když stáří s tím vším dokáže
pořádně zacloumat. Každá
práce je i kusem sebeovládání
i vynaložené námahy. Zatím
sílu mám a zbytek ukáže čas.
Také v současné době pracuji
na přípravě nových témat.
Vybírám z příběhů pro Český
rozhlas Plzeň. Jejich přízně si
moc a moc vážím a děkuji,
zrovna tak jako svému knižní−
mu vydavateli i celému kolekti−
vu Rozhledu, se kterým mám
dobrý vztah a z jejich strany
někdy očekávající vstřícnost,
neboť nejsem spisovatel profe−
sionál v pravém slova smyslu.
Jsem jen člověk, který rád píše.
Svým stálým i ostatním čtená−
řům děkuji za pozornost, kte−
rou mi věnují a přeji jim krásné

Kde si lze knihu koupit ?

prožití svátků vánočních, pev−
né zdraví i naději v lepší dny
s daleko optimističtějším člově−
kem, než jsem já.
Zrovna teď mne napadá, s pro−
minutím, Pepa Fousek, který
má stejně tak dobrý vztah s pl−
zeňským rozhlasem a je pevný
optimista ve všech svých kro−
cích daleko víc než já. Ne−
dávno jsem byl na jeho vystou−
pení v Sušici, kam zavítal a by−
lo to úžasné, lidsky prosté
a přitom nevšední!
Karel Fořt
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Vánoční oldies Petra Březiny
25. 12. 2017 – Společenský sál
restaurace Alfa, Americká třída

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

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

tehdy největší plzeňské − diskotéky
Sport u zimního stadionu.
„Hudební nabídka mých oldies ve−
čerů je velice pestrá: od oblíbených
kapel, jakými jsou Beatles, Rolling
Stones, Beach Boys, přes Boney M,
Smokie, ABBU, Opus, Modern
Talking a další až po českou
klasiku – Olympic, Matadors,
Petr Novák, atd. Ve stejném
stylu bude i letošní vánoční
diskotéka. Pravda, loni mě
v závěru návštěvníci přemluvi−
li a poslední půlhodinka nako−
nec byla – k mé radosti – se−
stavena z hitů oné rockové
klasiky 70. a 80. let. Uvidíme,
jestli si tento závěr zopakuje−
me i letos,“ prozradil průvod−
ce večerem a legenda plzeň−
ských diskoték Petr Březina.
Je samozřejmé, že si účast−
níci připomenou také místní
kapely a melodie, které v naší loka−
litě téměř zlidověly (Bumerang,
Katapult, Odyssea, Turbo, Extra
Band, Pohoda, atd.).
Vstupenky je možné zajistit
buď přímo v restauraci v Alfě,
tel. 606 822 356, nebo v IC
města Plzně, nám. Republiky 41,
tel. 378 035 415.

S Pydlou v zádech
Legendární inscenace S Pydlou v zá−
dech s Josefem Dvořákem měla
svou premiéru v Divadle Semafor
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500
repríz. Nyní po mnoha letech se vra−
cí zpět na divadelní prkna ...
Postavička prostého lidového
chytráka, který se zaplétá
v šachové partii mocných,
poskytuje vynikajícímu
Josefu Dvořákovi prostor
pro řadu brilantních klaun−
ských čísel.
„…Ta snaha neustále
předstírat, hrát vždy tu roli,
která se právě žádá, vytěžit
z každé situace i něco
pro sebe, onen bezpáteřný
konjukturalismus, snaha
vytvářet i na troskách
za každou cenu zdání

idylky… není nám to všechno příliš
povědomé?…“
Autor a režie: Pavel Fiala a Josef
Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrube−
šová, Rostislav Trtík, Karel Gult
a Dagmar Schlehrová.

Divadelní komedii S Pydlou v zádech, uvede KD Peklo Plzeň
14. 12. 2017 v 19:00 hodin. Předprodej vstupenek: Informační
centrum Plzeň, tel. 378 035 330, a www.plzenskavstupenka.cz
Plzeňský rozhled 12/2017
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Na otázky čtenářů odpovídá:

Známý český psychotronik
a vizionář Stanislav Brázda
n Pane Brázdo, budou předčas−
né volby?
Předčasné volby nás nečekají. Nic
by nevyřešily. Politické strany, které
se dostaly do parlamentu, by opět
získaly přibližně stejný
počet hlasů, pouze
hnutí ANO by po−
sílilo. Místo získa−
ných necelých
30 % by ANO
dostalo 40 %,
a to díky tomu,
že by k volbám
přišlo více lidí.
To vidím ve své
věštecké skle−
něné kouli. Poli−
tické strany zřejmě
tento scénář před−
časných voleb tuší.
n Vznikne z těchto voleb
nová vláda?
Nová vláda bude. Mně to ukazuje
Boží oko ve skleněné kouli. To
znamená, že se všechno začne
postupně měnit a bude v tom
rozum. Vláda bude zbavena ko−
rupčních individuí, která všechno
brzdila. Věštecké kyvadlo mi uka−
zuje, že minulé vlády za těch uply−
nulých 27 let z 80 % konaly jen pro
sebe a na lidi, kteří je volili, zapomí−
nali. Mám tu ještě jeden zajímavý
věštecký údaj. Vlády pracovaly
pouze na 60 procent. Nová vláda,
která vznikne, bude pro lidi a ky−
vadlo mi ukazuje, že bude z 95 %
vládnout a pracovat právě pro ně.
V podstatě neumožní, aby jedno−
tlivci nebo skupiny či politické stra−
ny profitovali ze státních peněz.
Nová vláda zamezí zneužívání mo−
ci a zabrání dalšímu chaosu.
n Pane Brázdo, stále se mluví
o korupci, odklánění peněz a po−
dobně. Budou někdy tyto trestné
činy potrestány?
Už před pěti léty jsem věštil, že tyto
trestné činy budou odhalovány
a když někdo něco provede, bude
potrestán. Na moji věštbu postup−
ně dochází a nová vláda tento po−
stup velmi urychlí. Lidé si dříve ne−
uvědomovali, že když jim projde
nějaký trestný čin, nebude násle−
dovat trest. Podle mých věštec−
kých vizí nikdo nezůstane bez po−
trestání. Když nebude potrestán
ten pravý pachatel, odnesou to
42

jeho děti, vnuci, pravnuci a podob−
ně. Osud si v rodinném systému
vždy najde nejslabší článek. Pokud
člověk není potrestán za zlo, které
způsobil, existuje v rodinném
systému nerovnováha.
Osud čeká na ten
nejslabší článek
a pak zasáhne,
aby opět vznik−
la v rodinném
systému rov−
nováha. Tvr−
dím od chví−
le, kdy jsem
na to přišel,
že v rodinném
systému neexis−
tuje spravedlnost
v rámci jednotlivce,
ale v rámci celého ro−
dinného systému.
n Pane Brázdo, může nám vá−
noční shon a nervozita ublížit?
Samozřejmě, že může. Většina lidí
je ve stresu a ten způsobuje zdra−
votní problémy. Odčerpává nám
velké množství vitamínů, minerálů
a energie. Když to dosáhne kritické
hranice, tělo za zablokuje a nevydá
ani nepřijme vitamíny, minerály
a energii. V takovém případě cítí li−
dé únavu, jsou nevyspalí, nervózní,
bez nálady, necítí se dobře. Jak sa−
mi často říkají, nejsou ve formě.
Proto je třeba tělo odblokovat.
Doporučuji na 22 minut zkřížit ru−
ce, zápěstí na zápěstí a puls na
puls. Tuto moji akupresuru opako−
vat každý týden po dobu dvou mě−
síců a současně brát vitamíny a mi−
nerály. Už třetí den pocítíte zlepše−
ní, ale nepřestávejte a vydržte
2 měsíce aplikovat moji jednodu−
chou akupresuru. Doporučuji také
užívat denně po dobu 2 až 4 měsí−
ců oregano, které vás zbaví drob−
ných infekcí.
n Pane Brázdo, už teď jsem ner−
vózní, protože ještě nemám dár−
ky pod stromeček. Jak se zba−
vím nervozity?
Všichni říkáme, že Vánoce jsou
svátky klidu a pohody. Nicméně
pravda je taková, a kyvadlo mi to
jednoznačně ukazuje, že už nyní je
80 % lidí vystresovaných kvůli to−
mu, že nemají takové dárky, které
si představovali pro své blízké.
Podle mě je naprosto chybné si

myslet, že čím dražší dárek, tím dá−
vám najevo svoji velkou lásku
a upřímný vztah ke svým blízkým.
Vůbec se nestresujte z toho, že ne−
máte drahý dárek. Nebudujte svůj
vztah ke svým blízkým na drahých
dárcích. Není to o penězích. Je to
o vztahu, lásce, citu. Věřte, že
i drobným dárkem uděláte svým
blízkým velkou radost.
n Pane Brázdo, trápí mě nená−
vist lidí, se kterou se stále častěji
setkávám.
Nenávist není problémem jen
Česka, i když u nás je extrémní.
Jednou z hlavních příčin nenávisti
je míra obchodního talentu. Na−
příklad v USA má obchodní talent
70% lidí, takže tam menšina závidí
většině. V Česku má obchodní ta−
lent pouze 30% lidí, takže většina
závidí menšině. To je ten problém.
Tím, že budeme závidět případně
až nenávidět, že se má někdo do−
bře, tím si nepomůžeme. Problém
je také v tom, že nejsme vůbec
tolerantní. Konkrétním příkladem

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600,
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
byly výsledky parlamentních vo−
leb. Tolerance je, že uznám vítěze,
protože většina chce něco jiného
než menšina. Když se někdo ne−
dokáže přizpůsobit, musí štěstí
hledat jinde. Proto doporučuji si
přečíst moji novou knihu S kým
a kde žít.
Česko vzniklo v roce Koně, takže
tady se budou mít dobře lidí na−
rození ve znamení, které si rozumí
s Koněm. V mojí nové knize si kaž−
dý může najít zemi, svůj ráj, kde
se mu bude dobře dařit a bude
šťastný. Je to právo volby. Jestliže
většina něco chce a já jsem v té
menšině, tak se nebudu vztekat,
protestovat proti většině. Je to
zbytečně vybitá energie. Neuško−
dí se poučit z Budhismu. Budhis−
tické: „Odpustit, neočekávat, nel−
pět“ může změnit pohled na svět
těm, kteří mají v sobě nenávist.
Pouze bez nenávisti můžeme do−
sáhnout svého životního cíle, být
šťastni, milovat, vážit si jeden dru−
hého, být tolerantní, naslouchat
druhým a mít pohodu a klid v duši.
To přeji z celého srdce všem
čtenářům.
Stanislav Brázda

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a kde žít
V knize „S kým a kde žít“ jsem se
snažil podat ucelený obraz „z jiné−
ho úhlu pohledu“, než na jaký
jsme zvyklí. Díky zkušenosti z mé
seznamovací agentury Rodinných
konstelací i z Taoistické astro−
logie, jsem se snažil pojmenovat
příčiny problémů ve vztazích. Bez
toho nelze s trvalým efektem odst−
ranit důsledky. Informace pro tuto
knihu jsem sbíral 40 let. Pro zají−
mavost jsem popsal i nejnovější
vědecké studie.
Ve správně pojmenovaném pro−
blému se nachází jeho řešení
a o tom je moje nová kniha.
Stanislav Brázda

PÍSEMNÉ OBJEDNÁNÍ KNIHY: Londa s.r.o., „Kniha“
Ortenovo náměstí 15a, 170 00 – Praha 7
INTERNETOVÁ OBJEDNÁVKA: koular.impuls.cz
Cena knihy (balné + poštovné+ DPH) 318 Kč

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 12/2017

Diskotéka Oldies but Goldies,
která má mezi podobnými akcemi nejdelší tradici
již 38 let, se letos bude konat opět

25. 12. v Parkhotelu
v Plzni na Borech od 20.00 hod.

Jako každoročně se bude vybírat
z nahrávek, které určitým způsobem
formovaly dějiny populární a rockové
hudby v minulém století. Každé de−
setiletí se mohlo pochlubit výraznými
osobnostmi a také hudbou, která s
odstupem svou dobu charakterizuje.
To znamená, že se o ní např. píše v
knihách z určité doby nebo zní ve fil−
mech, které se odehrávají v určitém
uplynulém období. A jde také o žán−
ry, které poznamenaly jednotlivá de−
setiletí. Takže padesátá léta, od kdy
se datuje vznik rocku, budou repre−
zentovat skladby pionýrů rock and
rollu jako např. Elvise Presleyho,
Billa Halleyho a dalších veteránů.
Šedesátá léta byla jasně ve zna−
mení obrovského rozvoje rockové
a populární hudby. Patrně v žádném

období v dějinách hudby nevzniklo to−
lik krásných a zajímavých skladeb ja−
ko právě tehdy. A zde je skutečně
z čeho vybírat. Výčet jmen skladeb
a interpretů by zabral mnoho času. Za
všechny uveďme jen, že Dům u vy−
cházejícího slunce nebo Perný den ur−
čitě zazní. Jako obvykle bude odehrá−
na jedna série písniček výhradně
v podání nejslavnější kapely všech
dob− Beatles. Ke slovu se dostanou
i jejich konkurenti Rolling Stones
a mnoho dalších interpretů, které
dnes najdeme v každé encyklopedii.
I sedmdesátá a osmdesátá léta
dala světu spoustu kapel, produkují−
cích dobrou taneční hudbu.Ty jsou
dodnes na diskotékách velice žáda−
né, jen nikdo netuší, že jsou už něko−
lik desetiletí staré.

Za kulturou – do Besedy!

První vystoupení tria Žalmanův jiho− Novotného, stojícího po Žalmanově
český výběr proběhlo na festivalu boku již celých 22 let, přinesl nový vítr
Porta v Plzni v roce 1982. Skupina a nové aranže písní příchod kytaristy
se později přejmenovala na dnešní Pavla Maliny, a především zpěvačky
M i c h a e l y
název Žalman
Hálkové, která se
a Spol. V sou− 13. 12. 2017 – 19:30 hodin
Žalmanem již zpí−
časné době vy−
vala v půli deva−
stupuje ve slože−
desátých let.
ní Pavel Žalman
Pavel Lohonka je jedním z tvůrců,
Lohonka, Michaela Hálková, Petr
kteří ovlivnili dnešní podobu české
Novotný a Pavel Malina.
Žalman působí na hudební scéně folkové scény. S Minnesengry nahrál
od roku 1968. Nejprve hrál ve skupině 9 alb a později vydal dalších 17
Minnesengři, později v roce 1982 za− autorských desek a 7 výběrů. Na
ložil vlastní kapelu Žalman & Spol, nich lze nalézt více než 250 písní.
která v různých sestavách koncer tuje Zasloužil se o popularizaci lidových,
nepřetržitě až do současnosti. Po− zejména jihočeských písní, některé
slední obměna sestavy proběhla z nich tak dostaly příležitost zlidovět
v lednu 2012, kdy vedle Petra podruhé.

Žalman a spol.

l
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Pravidelné páteční posezení
s moderátorem, muzikantem Pospíšilem proběhne
v pátek 15. prosince 2017 v Divadle Pluto v Plzni.
Začátek je v 17:00 hodin.
Autor pořadu Josef Pospíšil si bude povídat se známým plzeňským
dudákem Václavem Švíkem. K dobré a pohodové náladě také přispějí
veselí plzeňský Pepíci. Vstupenky dostanete na pokladnách
Divadla Pluto v Plzni. Občerstvení zajišťuje Bar u Alenky.

Srdečně vás všechny zve Josef Pospíšil spolu s organizátory
pořadu Divadlem Pluto a Agenturou Harmonika Pospíšil.
Plzeňský rozhled 12/2017
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Pro bezpečnost
chodců

Voli, voli, voliči a okrskoví komi, komi, komici
rovných sta hlasů. Během
chvilky se jednalo o tak náhlý
a markantní on−line propad, že
pochybení či úmysl byly zcela
evidentní. Požádala jsem o prů−
běžnou kontrolu, při níž se ta
zašantročená stovka našla. Nu
což, zapisovatelka snad tehdy
těch pár desítek kroužků možná
fakt přehlédla. Do zastupitelstva
bych se prý dostala tak jako
tak, škoda tedy slov i práce.
Myslíte? Můj syn mě tehdy při−
letěl podpořit z Manchesteru,
a jeho hlas se nakonec někdo
ani neobtěžoval zapsat. Stejně
jako hlas devadesáti devíti ji−
ných. Taky by vám to bylo fuk?
V par tnerském bavorském
městě neobhájil starosta svůj
post o jeden mizerný hlas.
Prověřovalo se, přepočítávalo
pořád dokola, přesto se žádná
chyba nenašla. V těch volbách
měl zmíněný politik zkrátka ne−
uvěřitelný pech, součty byly
správné.
To u nás sto hlasů sem, sto
hlasů tam. Poslanec sem, po−
slanec tam. Když si k tomu při−
myslíte plamenná prohlášení

Že ve volebních místnostech
dochází k pochybením, mani−
pulacím a dokonce k podvo−
dům, o tom žádná. Kdo za to
odpovídá a kdo za to platí?
Každý máme nějakou zkuše−
nost z práce ve volební komisi,
minimálně zprostředkovanou.
Sama jsem vyslechla neuvěři−
telné historky: Devadesátiletého
člena budili kolegové vždy až
na sčítání, později už ani to ne,
poněvadž začal hned svačit
a lístky používal jako ubrousky.
Jiný zasloužilý komisař si nosil
omluvenku, aby se „z rodin−
ných důvodů“ dostavil vždy jen
na začátek a před uzavřením
volebních místností. Jistá velmi
poctivá a velmi tvrdohlavá dele−
gátka při sčítání tvrdila, že v ru−
ce drží lístků pět, ačkoli ji ostat−
ní ubezpečovali, že vidí jen tři.
Přesvědčit se ji nepodařilo.
Moje vlastní zkušenost z kan−
didatury do komunálních voleb
spočívala v nezapočtení mých

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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ZPROSTŘEDKUJI
práci
dvěma lidem a ubytuji je.
Tel. 376316980. RR 70844
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
NABÍZÍM pracovní příležitost
(i brigádně) pro firmu v SRN,
komunikace v ČJ, pracujete
dle svého času, mobilita,
spolehlivost!!
Tel.:
603484113. RR 70829
POSLEDNÍ volné místo − pro
obchod s dárkovým zbožím
v Železné Rudě – hledáme
spolehlivou a příjemnou
prodavačku. Možno na do−
hodu nebo na pracovní
smlouvu, turnusy, část. NJ,
ubytování zdarma, vhodné
i pro vitální důchodkyně.
Tel.. 725835555. RR 70831
CAFÉ Charlotte, kavárna−
cukrárna v Železné Rudě
posiluje svůj tým a přijme
účtující servírku. Základní
znalost němčiny výhodou,
turnusy, zaučíme, ubytová−
ní poskytneme zdarma.
Informace: 725835555. RR
70832
44

PŘIJMU řidiče skupiny B na
rozvoz pečiva Plzeň –
Klatovy. Tel.: 607116819.

KOUPÍM nestažené lišky
a kuny. Volat ráno v 9 hod.
nebo v 17 hod. Cena 100 –
150 Kč. Tel.: 377983027.
PM 170180
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – akordeon, heli−
gonku, chromatiku, jako
dárek pro dědečka. Tel.:
728209526. PM 170166

l
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KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu ja−
ko Piko, Merkur, Husch, Igra
a jiné, i ve špatném stavu.
Nebo jen příslušenství. Dále
koupím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 170197

NABÍZÍM práci hospodyně
v Přešticích za bydlení.
MgA. Květoslava Šamajová,
ubytovna Hlávkova 47,
33401
Přeštice,
Kveta.Samajova@gmail.com
RR 70850
M.A.T. železářství, kuchyňka
Nýrsko hledá zaměstnance
na pozici prodavač/ka na
HPP. Kontakt: nyrsko@
matgroup.cz. RR 70861

typu: „Občané rozhodli. Je to
vůle voličů. Věřím ve výsledky
voleb“, tak jsou všichni vedle,
jak ta jedle! A my s nimi.
Tím, jak přibývá politických
stran, koalic a všelijakých hnu−
tí, rozšiřuje se i počet členů
voleb ních komisí. Ti všichni
skládají slib o své svědomitosti
a ne strannosti, dostanou fi−
nanční odměnu a je jim refun−
dována mzda. Kdo je však za
součty volebních komisí od −
povědný?
Komisaři jsou za svoji práci
placeni, čili jsou za ni také od−
povědni. Předseda okrskové
volební komise je honorován ví−
ce, logicky je tedy odpovědněj−
ší. V případě, že někdo odvede
práci špatnou, ať už z neznalosti
nebo s úmyslem, měl by se na
následcích podílet! To je přece
nabíledni. Ale napadá mě, jde
ono to vůbec sečíst dobře?
Okrskové komise budou mít
žně. Čím více stížností, tím více
voleb, tím větší sklidí odměny.
Já vím, kdo za to zaplatí. Voli,
voli, voliči.
Sylva Heidlerová

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

KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová ra−
dia, staré housle, violu, vše
skautské a junácké, po−
hlednice, odznaky a starou
bižuterii. Tel.: 603872698.
PM 170015
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzdu−
chovku, poplašňák, celtu,
odznaky, medaile, vyzna−
menání (vzorný voják, za
obranu vlasti, vojenské uči−
liště, za budování vlasti aj.
ČSSR vyznamenání, kovový
model děla, tanku, automo−
bilu, parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 170013

Město Plzeň odsouhlasilo studii na
úpravu ulice Radčická a V Radčicích,
která tvoří komunikaci spojující Rad−
čice s centrem Plzně. Konkrétně se
zabývá úsekem od mostu přes řeku
Mži u Kalikovského mlýna až k napoje−
ní na západní okruh u Radčic. Po ko−
munikaci III/180 50 projede denně
v průměru 6400 vozidel v obou smě−
rech, přičemž silnice je úzká a nebez−
pečná pro pěší a cyklisty.
„Cílem města Plzně je zajistit bez−
pečnost uživatelů této komunikace,
zejména chodců a cyklistů. Jedná se
o krajskou komunikaci II. třídy, které
v současnosti chybí chodníky umož−
ňující souběžné bezpečné vedení pěší
a cyklistické dopravy. Je také nutná
úprava zastávek MHD a křižovatek,
zejména u křižovatky propojující areál
zoologické a botanické zahrady pro−
střednictvím nové lávky přes Mži se
sídlištěm Skvrňany,“ uvedl Petr Náhlík,
náměstek primátora pro oblast dopra−
vy a životního prostředí. Podle jeho
slov lze navíc vzhledem k postupu ma−
jetkové a projektové přípravy západní−
ho okruhu po jeho otevření očekávat
větší dopravní zatížení ulic Radčická
a V Radčicích.

l
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STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomikro−
ma, Leica, měchové aj.),
náramkové a kapesní ho−
dinky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bakelito−
vá autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
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, pi−
lotní 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 mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiště−
na. Tel.: 603383211. PM
170182

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 170035
KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda 1000 MB,
100, 110R, 120L, 130L,
Trabant – jen slušný
stav, aj, i nepojízdné a
náhradní díly. Tel.:
721730982 PM 170011
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Por−
celánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku, nebo pozů−
stalost. Sběratel. Nabízím
solidní
jednání.
Tel:
608979838. Email: antikvs
@seznam.cz. PM 170005
Plzeňský rozhled 12/2017
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VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do nově vznikající−
ho vojenského muzea oku−
pace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou tech−
niku (i části), motocykly,
automobily, helmy, daleko−
hledy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyznamená−
ní, opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zásobní−
ky, kanystry, ešusy, čutory,
lopatky, torny, telata, spa−
cáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porcelán
a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji za
nabídky. Tel.: 605080878.
PM 170090
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porce−
lán, veškeré staré hračky, fi−
gurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci. Mo−
torky, moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné vě−
ci, které již nepotřebujete. Tel.
737903420. PM 170068

KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu,
ordinace, kanceláře –
nábytek, osvětlení, re−
klamní materiál – cedu−
le, nádoby, plechovky,
plakáty, flašky, atd. O
Starém Plzenci – vše
staré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
170023A
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře
zaplatí za staré pohlednice
či určené fotografie do ro−
ku 1945, uvítám sbírku či
pozůstalost, po dohodě mo−
hu přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 70830
ODKOUPÍM tento i jiný typ
křesel. Stav nerozhoduje.
Korektní a rychlé jednání!
Pište, volejte.: 723779388
@.: koupimkreslo@email.
cz DĚKUJI! :)

PRODÁM skříň š. 82 cm, v.
175 cm, hl. 42 cm, komodu
v. 80 cm, š. 105 cm, vše
dub Sonoma, 2 roky staré.
Sedačku rozkládací rohovou,
levý roh, umělý semiš, barva
kakao, d. 260 cm, š. 135
cm, roh 198 cm, zachovalá,
nepoškozená. Lednici 1 rok
starou 185 l. Nový rotoped
do 120 kg. Důvod − stěho−
vání do menšího bytu. Tel.:
605815731 PM 170216
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6m x 2,5m x 3m, po montáži
vhodné jako dílna, mobilní
zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6m x
3m x 3m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvět−
lení. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou 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 dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 170028
ROZKLÁDACÍ pohovku –
levně, tel.: 724951334. RR
70826
PRŮMYSLOVOU mašinu zn.
Minerva na motorový
proud, která se nechá upra−
vit na 220V. Plně funkční.
Součástí mašiny je špulíř,
rovnače, náhradní díly, jeh−
ly, nitě aj. Cena dohodou.
Zájemci volejte na tel.
737132528. RR 70867
ZACHOVALOU decimálku
a závaží, opletené demižony
na víno, různé velikosti. Tel.:
737710841. RR 70828

ŠROTOVNÍK na obilí – na
380 V, prodám kompresor z
Tatry 111 – na 380 V, dále
starou rámovou pilu na 380
V – rok výroby: 1949. Tel.:
736257601. RR 70847
Plzeňský rozhled 12/2017

MF 70 – motorový žací stroj,
shrnovač a obraceč SO 160,
elektrický ohradník EBS−
872/M – délka ohrady 10
km. Tel.: 602373311. RR
70846
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5 DRUHŮ staveb. materiálu.
Nejlépe na garáže či hospo−
dářské objekty. Lacino a od−
voz. Tel.: 731915011. RR
70841
ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695
KVALITNĚ proložené řezivo,
zakryté, přírodně proschlé 4
roky, vlhkost do 20 %: fošny
60x200, dl. 3,5 m – 4 ks /dl
4 m – 5 ks /4,3 m –13 ks
/5,4 až 5,9 m – 83 ks hrano−
ly 150x200, dl. 6 m – 2 ks
/dl. 6,5 m – 3 ks /dl. 7 m – 1
ks, hranoly 100x200 dl. 5,9
m – 1 ks /dl. 6,5 m – 1 ks,
hranoly 200x200, dl. 5,2 m
– 1 Ks /dl. 5,8 m – 1 ks /dl.
6,5 m – 1 ks /dl. 6,9 m – 2
ks, dl. 7,5 m – 1 ks /dl. 8,8
m – 1 ks, tel.: 732824583.
RR 70842
LESNÍ štěpku cca 10–12
m3, větve jsou u příjezdové
cesty. Bližší infor. po tel.
(nutno naštěpkovat). Tel.:
603935100. RR 70853
AKUMULAČNÍ kamna zn.
RB−8, nová nepoužitá, lze
vyzkoušet, cena dohodou,
tel.: 724292795. RR 70856
PRODÁM „celé“ housle ruč−
ní výroba (z přelomu 19.–20.
století), po generálce, mis−
trovský materiál – kvalitní
smrk i javor, silný zvuk vhod−
ný i pro sólové hráče. Pro−
dám plně funkční historická
lázeňská kamna v naleště−
né mědi, vše v originále.
Prodám nepoužitou novou
širokou postel se zadním če−
lem, lamelový rošt, matrace,
přehoz v látce postele. Ceny
dohodou – tel. 732766276.
RR 70864

PRODÁM menší RD v Ha−
lámkách v JČ, udržovaný.
Prosím jen SMS na tel.:
607477727. PM 170218
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 70106
ZEDNÍK s rodinou koupí sta−
rou chalupu k rekonstrukci
do 300 tis. Kč, tel.:
606436736. RR 70742
MLADÁ rodina shání ke
koupi dům či chalupu vhod−
nou k úpravám, do 600 tisíc
Kč, tel.: 722111740. RR
70743

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

KOUPÍM nebo pronajmu řa−
dovou garáž v Klatovech
„u tanku“, tel.: 737710841.
RR 70823

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

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

HLEDÁM pronájem malé za−
řízené garsonky nebo pokoje
v domku u hodných lidí. Pra−
cující žena 53 let. Plzeň
a okolí. Tel.: 73177126. PM
170211
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
PRONAJMU byt v rodin−
ném domu v Klatovech,
přednost mají zájemci
o zaměstnání – kuchař−ku−
chařka, číšník−číšnice.
Informace
na
tel.:
602172789, 604508666.
RR 70824

PRONAJMU garáž od 1. 1.
2018 v panelovém domě
v sídlišti na Plánické ulici.
Dále daruji funkční skříňkový
šicí stroj zn. Minerva. Tel.:
731369246. RR 70863

URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170045
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou výtah.
Cena do 1 mil. Peníze k dis−
pozici ihned. INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
170047

NABÍZÍM v Poběžovicích byt
v rodinném domě k pronáj−
mu, 4+1, podlahová plocha
85,28 m2 + půda a sklep.
Na pozemku 1 127 m2 jsou
nájemci k dispozici 2 garáže
a velký skleník, rovněž část
zahrady z výměry 3 625 m2.
Tel. 606410569. RR 70865

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
170046
PRODÁM byt 4+1 v osob−
ním vlastnictví, 83 m2, I. ka−
tegorie, v původním stavu,
lodžie a 2 malé sklepy, mě−
síční zálohy na služby
5186 Kč. Při rychlém jedná−
ní prodám s velkou slevou za
490.000 Kč. Byt se nachází
v Bělé nad Radbuzou. V mís−
tě vlak, autobus, škola, škol−
ka, lékaři, pošta, městský
úřad, obchod, 3 firmy. Tel.:
705404111. RR 70652

PRODÁM Chrysler Grand
Voyager 2.5 TDI, r. v. 1997,
bez TP, defekt na turbu, ji−
nak pojízdné. 4+4 alu kola.
Cena dohodou.
Tel.:
608510656.
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
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 60078

l
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PRODÁM traktor Zetor 8011
s platnou STK, pěkné pneu,
dobrý stav. Cena 85000 Kč.
Okres Klatovy. PM 170183
KOUPÍM MERCEDES 190, r.
v. 87−91, případně náhradní
díly. Tel: 736139113. PM
170206
PRODÁM automobil, značka
Fabia classic 1,2/40kW,
benzín, rok výroby 2002,
uvedení do provozu 2003,
najeto 55 000 km, 2. majitel,
barva šedá pastelová me−
talíza, centrální zamykání,
alarm, denní svícení, STK do
února 2019, ve velmi do−
brém stavu, vždy garážova−
ná, nehavarovaná, zimní
i letní pneumatiky na discích,
autorádio s CD, potahy, ko−
berečky, skvěle udržova−
ná, cena 75.000 Kč. Okres
Domažlice.
Volejte
723578781. RR 70819
KOUPÍM Š. 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS od−
povím, tel.: 603535061.
PRODÁM Citroen C3 1.4
HDI, r.v. 2007, stříbrná meta−
líza, klimatizace, 170 000
km, TK 10/2018, bez koro−
ze, autorádio, centrál na DO,
el. ovládání zrcátek a před−
ních oken, nový výfuk, navíc
sada zimních pneumatik,
cena 65.000 Kč, tel.:
724545403. RR 70855

EKOLOGICKÁ likvidace vra−
ků osobních a nákladních
aut, vraky odvezeme a vše
potřebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
170033
SATELITNÍ dotace! Na mon−
táž nové paraboly jen za
300 Kč nebo naladění
karet FreeSAT. Volejte
778527899. www.satelit−
nizpravodaj.cz. RR 70827

49/180 HLEDÁ ženu pro
vážný vztah, přestěhování
možné. Vánoce ve dvou?
Tel.: 724788913. RR 70845
MUŽ 54/180 hledá ženu,
která nechce mít samotu
za
kamarádku,
tel.:
606533280. RR 70848
46

TOLERANTNÍ Vodnář hledá
ženu ve věku 55−61 let, do
168 cm (spíše štíhlejší),
k vážnému seznámení, pro
kterou není charakter a čest−
né jednání cizí. Totéž nabízím
já. Více o sobě sdělím při
setkání, protože to napoví
hodně. Rád cestuji, ale sa−
motného mě to tolik neba−
ví. Budu se těšit na odpově−
di. Tel.: 606414620. PM
170222
SENIOR z Plzně, SŠ 74/185
hledá přítelkyni na milostné
hrátky – za úhradu. Tel.:
728684164, po 19. hod.,
e−mail: sla.va@email.cz.
PM 170213
MUŽ STŘEDNÍCH let, fi−
nančně zajištěný, hledá dív−
ku nebo ženu k občasným
schůzkám. Zdraví a diskrét−
nost podmínkou. SMS na
tel.: 774915656. PM
170198
MUŽ 50 LET žijící v Plzni,
štíhlé postavy, bez závazků,
ml. vzhledu, hledá nezada−
nou ženu s vyřešenou minu−
lostí, která má zájem o trvalý
vztah. Tel.: 737903420. PM
170196
MUŽ 41/180, střední posta−
vy, rád potká ženu, kterou
potěší květinou, úsměvem
a něžnými slovy u kávy. Tel.:
725541088. PM 170219
PLZEŇÁK 38/180/80 hledá
holku, která se chce sezná−
mit. Tel.: 604488283. PM
170221
MUŽ 58/170/69, nekuřák
a abstinent, středoškolák,
s vlastním bytem na Chod−
sku, později s domkem se
zahradou na Slovácku, hledá
nezadanou ženu, nejlépe ve
věku 35–58 let pro společný
manželský život, která je
ochotna se po seznámení
přistěhovat. Na prozvánění
a skrytá čísla nereaguji. Tel.:
705404111. RR 70653

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
67/176 MUŽ nekuřák rád
pozná ženu, která má zájem
o vážný vztah. Věřím, že pla−
nety nás do Vánoc najdou.
Vánoce ve dvou. Tel.:
607293573. RR 70840
ŽENATÝ vitální sportovec
50/180/85 s hezkou, sport.
postavou hledá štíhlou,
upřímnou ženu na hezký, tr−
valý, diskr. vztah bez naru−
šení soukromí, založený
na přátelství, upřímnosti
a kvalitním sexu. Čas mám.
KT, DO, tel.: 733407817.
RÁD poznám ženu štíhlé po−
stavy k pravidelným schůz−
kám. Já 55/170/70 nekuřák,
tel.: 721050036. RR 70851
NETTER Mann 50/176
sucht deutschsprechende
Frau für Freizeitgestaltung,
Freude, Partnerschaft. Raum
Klatovy – Sušice – Horaž−
ďovice. Tel.: 778269336. RR
70852
HLEDÁM ženu na pravidelné
intimní schůzky – stav ani
věk nerozhoduje. Diskrétnost
zaručena. KT, DO a okolí.
Tel.: 604517187. RR 70857
OBYČEJNÝ svobodný muž
53 let 170/68 hledá hodnou
paní, která je sama a už
má té samoty také dost.
Odpovědi do redakce. RR
70860

OZVE SE MI ještě muž (vdo−
vec) s morálními hodnotami,
sport. typ, cyklo, chalupář,
cestovatel. Nejlépe znamení
Býk, Štír, Beran a Panna. Já
SŠ 168/59 co doufá, že mezi
nebem a zemí je více než
láska. Věřím, že planety nám
určují kvalitu života a ná−
hody. Plzeň a okolí. Tel.:
776597469 PM 170172

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

Tmavovláska 46/160 z Plz−
ně hledá sympatického pří−
tele do 55 let, s vlastním
autem a bydlením, pro poho−
dový vztah. Plzeň a okolí.
Tel.: 774261040. PM
170220

58/178, zadaný, nekuřák
hledá kamarádku, přítelkyni
k občasným diskrétním
schůzkám. Tel.: 728119310.
RR 70825

62LETÁ hledá kamaráda, ab−
stinenta, řemeslníka, neku−
řáka. Nehledám krásu ani
dluhy. Tel.: 734275253. RR
70813

SYMPATICKÝ
chalupář
60/170, bez závazků. Hledá
dominantní, elegantní přítel−
kyni – paní. Na krásné chvíle
i život – Horšovskotýnsko.
Souznění duší – štěstí. Tel.:
607293848. RR 40849

HLEDÁM muže kutila do 70
let i něco málo přes, který
má pozitivní přístup k životu
a nechce být sám. Já jsem
důchodkyně blond vlasů
165cm vysoká. Mob.:
702734634. RR 70815
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JMENUJI se Johana. 163cm
56kg 57r. Mám ráda sport,
kino, moře, hudbu. Jsem
rozvedená, žiji sama, děti
jsou dospělé. Hledám muže
pohledného veselého, spo−
lehlivého a s vyřešenou mi−
nulostí. Výška 176 až 185,
váha 80 až 95 kg. Sportovně
založeného. Auto a byt vítá−
no. Prosím SMS a foto. RR
70843

PC SW účetnictví/ mzdy/
EET. Počítače prodej/opra−
vy/EET. Levně kurzy GDPR,
DPH, EET. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
170212
PROVEDEME rekonstrukce
bytových jader a další zed−
nické práce, zámkovou
dlažbu, sádrokarton aj. Obj.
a info na tel.: 775957237
KŘI PM 170217

VYKLÍZECÍ

PRÁCE

– kompletní vyklizení,
odvoz
a
likvidace
různého odpadu, dále
možnost vymalování.
Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 170024
NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, případ−
ně zemědělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku ze−
miny i větší množství cca
3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 170037
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma za−
nalyzuje Vaší situaci a najde
optimální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170041
STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solidním
přístupu našich obchodníků.
Dnes zavoláte, zítra jsme
u vás a do měsíce máte pro−
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 170042

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

HLEDÁTE rychlé a bezpeč−
né řešení? Bojíte se nevý−
hodných půjček? Jako jedi−
ná realitní kancelář v Plzeň−
ském kraji Vám vyplatíme až
80% kupní ceny vaší ne−
movitosti předem. Peníze
máte na účtu do 24 hodin.
Neslibujeme – garantujeme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 170043
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957. PM
170044

DÁMSKÉ, pánské i dětské
KADEŘNICTVÍ.
Plzeň−
Roudná. Volejte: 604750
871. Navštivte: www.
kadernictvi−plzen.eu.
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
70073
GEODETICKÉ PRÁCE. Po−
třebujete zaměřit nový dům
či rozdělit nebo vytyčit po−
zemek? Neváhejte nás kon−
taktovat, působíme v celém
Plzeňském kraji. Volejte:
775311839,
Navštivte:
www.geodezieplzen.eu.
NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu zahrady, tel.: 606943086.
RR 70435
ÚDRŽBA zahrady, sekání trá−
vy, výsadba a stříhání stro−
mů a živých plotů. Tel.:
702858393. RR 70436
NABÍZÍM externí zpracování
mezd pro firmy, včetně všech
odvodů a zastupování na
úřadech. Cena dohodou. RR
774805123. RR 70854
Plzeňský rozhled 12/2017
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MINIPŮJČKY
v hotovosti!

Vyplácíme IHNED!!!
Plzeň, Pražská 41
(u Bohemie),

Po−Pá 11−16 h
tel.: 605760958
www.azprofin.webnode.cz
KŘI PM 170215

l
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POHLÍDÁM vašeho pejska o
Vašich dovolených i jindy.
Zkušený chovatel, etolog
a výcvikář. Tel.: 737824579.
PM 170017
FRANCOUZSKÝ buldoček –
fenka 3 měsíce, barva stra−
koš, hodná a přítulná a dále
jezevčík trpaslík, pes 2 roky,
barva tmavý tygr, cena do−
hodou. Mob.: 604207890.
RR 70816
PRODÁM 7letou kozu čes−
kou bílou, připuštěná
500 Kč, kozlata 3 měsíce
600 Kč/kus – holky, kozí
mléko 25 Kč/l, kozí sýry
250 Kč/kg. Kdyňsko. Tel.:
723877969.

l
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42LETÝ muž, nezadaný,
štíhlé postavy jen ženám
erotické masáže nebo ma−
sáže klasické (zádíček
atd.). 100% zdraví a dis−
krétnost zaručuji. Volej
a dohoda. Tel.: 704419736.
Přijedu, levně. RR 70814
ŠŤASTNÉ a pohodové vá−
noční svátky, v novém roce
hodně erotických prožitků.
Chceš si už teď dát dáre−
ček? Tak mi můžeš zavolat,
domluvit se, přijet. Hravá
i smyslná (ňadra č. 4), na
vlastním originál fotu se na
tebe těší. Od rána průběžně
přes den na tel. 739869771.
KŘI PM 170210

PRODÁM border kolii, pes,
18 měsíců, pastevecký, tel.:
605167269. RR 70859

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde
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