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K poctě významného plzeňského lékaře 
Pamětní deska významného české−
ho lékaře, zakladatele Českého ná−
rodního registru dárců kostní dřeně
MUDr. Vladimíra Kozy byla odhale−
na na Hematologicko−onkologic−
kém oddělení plzeňské fakultní 
nemocnice.

„Primář Koza byl charismatickou,
originální osobností s velkým ote−
vřeným srdcem. Velmi si vážím to−
ho, že jsem mohl pracovat s člově−

kem jeho formátu a učit se od něj
nejen hematoonkologii. Děkujeme
organizátorům i tvůrci za krásné
umělecké dílo,“ řekl primář hemato−
logicko−onkologického oddělení pl−
zeňské fakultní nemocnice MUDr.
Pavel Jindra, Ph.D.

Tuto akci zorganizovalo sdružení
Křížky a vetřelci, které systematicky
mapuje a zachraňuje drobné památ−
ky a umělecká díla ve veřejném pro−
storu Plzně. Tentokrát organizátoři
přišli s nápadem vyrobit dílo nové.
Díky schválené dotaci vznikla pa−

mětní deska podle návrhu sochaře
Vojtěcha Soukupa, je z carrarského
mramoru a připomíná kostní dřeň.

Daniel Jahn ze sdružení Křížky
a vetřelci, který tuto akci inicioval,
doplňuje: „Naším cílem je pečovat
o drobné památky či zapomenutá
místa v Plzni. Realizace pamětní 
desky byla okamžitým nápadem.
Doufám, že umožní pacientům
či návštěvníkům na chvilku se zasta−
vit a vzpomenout na zakladatele
toho to oddělení, na pana primáře
Vladimíra Kozu. Je nezapomenutel−
nou osobností.“

Plzeňský rodák MUDr. Vladimír
Koza (1954−2012) byl významným
českým lékařem v oboru hemato −
onkologie, který provedl první trans−
plantaci v Československu s českým
nepříbuzným dárcem a patřil ke svě−
tovým špičkám ve svém oboru.
Založil Nadaci pro transplantaci
kostní dřeně a svou usilovnou prací
pomohl zachránit tisíce životů.

Pamětní desku odhalili (zleva) – primář   Pavel Jindra, sochař Vojtěch Soukup
a ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Vážení čtenáři,
jak jste si možná někteří již stačili všimnout, výrazné změny zaznamenaly
naše webové stránky. Jsou modernější, dynamičtější a celkově výraznější.
Ty původní už opravdu potřebovaly obměnu, protože sami jistě víte, když se
dlouho nic nemění, jako by ustrnul život. A to v případě naší redakce určitě
neplatí. Takže – pokud chcete číst aktuality, tak právě ty najdete na našich
nových webových stránkách. Věřím, že budete s nimi spokojeni, protože
jsou na nich všechny potřebné údaje i kontakty.

Hezké dny s Plzeňským rozhledem přeje Jana Mertová, šéfredaktorka
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Plzeňský Prazdroj v loňském roce
přilákal rekordní počet návštěvní−
ků. Celkem jeho trasy v Plzni nav−
štívilo 762 tisíc lidí, což je o šest 
tisíc více než v dosud nejúspěšněj−
ším roce 2015.

„Nárůst zájmu o prohlídkové trasy
i o další akce v obou plzeňských pi−
vovarech nás nesmírně těší. Překo −
nat čísla roku 2015 nebylo jedno −
duché, neboť v tom roce se Plzeň
pyšni la titulem Evropské
hlavní město kultury, což
samozřejmě nalákalo do
Plzně mnoho turistů,“
uvádí Pavla Mášková
z oddělení turismu a péče
o historické dědictví Pl −
zeňského Prazdroje.

O loňský návštěvnický
rekord se ze šedesáti
procent zasloužili čeští
turisté, výrazně se pak
zvýšil zájem návštěvníků
z Asie, zejména z Číny,
Taiwanu a Jižní Koreje. Ti
v loňském roce poprvé překonali
množství německých turistů, kteří
bývali tradičně nejpočetnější zahra−
niční skupinou návštěvníků pivova−

ru. Celkem k nám
na prohlídky pivo−
varů zavítali náv−
štěvníci z padesáti
zemí světa, ze vzdá −
lenějších zemí na−
příklad z Brazílie ne−
bo Austrálie. 

Kromě tradiční
trasy v pivovaru
Pils ner Urquell za−

čal loni Plzeňský Prazdroj lákat i na
prohlídky pivovaru Gambrinus. Zcela
novou trasu absolvovalo již několik
tisíc návštěvníků.  Na turisty zde če−

ká mnoho zajímavých akti−
vit, jako například škola
čepo vání piva, senzorická
prezentace surovin na vý−
robu piva, které mohou 
lidé i ochutnat. Část de −
gustace probíhá přímo
v ležáckých sklepích, kde
pivo zraje. V historické var−
ně Gambrinus je dokonce
možné uspořádat soukro−
mý večírek či party. 

Rekordní návštěvnosti dosáhl
Plzeňský Prazdroj i díky úspěchu lo−
ni pořádaných akcí. S velkým záj−
mem se setkaly například oslavy

175 let od uvaření první várky ležáku
Pilsner Urquell s bohatým dopro −
vodným programem nebo výstava
o historii plzeňských hospod na ná−
dvoří pivovaru.

I v letošním roce Plzeňský Pra −
zdroj kromě tradičních akcí, jako je
Léto v Prazdroji nebo Pilsner Fest,
chystá pro turisty několik novinek.
Speciálně se připravuje Plzeňský
Prazdroj zejména na oslavy 100 let
od vzniku republiky, v jejichž rámci
chce uspořádat výstavu, která by
měla mapovat toto historické období
v pivovarnictví. 

Plzeňský Prazdroj hlásí rekordní návštěvnost

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Lyžařská sezona už nakročila v nej−
větším zimním středisku Plzeň −
ského kraje do své druhé poloviny.
Ski&Bike Špičák v ní, kromě lyžo−
vání na vždy perfektně připrave−
ných sjezdovkách, nabídne i víken−
dový doprovodný program, na −
mátkově třeba koncert Marka
Ztraceného (24. února), soutěže
pro děti (3. března) nebo tradiční
Jízdu přes louži (10. března).       

Letošní hlavní novinkou se stala
na dvou úsecích rodinné sjezdovky
Spodní Šance funline, lehká a hra−
vější forma trati na způsob skikrosu.
Dlouhá je celkem 300 metrů, široká
10 metrů a kromě klopených zatá−
ček nabízí i terénní vlny. Ty najdete
taky ve snowparku (stejně jako fun −
line jej postavili profíci z Frestyle
Area), který letos prošel zásadní
proměnou. Tvar i posloupnost pře−
kážek by měly po létech zkoušek ko−
nečně více vyhovovat co největší
skupině lyžařů a snowboardistů, kte−
ří si sem třeba na chvilku odskočí
z ostatních sjezdovek. Čekají vás
celkem čtyři hlavní platformy. Nej −
prve 6 metrový box ve spojení 
s 5 metrovým nízkým street railem.
Potom dvojvlna s offset vlnou a s vl−
nou přes hranu. Na konci celého

parku pak hip corner. Že taky vůbec
netušíte, o co vlastně jde −:)? Stačí
přijet, vidět a vyzkoušet, pak už bude
vše úplně jasné −:).    

Místní středisko si už léta potrpí
na kvalitní úpravu svých sjezdovek.
Rolbaři ve Ski&Bike Špičák proto
prochází praktickou výukou pod do−

hledem renomovaného odbor−
níka Martina Španěla. Ten má
za sebou bohaté zkušenosti
z řady zahraničních horských
středisek. Podílel se např. na
budování olympijských tratí
v ruském Soči. 

Kdo nechce, hlavně ráno po
příjezdu, čekat frontu u kasy,
může si zakoupit libovolný 
skipas online. Potřebuje k to−
mu pouze čipovou kar tu na
vleky v ceně 50 Kč. Pak si
přes e−shop na spicak.cz za−
koupí jakýkoli skipas. Po pří−
jezdu nastupuje už rovnou na
lanovku, zvolený tarif se mu
aktivuje při prvním průchodu
turniketem. Když po posledním
lyžování kartu vrátí, v kase are−

álu, nebo z automatu na parkovišti
dostane padesátku zpět.

V nabídce nadále zůstává první
společný skipas po oblast Železno −
rudska – spolu se Ski&Bike Špičák
zahrnuje i střediska Belveder a Nad
Nádražím. Vlastní lyžařská škola le−
tos rozšířila nabídku o individuální
lekce po nejmenší děti ve věku 
3−4 let, ale i pro dospělé. Půjčovna
lyží je každou sezonu vybavená 
novými lyžemi značky Rossignol
s mož ností testování nejvyšších mo−
delů včetně závodní řady Hero. 

Aktuální podmínky pak najdete na:

www.spicak.cz

Ski&Bike Špičák zve na lyže, koncert i soutěže
Vyzkoušet můžete i nově koncipovaný snowpark a novinku funline
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Páté vozidlo služby Senior Expres
slouží občanům západočeské met−
ropole. Posílit unikátní systém do−
pravy pro seniory a zdravotně po−
stižené se rozhodlo město Plzeň,
díky tomu se podaří uspokojit větší
množství zákazníků, odha−
dem o několik tisíc ročně.
Projekt smluvně zajišťují
Plzeňské městské dopravní
podniky. Součástí služby je
nonstop dispečink pro ob−
jednání přepravy zákazníka
na telefonu 601 381 381.
Slavnostního představení
pátého vozu se dnes zú −
čast nili náměstkyně primá−
tora Eva Herinková a ná−
městek Pavel Kotas.

„Měsíčně službu využívá
na 1000 Plzeňanů starších
70 let, za necelé čtyři roky
jejího provozu obsloužila
čtyři vozidla na 30 tisíc
klientů a počet ujetých kilo−
metrů pokořil hranici 300 tisíc kilo−
metrů. Plzeňané ve věku 70 let a více
se díky této službě dostanou kam −
koliv po městě za 30 korun, Senior
Expres při jízdě do vzdálenosti 

30 kilometrů mimo Plzeň pak zaplatí
11 korun za kilometr,“ uvedla ná−
městkyně primátora pro oblast škol−
ství a sociálních věcí Eva Herinková. 

„Senior Expres, který nabízí plzeň−
ským seniorům flexibilní řešení v po−

době dopravy na zavolání, se velmi
osvědčil. Jeho věhlas už dávno pře−
kročil hranice regionu, pro inspiraci
zavítali do Plzně zástupci řady měst
a obcí, mimo jiné Sokolova, Karlo −

vých Varů, ale i kolegové z Brna. Těší
nás, že systém přepravy Senior
Expres zapůsobil i v našem partner−
ském městě Regensburg, kde vedení
radnice velmi pozitivně hodnotilo, 
jakým nadstandardním způsobem

zajiš ťuje Plzeň přepravu svým senio−
rům a zdravotně postiženým,“ doplnil
ekonomický náměstek Pavel Kotas.

Zájem o danou službu je tak velký,
že v roce 2017 bylo nutné každý 

měsíc z kapacitních důvodů odmí t −
nout v průměru až 300 požadavků.
Město se proto rozhodlo na situaci
zareagovat zprovozněním pátého vo−
zu. Od 11. ledna tak  je občanům
města Plzně k dispozici „pětka“
shodně označených vozů VW Caddy.
Jedno je v provozu od 6 hodin ráno
do 22 hodin večer, další čtyři v pra−
covní dny od 7 do 15 hodin. Za pro−
voz jednoho vozu platí město pro−
střednictvím svého odboru sociálních
služeb ročně 1,4 milionu korun.

Podle Evy Herinkové se díky 
službě města stávají senioři sobě −
stačnější. „Jedinou změnou v rámci
služby je systém objednávání, který
se zkrátil ze tří týdnů před pláno −
vanou jízdou na 7 dnů, což je pro zá−
jemce o přepravu příznivější. Sami
senioři si službu nemohou vyna−
chválit, řada z nich ji využívá opako−
vaně, mnozí pak pravidelně. Velmi
pozitivní reakce zákazníků pak má−
me na řidiče všech vozidel Senior
Expres, lidé chválí jejich vstřícnost
a ochotu, to vše jsou pro nás atri −
buty, které hrají důležitou roli pro po−
silování dané služby o další vozy,“
řekla Eva Herinková.

Plzeň posiluje službu Senior Expres o pátý vůz
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Inovujte v Plzeňském kraji
(www.inovujtevpk.cz) – to je ná−
zev nového webového portálu,
který pomáhá zpřehlednit situaci
v oblasti vědy, výzkumu a inovací
v regionu. Stejný název nese také
YouTube kanál, na němž je možné
najít kompletní záznam úspěšné
konference Kam směřuje Plzeň −
ský kraj – strategie inteligentní
specializace, která se v říjnu
2017 uskutečnila v plzeňském
Techmania Science Centru.

Plzeňský kraj je zapojen do pro−
jektu SMART AKCELERÁTOR, který
má za cíl dát větší důraz na tvoři−
vost, komunikaci a regionální
a mezinárodní spolupráci ve vztahu
k oblasti výzkumu, vývoje a inova−
cím. V současné době připravuje
Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje novou Regionální
inovační strategii Plzeňského kraje
(RIS 3 PK), kde budou definovány
nové nástroje pro její naplňování
a významně se pracuje též na zlep−
šení marketingu. S tím souvisí
i vznik nového webového portálu.

Webové stránky www.inovuj−
tevpk.cz si kladou za cíl prezentovat
základní informace o inovační infra −
struktuře kraje, hlavních aktérech
ino vačního systému a výzkumných
kapacitách. Na webu  nechybějí ani
klíčové dokumenty pro podporu vý−
zkumu, vývoje a inovací na národní
úrovni. Podle ředitele Regionální
a rozvojové agentury Plzeňského
kraje Filipa Uhlíka je cílem prezen −
tovat také zajímavé týmy a projekty
a rozproudit tak postupně větší zá−
jem o téma uplatnění poznatků vý−
zkumu v inovačních firmách. 

„Prostřednictvím projektu
SMART AKCELERÁTOR, do které−
ho se kraj zapojil, chceme ukázat,
že náš region je inovativní, že se
nebojíme nových technologií, že
podporujeme vědu, výzkum a ino −
vace. Chceme, aby Plzeňský kraj
byl vnímán nejen jako region piva,
ale také kraj, kde se daří inteli −
gentním technologiím,“ dodává ná−
městek hejtmana pro oblast regio−
nálního rozvoje, fondů EU a infor−
matiky Ivo Grüner.

Nový webový portál
vyzývá k inovacím v kraji

Rada kraje schválila uzavření
memoranda o spolupráci v rámci
projektů regionální filmové kan−
celáře mezi Plzeňským krajem
a spolkem Regionální Filmová
Kancelář Plzeňský kraj z.s. 

Cílem memoranda je podpořit
filmo vý průmysl a filmovou turisti−
ku v Plzeňském kraji v rámci pro−
jektů regionální filmové kanceláře.
Fil mová kancelář bude aktivně pro−

pagovat Plzeňský kraj formou fil−
mové turistiky, působit při vyhle −
dávání filmových lokací a při vyři−
zování potřebných povolení pro
filma ře, poskytovat odborné kon−
zultace týkající se regionu a distri−
buovat informace o firmách a insti−
tucích, které nabízí související
podpůr né služby (ubytování, stra−
vování, produkční agentury, dopra−
va a další).  

Memorandum o spolupráci 
s filmovou kanceláří

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Dobrý večer, snad získám
radu... Před 2 roky jsem
vydražila nemovitost,
pro tože se majitel odmítl
vystěhovat, čekala jsem
1,5roku na rozhodnutí
soudu, nyní je to 2 měsí−
ce, a proto mohu do své
nemo vitosti přes ukrut−
nou špí nu a hrůzu vstou−
pit... Ale vstupuji k nemo−
vitosti po cizích pozem−
cích, odkoupili si je ostat−
ní chataři. Je to pro mě
překvapení, nikdo mě na
tuto skutečnost neupo−
zornil. Zmínka od exeku−
tora, nebo z odhadu k ne−
movitosti, prostě nic, co
by mě upozornilo, že ke
své nemovi tosti budu po−
třebovat souhlas majitele
cesty, abych se dostala
ke svému domku. Pro −
sím, poradíte mi, co dělat,
kde došlo k chybě? Jak
tento problém vyřešit? 

Děkuji R. Boušková

Dobrý den, s dražbou ne−
movitosti je to stejné jako
s koupí nemovitosti od vlas−
tníka přímo či přes realitní
kancelář, snad jen s tím roz−
dílem, že cena není určena
trhem, ale vychází ze zna −
leckého posudku. Je tedy
nutné předem zkontrolovat
všechny právní i faktické va−
dy nemovité věci, jako byste
to činila při klasické koupi.
Neznám podrobnosti oné
dražby, ale cena stanovená
ve znaleckém posudku by
jistě měla reflektovat skuteč−
nost, že k nemovitosti není
přístup po vlastní či obecní
komunikaci. Řešení je složi−
té, resp. je odkázané na vůli
sousedů zřídit Vám služeb−
nost cesty či Vám prodat 
podíl na přístupové cestě.
Pokud takové řešení nebu−
de nalezeno, lze se pro−
střednictvím soudu domoci
zřízení tzv. nezbytné cesty
i proti vůli sousedů. 

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Flotilu nových trolejbusů za více
než 130 milionů korun získá ještě
do konce letošního roku dopravní
podnik v Opavě. Do Slezska míří
deset vozidel z plzeňské Škody
Electric. Vozy nabídnou vysoký
komfort a také nový a moderní 
design, totiž karosérii zcela nové
generace. 

„Jedná se o světovou premiéru 
této moderní karoserie pro trolejbu−
sy. Samozřejmostí je prostorný inter−

iér, klimatizace prostoru pro cestující
i řidiče, moderní informační systém
včetně možnosti USB připojení.
Vozidla jsou navíc vybavena pomoc−
ným bateriovým pohonem, takže
mohou jezdit i na místech bez insta−
lovaného trolejového vedení, bez
problémů mohou také sloužit i v pří−
padě výpadku elektřiny,“ sděluje
obchod ní manažer Škody Electric
Radek Kapr.  První trolejbusy by měl
dopravní podnik v Opavě získat

zhruba na konci třetího čtvrtletí roku
2018. „Aktuální zakázkou navazu −
jeme na naše předchozí dodávky
do Opavy, ty poslední se odehrály
v roce 2015,“ vysvětluje Radek
Kapr. Flotilu trolejbusů opavského
dopravního podniku tvoří aktuálně
více než 30 trolejbusů v typickém
červenobílém provedení, které ročně
přepraví téměř šest milionů cestují−
cích. „Desítka nových nízkopodlaž−
ních trolejbusů významně pomůže
obnovit vozový park trolejbusů
v Opavě,“ dodává Radek Kapr. 

Opava získá nové trolejbusy
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799 000 Kč299 000 Kč  

Byt 3+kk/T/G (125 m2), ul. Táborská, 
Plzeň – Slovany
Podkrovní byt s komorou a terasou v cihlovém byt. do−
mě s výtahem. Byt se nachází ve 4. patře a byl vystavěn
v roce 2009. Byt je vybaven klimatizací. V celém bytě
plovoucí podlahy. Topení ústřední dálkové. Byt je orien−
tován na sever a jih, terasa je na jižní stranu do klidného
vnitrobloku. K bytu náleží kryté garážové stání v domě. 
Doporučujeme! � 734 319 301

4 499 000 Kč
3+1/L (67 m2), Plzeň, Popelnicová ul.
Prodej pěkného, světlého bytu v OV nacházející se
v 5. patře panelového domu, který prošel kompletní re−
vitalizací. Byt je v původním stavu. K bytu náleží komora
v mezipatře. Fond oprav 1.400,− Kč. V okolí veškerá
občan ská vybavenost. Možno financovat hypotečním
úvěrem, který Vám zdarma zprostředkujeme. 
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

2 350 000 Kč 
RD 5+2 (233 m2), Milavče
Prodej rodinného domu na pozemku o zastavěné ploše
150 m2 v okr. Domažlice. Nemovitost o dvou nadzem−
ních podlažích je částečně podsklepena. IS: voda: 
obecní vodovod, obecní kanalizace, el. 220/380 V, ply−
nofikace v komunikaci u objektu, vytápění: ústřední tuhá
paliva. Možno financovat hypotečním úvěrem, který
Vám zdarma zprostředkujeme. 
Doporučujeme! � 734 319 302

1 999 000 Kč
Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá,
okr. Cheb
Nabízíme částečně podsklepenou chalupu stojící na vlast.
pozemku 8 km od Bezdružic s koupelnou, WC a půdními
prostory s dalším pokojem. IS. el. 230/400 V, voda z vlastní
kopané studny, topení – akumulační kamna + lokální na
tuhá paliva, kanalizace − septik. Dostupnost do obce auto−
busy ČSAD. Nutno vidět. Velmi klidná lokalita k rekreaci. 
Doporučujeme. � 734 319 301 

1 270 000 Kč

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

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

Zahrada (1 212 m2), Plzeň – Koterov
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 

319 000 Kč  
3+1 (73 m2), Nečtiny, okr. Plzeň−sever
Prodej podílu ve výši 1/6 na byt. domě odpovídající
bytu 3+1. Byt se nachází v1. patře. Dispozice bytu:
3 samostatné neprůchozí pokoje s navazující kuchyní,
koupelna a samostatné WC. K bytu náleží sklepní koje.
Příjemné bydlení či rekreace s velmi nízkými měsíční−
mi náklady. Doporučujeme! �� 734 319 302

549 000 Kč 
Chata 1+kk (55 m2), Čerňovice
Prodej pěkné dřevěné chaty v okr. Plzeň−sever. Chata
je jednopodlažní s verandou. IS: el. 220/380 V, 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.   
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

C CGG

G GG

Chalupa 1+1 (409 m2), Řemešín, okr. Plzeň – sever
Prodej roubené chalupy s vlastním pozemkem. Chalupa je dispo−
zičně řešena jako 1+1. V 1.NP se nacházejí předsíň, velký pokoj,
kuchyně a tzv. černá kuchyně. V 2.NP se nachází půda vhodná
k vestavbě. IS: el. 230V, topení lokální tuhá paliva, voda – vlastní
kopaná studna s pitnou vodou. Na dům přiléhá malá stodola s díl−
nou. Na pozemku se dále nachází sklípek vhodný k uskladnění
brambor a jiné zeleniny či ovoce. Velmi vhodné ke klidné rekreaci.
Vzdálenost od Plzně 30 km. � 734 319 301 



Střípky 
z Plzně
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Plzeň mění 
s Jihlavou !

Straku za Kubalíka
Západočeši se s Duklou dohodli na
výměně, která potrvá do konce 
sezóny. Do Jihlavy se přesune
Petr Straka, domů se vrací Tomáš
Kubalík.

Petr Straka se vrátil ze zámoří
před loňskou sezónou a odehrál
všech třiačtyřicet zápasů. Na své
konto si zapsal osm branek a čtyři
připravil pro své spoluhráče. Na −
skočil i ke dvěma zápasům národ−
ního mužstva. 

Tomáš Kubalík je starším bra −
trem Dominika, který v plzeňském
dresu řádil ještě i část letošního
ročníku, než se přesunul do Švý −
carska. Tomáš v Jihlavě odehrál
dvaatřicet zápasů s bilancí 5+7.
V minulosti naskočil za Columbus
ke dvanácti duelům NHL, v KHL
zase hájil barvy Lva Praha a Slo −
vanu Bratislava. Letos načal sezó−
nu ve Finsku. Nyní se tak ztrácený
syn vrací na západ Čech.         

„Trenéři chtěli vyššího energické−
ho útočníka, měli jsme více mož−
ností, ale nakonec se rýsovala tahle
jako nejlepší. Petrovi moc děkuje−
me za dosavadní práci v Plzni, tako−
vé výměny se občas dějí, takový je
prostě hokej, přejeme mu, ať se
v Jihlavě daří,“ uvádí sportovní ma−
nažer klubu Tomáš Vlasák.

Hromadnou akcii v hodnotě 4,77
miliardy korun má nově uloženou ve
svém trezoru město Plzeň. Akcie
dokládá, že západočeská metropole
vlastní vodohospodářský majetek
v této výši. Primátorovi Plzně Mar −
tinu Zrzaveckému ji předal před −
seda představenstva společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a současně pri−
mátorův technický náměstek Pavel
Šindelář. Plzeň tímto symbolickým
krokem dokončila transformaci
a proces nákupu klíčové společnos−
ti, jakou VODÁRNA PLZEŇ je. 

„Ten proces trval osm let. Na po−
čátku se město rozhodlo, že chce mít
vliv na strategickou surovinu, jakou
voda, její výroba včetně odvedení
a vyčištění bezesporu je. Za těch osm
let jsme došli k něčemu, co dává
smysl. Chci tak poděkovat všem, kte−
ří se na tom podíleli, ať již jde o vedení
společnosti VODÁRNA PLZEŇ, po−
radce, úřad, politiky, bylo to náročné,

každý si zaslouží úctu a toto by Plzeň
určitě měla ocenit,“ uvedl při převzetí
akcie Martin Zrzavecký. 

VODÁRNA PLZEŇ je vlastněna
městem ze sta procent, a to od led−

na 2016. Tehdy město koupilo od
společnosti Veolia 98,3 procenta 
akcií firmy, a to za 709,8 milionu ko−
run, samo do té doby vlastnilo 1,7
procent akcií. Vzápětí začalo město

připravovat převod veškeré vodo−
hospodářské infrastruktury na vo−
dárnu. „Nastavili jsme stejný model
jako u teplárny, kdy teplárna pro −
vozuje a vlastní horkovody, tak to
bude i ve vodárně, bude provozovat
a vlastnit veškeré vodovody a kanali−
zaci. Cena vodárnou převzaté infra −
struktury bez úpravny vody a čistírny
odpadních vod činí právě 4,77 mi −
liardy korun,“ doplnil technický ná−
městek Pavel Šindelář. 

V souvislosti s finalizací procesu
přešla také část Odboru správy infra −
struktury Magistrátu města Plzně, 
tedy jeho vodohospodářská sekce,
pod společnost VODÁRNA PLZEŇ,
nově jsou zaměstnanci této městské
společnosti. „Technická stanoviska
týkající se vodovodů a kanalizace tak
nebude už více vydávat město Plzeň,
ale bude to VODÁRNA PLZEŇ. Dotklo
se to 12 zaměstnanců města,“ dopl−
nil Pavel Šindelář. 

Hromadná akcie byla vydána na jméno „Město Plzeň“. Předání stvrzují svými
podpisy primátor Zrzavecký a předseda představenstva Šindelář. 

Již potřetí vystoupí v Plzni pěvci
Operního studia Univerzity Britské
Kolumbie, jedné z nejprestižnějších
kanadských univerzit. Ve Velkém 
divadle zazní 18. února řada světo−
vých operních hitů: Árie z Bizetovy
Carmen, Pucciniho Toscy, Mozarto −
va Dona Giovanniho nebo Donizetti −
ho Nápoje lásky, duet Milostné zví−
řátko ze Smetanovy Prodané nevěs−
ty dokonce v originále.

Na letošním Operním Gala vystou−
pí i tenorista Philippe Castagner, kte−
rý byl v roce 2002 zařazen do pres −
tižního Lindermannova programu
Metropolitní opery v New Yorku pro
mladé umělce a ztvárnil zde roli
Blázna v Bergově Vojckovi. Do Plzně
přijel s Operním studiem UBC již
v roce 2016, zdejší divadlo ho
okouzlilo a v současnosti zde pravi−
delně vystupuje jako Princ v Dvořá −
kově Rusalce a jako Laertes v Tho −
ma sově Hamletovi.

„V Plzni se cítím jako doma, jsou
tu velmi přátelští lidé, kteří umějí žít.
Musím přiznat, že na New York čas−
to nevzpomínám, tady a teď pro −
žívám velmi šťastné období,“ říká
pěvec s typicky českým koníčkem –
miluje totiž houbaření.

Pěvce doprovodí Orchestr opery
DJKT pod taktovkou šéfdirigenta
Norberta Baxy, který je stálým hos−
tem Operního studia UBC a během

dlouholeté spolupráce s ním nastu−
doval řadu titulů včetně české operní
literatury. Operní studio UBC je sou−
částí Univerzity Britské Kolumbie, je−
jíž areál se rozkládá na poloostrově
západně od města Vancouver. Tato
univerzita je považována za jednu
z nejlepších univerzit v Kanadě s nej−
vyššími požadavky pro přijetí stu−
dentů. V komplexu studuje a pracuje
zhruba 55 tisíc lidí. 

Předsedkyně studia profesorka
Nancy Hermiston, nositelka Řádu
Kanady, během své pěvecké kariéry
účinkovala na mnoha prestižních
scénách v USA, Kanadě a Evropě,
mimo jiné v Carnegie Hall nebo
v Norimberské opeře a opakovaně
se vrací do ČR. 

„V naší škole zpíváme řadu čes −
kých oper, například Prodanou ne−
věstu, Rusalku nebo Příhody lišky
Bystroušky. Samozřejmě je stu −
dujeme v originále,“ říká Nancy
Hermiston a dodává: „Ráda se vra−
cím do České republiky, protože ský−
tá bohatý kulturní zážitek pro mé stu−
denty a vždy byla centrem Evropy.
Studujeme hudbu všech velkých
skladatelů, kteří byli součástí zápa−
doevropské hudební historie. Výji −
mečná je pro nás jak atmosféra pl−
zeňského divadla, tak jeho komorní
prostředí. Naše operní domy mají
kapacitu hlediště pro dva nebo tři 
tisíce diváků. Vystoupit v takovém
historickém divadle je proto pro nás
opravdu emocionálně silný zážitek.“ 

Z Vancouveru přes Metropolitní operu do Plzně
Kanadští pěvci jezdí pravidelně zpívat do ČR, někteří zde i zůstávají 

Akcie dokládá cenu vodohospodářského majetku
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Celosvětový trh se zlatem a stříbrem
zaznamenává stále vyšší ceny těch−
to drahých kovů. Mnoho z nás větši−
nou ani netuší, jaké poklady máme
doma. Ať už se jedná o staré, poško−

zené či polámané šperky, staré min−
ce, zlaté zubní korunky, stříbrné pří−
bory či z módy vyšlé šperky. Podle
světových komoditních zpráv tlačí

cenu vzhůru jednak obavy ohledně
vývoje světové ekonomiky, a v nepo−
slední řadě i případné dopady z tzv.
Brexitu. Výkup drahých kovů je
v současné době nejrychlejší a nej−
jednodušší způsob, jak své peníze
znovu zhodnotit. Aktuální cena na
Londýnské burze se pohybuje okolo
31 000,− Kč za unci. V souladu s vý−
vojem české koruny cena zlata
od začátku roku 2018 opět mírně

stoupla. „Své zlaté či stříbrné šperky
můžete snadno proměnit na velmi
zajímavé finanční částky,“ konsta −
tuje manager Zlaté Investiční Banky,
který podle svých slov stále re −

gistruje vysoký počet
zákazníků.

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

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

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

Pobočka je pro Vás otevřena 
na adrese:

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

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

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

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

Prodej drahých kovů se 
ve Zlaté Investiční Bance vyplatí.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

Zlato a stříbro stále atakuje vrchol

Členové rady schválili dotační program
na podporu jednotek sborů dobrovol−
ných hasičů obcí (JSDHO) Plzeňského
kraje v roce 2018 ve výši 11,4 milionu
korun. Finanční prostředky jsou obcím
rozdělovány ve spolupráci s Hasič ským
záchranným sborem Plzeňského kraje
(dále jen HZS PK). Peníze jsou určeny
například na nákup nového dopravního
automobilu, na nákup a opravy požární
techniky a věcných prostředků požární
ochrany pro JSDHO.

Příspěvek je možné využít i na nákup
nové cisternové automobilové stříkačky
částkou 500 000 Kč pro obec, která
získala účelovou dotaci Ministerstva

vnitra – Generálního ředitelství Ha sič −
 ského záchranného sboru ČR z pro−
středků státního rozpočtu.

Obdobně je příspěvek určen na 
opravy cisternové automobilové stří−
kačky, které nejsou technickým zhod−
nocením. Maxi mální výše příspěvku je
700 000 Kč s maximální finanční spo −
lu účastí kraje 50 %.

Další možností je využít finance na
opravy jakékoliv cisternové automobilo−
vé stříkačky nebo rychlého zásahového
automobilu, které nejsou technickým
zhod nocením. Maximální výše příspěv−
ku je 200 000 Kč s maximální fi nanční
spoluúčastí kraje 50 %.

Peníze jsou určeny hasičům v kraji
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V Barceloně se konalo 3. meziuni−
verzitní mistrovství světa. Poprvé se
ho zúčastnili také sportovci Zápa −
 dočeské univerzity. Z klání 2500
sportovců ze 70 univerzit z celého
světa přivezli zlaté me−
daile plzeňští fotbalis−
té, stříbro vybojoval
Jiří Louda v badminto−
nu mužů a také ostatní
z třiadvacetičlenné vý−
pravy postoupili ze zá−
kladních kol a zúčast −
nili se vyřazovacích
soubojů. 

„Protože se jednalo
o naši první účast na
světovém meziuni ver −
zitním šampionátu, od−
jížděli jsme hlavně
s tím, že chceme dů−
stojně reprezentovat
Západo čes kou univer−
zitu i Pl zeňský kraj
a Českou republiku,“ přibližuje cíle
Luboš Charvát, člen vedení výpravy,
čítající 23 mladých sportovců, kteří
se zapojili do soutěžního klání v pěti
sportech – fotbalu, badmintonu, te−
nise, stolním tenise a v plavání.

Největší očekávání měli naplnit
fotbalisté, úřadující akademičtí mistři
ČR. Tým s přehledem základní sku−
pinu vyhrál. V osmifinále fotbalisté
ZČU porazili tým Industriales Madrid

a v semifinále vyřadili asi největšího
favorita soutěže American University
of Cairo. Ve finále pak Western
Stars, jak začali fotbalistům ZČU
přezdívat ostatní soupeři, překonal
výsledkem 2:0 španělský tým

Universidad Pontificia Comillas, po−
slední překážku na cestě k titulu.

„Moc děkujeme za tuto příležitost
reprezentovat naši univerzitu. Pro nás
je to možná vrchol kariéry. Vyhráli

jsme, získali pohár a můžeme se pyš−
nit titulem World Champion. Asi nám
ještě ani nedochází, jak velký úspěch
to je,“ hodnotí turnaj kapi tán mužstva
Jakub Blažek. „Jsem pyšný na všech−
ny hráče. Vysoká herní kvali ta jedno−

tlivců v kombinaci s ochotou pracovat
pro tým nás přivedla v dobře obsa −
zeném turnaji k senzačnímu vítězství,
které budeme chtít příští rok v Mad −
ridu určitě obhájit a potvrdit,“ dodá−

vá kouč plzeňských
akademických fot−
balových šampiónů
Petr Košik.

V badmintonu
uspěl Jiří Louda,
který prošel ze zá−
kladní části přes
další kola až do fi−
nále, kde narazil na
belgického soupeře
z univerzity v Lovani
(Leuven). Tomu po
výborném výkonu v
boji o titul podlehl
a přiváží z Barce −
lony stříbrnou me−
daili za druhé místo
v soutěži mužů. 

„Věříme, že příští rok v Madri du 
máme šanci na tento úspěch na −
vázat. Mezinárodní akce tohoto 
typu se konají každý rok a ve světě
jsou velmi prestižní,“ uzavírá Luboš
Charvát.

V Madridu máme šanci na tento úspěch navázat
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Střípky 
z Plzně

Ještě jedné pozdní nadílky se do−
čkali mladí sportovci z hokejové−
ho klubu HC Plzeň 1929, když na
začátku druhého lednového týdne
získali z rukou zástupců společ −
nosti VODÁRNA PLZEŇ sportovní
pomůcky všeho druhu. 

„Ceníme si systematické práce
s dětmi a mládeží, které se plzeň−
ský hokejový klub dlouhodobě vě −
nu  je a připravuje si tak základnu pro
svůj úspěšný extraligový tým,“
říká předseda představen stva VO −
DÁR   NY PLZEŇ Mgr. Pavel Šindelář.
„Právě proto patří VODÁRNA k part −

nerům mládeže,“ dodává. „Uvě do −
mujeme si, že zajištění kvalitní pří−
pravy na ledě i mimo něj patří k zá−
kladním pilířům úspěchu. V případě
HC Plzeň 1929 jako klubu se sta −
tutem Akademie České ho svazu
led ního hokeje je pak vybavenost 
zázemí zvláště důležitá,“ doplňuje
Petr Chvojka (OPAT), člen předsta −
venstva VODÁRNY PLZEŇ.  

HC Plzeň 1929 patří k předním
sportovním klubům v Plzni, věnuje
se dětem již od útlého věku. „Aby
děti dobře zvládaly hru na ledě, je
důležitá i příprava mimo led. Tyto

nové pomůcky tak najdou využití
u dětí všech věkových kategorií,“
uvedl Petr Vojan, šéftrenér mládeže
HC Plzeň 1929 při předávání. 

Z hlediska mládežnického hokeje
jsou pro klub sponzoringy tohoto
druhu velmi cenné. „Snažíme se
vybudovat co největší základnu 
dětí, které budou mít rády nejen
hokej, ale obecně sport. Chceme,
aby děti smysluplně trávily svůj
volný čas. Proto si velmi ceníme
všech darů, které našim nejmen−
ším pomohou při jejich činnosti,“
dodal Petr Vojan.

VODÁRNA PLZEŇ podpořila hokejovou mládež

Mladí sportovci z hokejového klubu HC Plzeň 1929

Primátor města Plzně Martin
Zrzavecký vyhlašuje Cenu Ha −
nu še Zápala za období 2014–
2017.

Veřejná architektonická soutěž
pojmenovaná po významném pl−
zeňském staviteli po čtyřech le−
tech opět hledá a hodnotí nejkva−
litnější novostavby. Stavby dokon−
čené od ledna 2014 do prosince
2017 na území města Plz ně může
bezplatně přihlásit každý, kdo do
konce února 2018 vy plní formulář
na webu ukr.plzen.eu nebo písem−
ně doručí přihlášku na adresu
Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně. Posou zení předložených
návrhů za jistí odborná porota slo−
žená z mimoplzeňských architek−
tů. Cenu udělí primátor města na
slavnostním večeru ve čtvr tek
12. dubna 2018, který doprovodí
tematická výstava.

„Plzeňští primátoři již tra dičně
vyhlašují Cenu Hanuše Zápala,
aby jednou za čtyři roky upozor−
nila na nejkvalitnější nově vzniklé
stavby na území Plzně a ohodno−
tila je. Považuji za přínosné si
jednou za čtyři roky udělat ve
městě jakou si architektonickou
inventuru a spo lečně se podívat,
jak se v Plzni vyvíjí stavební kul−
tura a estetická a technická kvali−
ta novostaveb,“ říká primátor
Martin Zrzavecký.  

O udělení ceny rozhoduje pri−
mátor města Plzně na zá kladě
doporučení odborné poroty, která
posuzuje navržená díla na nomi−
naci. „Pro zachování nestrannos−
ti tvoří porotu vždy mimoplzeňští
architekti. Letos přivítáme napří−
klad profesora Jaroslava Šafra,
který působí v Praze, kde se vě−
nuje jak vlastní práci architekta
v ateliéru SHA (Šafer Hájek
Architekti), tak i práci v předsta−
venstvu České komory archi −
tektů,“ doplňuje archi tektka Irena
Langová. 

Cena Hanuše Zápala 
opět hledá mimořádné

novostavby 
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Jaké vzdělání nabídnout našim dětem? − ptají se rodiče 

Rada města Plzně schválila Místní
akční plán (MAP) rozvoje vzdělává−
ní v území Obce s rozšířenou pů−
sobností Plzeň. Zaměřen je na roz−
voj kvalitního vzdělávání dětí a žá−
ků do 15 let s cílem rozvinout po−
tenciál každého dítěte. Zahrnuje
oblasti předškolního a základního
vzdělávání, zájmového a neformál−
ního vzdělávání. Cílem MAP je
zlepšit kvalitu vzdělávání v mateř−
ských a základních školách tím, že
bude podpořena infrastruktura
a vybavení škol a spolupráce škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání.

„Místní akční plán obsahuje cha−
rakteristiku školství v území ORP
Plzeň, dopravní dostupnost škol
v území, analýzu dotčených skupin
v oblasti vzdělávání a jejich zapojení
do tvorby plánu, způsoby spoluprá−

ce a komunikace. Také vymezuje na−
příklad problémové oblasti a klíčové
problémy, současně definuje vize,
priority a strategické cíle pro další
roky. Součástí je i seznam projekto−
vých záměrů, tedy toho, co chtějí
jednotliví zřizovatelé na školách rea−
lizovat,“ přiblížila Eva Herinková, ná−
městkyně primátora pro oblast škol−
ství a sociálních věcí. 

Projektové záměry jsou obsaženy
v takzvaném Strategickém rámci
Místního akčního plánu, což je „živý“
dokument a další návrhy projekto−
vých záměrů mohou být zařazovány
i po jeho vzniku. Seznam projek −
tových záměrů je aktualizován
a schva lován vždy jedenkrát za šest
měsíců až do roku 2023. Mezi pro−
jektové záměry patří například vyba−
vování škol tablety, vybavování od−

borných učeben, rekonstrukce od−
borných učeben dílen, obnova vyba−
vení počítačové techniky, bezbarié−
rové úpravy na školách, vybavení
pomůckami pro výuku fyziky, che−
mie, přírodopisu a zeměpisu a další. 

Zlepšení místního vzdělávacího
systému umožní v některých pří −
padech odstranit selektivnost vzdě−
lávací sítě, připraví fungující systém
podpory dětí a žáků ohrožených
neúspě chem, zároveň celkově zvý−
ší kvalitu poskytovaného vzděl á −
vání. Ke konkrétním výsledkům by
mělo patřit snižování počtu žáků
opakujících ročník, snížení počtu
absencí a zlepšení studijních vý−
sledků žáků. Výsledkem dlouho −
dobé podpory v území by mělo být
zvyšující se pozitivní hodnocení
systémových kroků ze strany zři −
zovatelů, ředitelů i jednotlivých uči−
telů a zvyšující se důvěra rodičů
v kvalitu škol. Zlepšující se kompe−
tence učitelů zvyšují jejich očekává−
ní vzhledem ke vzdělávacím výsled−
kům žáků.

Plán navrhuje, jak zlepšit vzdělávání 
v mateřských i základních školách
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Rozsáhlou rekonstrukci za více než
20 milionů korun zajistilo město
Plzeň pro své budovy v Macháč −
kově ulici v Plzni, v nichž funguje
Odborná škola, Základní a Mateř −
ská škola Zbůch. Zařízení slouží
dětem a žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami v oblasti
mentálního postižení a s autis−
mem. Součástí projektu byla vý−
měna oken, rekonstrukce spojova−
cích krčků budov, rekonstrukce vy−
braných instalací a také zateplení
stěn a střech. 

„Škola v Macháčkově
ulici je jiná než tradiční
školní zařízení. Například
zdejší mateřinka určená
pro autistické děti je jedi−
nou svého druhu v Plzeň −
ském kraji. Praco vat
tady není zaměstnání, je
to poslání a mělo by to−
mu odpovídat i prostředí.
Jsem rád, že nyní tomu
tak bude,“ řekl primátor Martin
Zrzavecký.

Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře dává město
Plzeň každoročně do oprav svých

školních budov několik desítek mi −
lionů korun. „Rekonstrukce školního
areálu v Macháčkově ulici patří mezi
jednu z největších akcí našeho od−
boru investic v loňském roce. Nejde

jen o výměnu oken a za−
teplení, kompletně nové
jsou i instalace, tedy vy−
tápění a elektroinstala−
ce,“ řekl Pavel Šindelář.  

Škola v Macháčkově
ulici na Skvrňanech slou−
ží žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami
v oblasti mentálního po−
stižení a s autismem.

Právě pro autistické děti
v ní před pěti lety vznikla
také mateřská škola se
dvěma třídami. Vy učo −
vání zajišťují zkušení
odbor ní pedagogové
s pedagogickou asisten−
cí. Velkou výhodou je, že
po mateřské škole mo−
hou děti ve stejné budo−
vě pokračovat v dal  ším
speciálním vzdě lávání
ve třídách základní ško−
ly. Součástí je také
praktic ká dvouletá ško la,
která připravuje žáky
pro výkon jednoduchých
prací a činností v běž−
ném životě.

Speciální škola v Macháčkově ulici je po rekonstrukci

Aktivity městského Centra robotiky,
ale i jedinečný koncept Smart Edu
Plzeň, získávají ocenění odborníků
v tuzemsku i v zahraničí. Nejnověji
za podporu technického vzdělávání
pomocí těchto projektů projevila
Plzni uznání mezinárodní organi −
zace European Schoolnet sídlící
v Bruselu. Ta sdružuje 31 minister−
stev školství a jimi nominované ná−
rodní agentury. Aktivity Plzně ozna−
čila za příklady dobré praxe. Akti −
vity, jež město realizuje v oblasti
technického vzdělávání, jsou sou−
částí projektu Smart City Plzeň.

„Na základě nominace Minister stva
školství, mládeže a tělovýchovy Čes −
ké republiky a Domu zahraniční
spolupráce jsme byli uveřejněni jako
příklad dobré praxe v publikaci Open
Book of Educational Innovation vyda−
né ke dvacátému výročí European
Schoolnet. Tuto skutečnost vnímáme
jako velice pozitivní a je pro nás ujiš−
těním, že naše aktivity, které realizuje−
me skrze Správu informačních tech−
nologií města Plzně, mají smysl a míří
správným směrem,“ řekl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký. 

Autoři odborné publikace také
zmiňují unikátní koncept na podporu
technického vzdělávání Smart Edu
Plzeň, který propojuje všechny stup−

ně vzdělávacího systému. V jeho
rámci se uskutečňují soutěže pro
středoškolské a vysokoškolské stu−
denty, studijní a pracovní veletrhy
a také projekty spojené s praxí. 

„V současné době budujeme již
druhou etapu technologického cen−
tra pro drony DRONET. To poskytuje
zázemí firmám podnikajícím v oblas −
ti bezpilotního létání a zároveň stu−
dentům, kteří mají zajímavý nápad
a potenciál pro vlastní podnikání.
Jejich start−up dokážeme podpořit
kancelářskými prostory, technolo−
gickým vybavením a zkušenostmi
našich odborníků,“ doplnil technický
náměstek primátora Pavel Šindelář.

Aktivity, jež město realizuje v oblas ti
technického vzdělávání, jsou sou−
částí projektu Smart City Plzeň. Ten
má za cíl zvyšovat úroveň života 
občanů, zjednodušovat komunikaci
s úřady a zkvalitňovat vzdělávání. 

Elektronická verze publikace Open
Book of Educational Innovation je
k dispozici na: 

h t tp : / /www.eun .o rg /docu −
ments/411753/817341/Open_bo−
ok_of_Innovational_Education.pdf/
c1044658−5793−408c−8acb−
a041338111ef, strana 86, sekce
Zdroje učení a akce na úrovni 
systému.

Podporu technického vzdělávání 
oceňují i v zahraničí
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Pro absolventy základních škol
Gymnázium – čtyřleté denní studium s důrazem na všeobecně 

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření
Propagační grafika

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

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

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

Diplomatický protokol
Dopravní akademie − nové zaměření

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

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

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

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

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

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

PŘIJĎTE STUDOVAT K NÁM !

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

sobota  10. 2. a 24. 2. 2018 
vždy od 9,00 do 13,00 hodin

můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

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

programech a individuální přístup pedagogů ke studentům.

Od ledna působí nově na Západo −
české univerzitě v Plzni prorektor
pro transfer znalostí a technologií.
Tento post zastává Jan Musil, bý −
valý vědecko−výzkumný pracovník

Akademie věd, manažer a například
také bývalý generální ředitel spo−
lečnosti Škoda Power. 

Ing. Jan Musil, CSc. (nar. 1959) vy−
studoval obor elektroenergetika se za−
měřením na jaderné elektrárny. Svoji
kariéru zahájil v roce 1984 v Akademii

věd jako vědecko−výzkumný pracov−
ník v oboru plazmové technologie
a nové materiály. Byl řešitelem a koor−
dinátorem mezinárodních vědecko−
výzkumných projektů. Se Západo −
českou univerzitu v Plzni spolupra −
coval   už v letech 1990 – 1996 jako
externí přednášející a vedoucí diplo−
mových prací na katedře fyziky a ka−
tedře fyzikální metalurgie a materiálů.  

Jako prorektor pro transfer znalostí
a technologií chce Jan Musil pomoci
fakultám a součástem univerzity
zkva litnit propojení na externí subjek−
ty, které mohou čerpat kvalitní know−
how a využívat výsledků vědeckých
a výzkumných projektů ZČU. 

„Chtěl bych, aby náš úsek kromě
kvalitní administrace univerzitních
projektů s dotací byl schopen nabízet
fakultám a součástem univerzity do−
brou znalost průmyslového světa
se zaměřením na nové technologie
a perspektivní směry a stejně tak na−
bídnout řadu kvalitních kontaktů na
vybrané instituce a firmy v rámci 
zájmových oblastí univerzity,“ říká
Jan Musil.

Západočeská univerzita v Plzni
má nového prorektora 

Město vybaví základní školy
moderními technologiemi 

Plzeň bude žádat o dotaci ve výši 37,3
milionu korun na vybavení vybraných
devatenácti základních škol moderními
technologiemi v oblasti výpočetní tech−
niky. Půjde zejména o nakoupení no−
vých počítačů a tabletů, LCD panelů,
softwarů pro výuku jazyků či vybudo−
vání WiFi připojení do učeben jazyků,
přírodních věd, digitálních technologií
a polytechnických předmětů. S podá−
ním žádosti souhlasili radní, návrh mu−
sí schválit ještě zastupitelé.  

„Projekt se zaměřuje na zlepšování
podmínek pro výuku klíčových kompe−
tencí na vybraných základních školách,

zejména přírodních věd, technických
a řemeslných oborů, práce s digitálními
technologiemi a komunikace v cizích
jazycích. Primárním cílem je zkvalitnit
vybavení odborných učeben v oblasti
výpočetní techniky,“ uvedl ekonomický
náměstek primátora Pavel Kotas.

Celkové náklady na třetí etapu před−
stavují 41,5 milionu korun, výše dotace
z 66. výzvy Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) by mohla
činit maximálně 37,3 milionu korun.
Realizaci projektu zajistí Správa infor−
mačních technologií města Plzně bě−
hem roku 2018.  
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SOŠ a SOU Sušice, jako tradiční
vzdělávací zařízení, připravila pro ná−
sledující školní rok širokou nabídku
oborů s výučním listem a maturitou.
Snažíme se zachovat rozsáhlý rámec
oborů nejen pro oblast Kla tovska, ale
i širší okolí. Výhodou studia na naší
škole je poskytované kvalitní vzdělání
žáků jak v teorii, tak v praxi.

Škola může nabídnout:
n sjednání různých druhů stipendií od
spolupracujících firem a Plzeňské ho
kraje až do výše 4.000 Kč za měsíc
n odborné praxe žákům v bavorském
příhraničí v Německu 
n vysokou uplatnitelnost na trhu 
práce – máme nízké procento neza−
městnaných absolventů

n naši žáci už při studiu konají praxe
v reálných provozech špičkových fi−
rem našeho regionu, získávají tak ne −
jen stipendia, ale po ukončení studia
jim dokážeme zprostředkovat také 
zaměstnání
n vybavujeme žáky ochrannými
a pra  covními pomůckami v hodnotě
několika tisíc korun zcela zdarma

n nabízíme slevy
pro žáky a rodinné
příslušníky na služ−
by autoškoly, opravy
a my tí vozidel a kur−
zy svařování
n máme moderně
vybavené učebny te−
orie i praxe podle po−
žadavků firem, se kte −
rými spolupracujeme
n většina našich
absol ventů maturit−
ních oborů pokraču−
je ve studiu na vyso−
kých školách
Škola se také inten−
zivně věnuje zkvalit−
ňování výuky, o čemž
svědčí celá řada před−
ních umístění v kraj−
ských a celostátních
soutěžích. Napo sledy
jsme se zúčastnili
s oborem Kadeř ník
mistrovství republiky.

O tomto oboru a soutěži více:
Obor vzdělání Kadeřník má na SOŠ
a SOU v Sušici dlouholetou tradici.
Žáci jsou vyučováni v nově moderně
vybavených salónech pro odborný
výcvik, učí se nejen základním kadeř−
nickým dovednostem a znalostem,
výuka je rozšířena o další služby pro
klienty – vyšetření vlasů a vlasové 

pokožky mikrokame−
rou, speciální masáže
vlasové pokožky, bar−
vení obočí, atd. Žáci
připravují přehlídky
a vystoupení pro veřej−
nost a každoročně se
úspěšně účastní celo−
státních kadeřnických
soutěží a stávají se
mistry ČR. Škola pořá−
dá již třináct let kadeř−
nickou a kosmetickou
soutěž Glamour.
Důraz je také kladen na
další vzdělávání stu −
dentů, mladí kadeřníci
absolvují různé kurzy
a školení od profesio−
nálních kadeřnických fi−
rem, po vyučení v ka−
deřnickém oboru mo−
hou na SOŠ a SOU
v Su šici pokračovat ve
studiu na dvouletém ná−
stavbovém studiu zakončeném matu−
ritní zkouškou – Vlasový stylista. Tento
obor je ojedinělý vzhledem k obsahu
odborného vzdělávání, výuka je zamě−
řena nejen na vlasovou úpravu, ale i na

stylistiku, etiketu oblékání, kosmetic−
kou diagnostiku, vizážistiku a v nepo−
slední řadě také na odborné pora −
denství úpravy zevnějšku. Letoš ní
školní rok otevřela škola ve spolupráci
s asociací Fisy také roční vzdělávací
kurz s názvem Image–maker, kterého
se mohou účastnit kadeřníci a kosme−
tičky, jež chtějí rozšířit své vědomosti,
schopnosti a dovednosti a tím i své
odborné vzdělání a portfolio.
Žáci mají po ukončení studia uplatně−
ní na trhu práce, pracují jako školitelé,

technologové, i jako úspěšní podnika−
telé v kadeřnických službách.
Studenti oboru vzdělání Kadeřník
a maturitního oboru Vlasový stylista
vkročili do nového roku 2018 velice

úspěšně. Dne 16. 1. se zúčastnili
v Praze MISTROVSTVÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY KORUNA KREATIVITY.
4. ročník soutěže s tématem „Módní
ateliér Galliano“ pořádala asociace

Fisy. Marcela Burianová (vlasový
stylis ta) s modelkou Anetou Rigo −
vou obsa dila 4. místo v disciplíně
Soutěžní make−up. Dominik Jílek
(vlaso vý stylista) s modelem Kryš −
tofem Krištofem získal 3. místo 
v disciplíně Pánský střih a styling.
Žákyni třetího ročníku oboru Ka −
deřník Simoně Chupíkové s modelkou
Vanesou Skálovou udělila odborná
porota v disciplíně Dámský spole −
čenský účes 1. místo a titul MISTR
ČESKÉ REPUBLIKY.  (pi)

Využijte výhod a kvality
studia na naší škole
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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:

��Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů 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. První kli−
nika REIKI 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 ener−
gie 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
energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemocí, 
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

� Odkud berete REIKI 
energii?

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

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

Za svých 35 let profesionálního
zpívání jsem  dostala snad všechny
otázky, které si novináři dokáží vy−
myslet. Mám ráda, když se mi kla−
dou otázky, ve kterých mohu sdělit
něco o své lásce – k muzice  nebo
ke svým koníčkům. Bohužel nejčas−
těji dostávám otázky ohledně zdraví,
resp. nemocí, nebo se ptají na diety.
� Jste spojována zejména s muzi−
kály, ale vídáme Vás také v někte−
rých filmech. Co je Vám bližší, je
asi nasnadě, ale přesto se zeptám
– myslíte si, že byste mohla být
stejně úspěšná i jako herečka? 

Mám ráda své povoláni. Ať už
zpívám na svých koncertech nebo
hraju a zpívám v muzikálech, ale
mám taky velkou radost, když
dosta nu nabídku a zahraju si ve 
filmu. Bohužel to není tak často!
A úspěch? Ten přece nemohu
hodno tit sama. Kon certy i recitály
mám vyprodané, v muzikálech
mám velký aplaus – takže, co víc
si přát?!
� Pokud vím, tak Vás mají lidé rádi
jako osobnost, která je laskavá
k lidem a k životu vůbec. Co Vám
život ještě nestačil dát? 

Rodiče mne a moje tři sourozen−
ce vychovali k pokoře, radovat se

z maličkostí a k úctě k ostatním 
lidem. A podle toho se řídím. Ráda
se směju, jsem velký optimista
a dost se věnuji charitě. Zvláštně
nemocným malým dětem a babič−
kám a dědečkům. Život mi bohužel
nestačil dát děti! Bohužel!

� V Plzni Vás uvidíme v mu  zikálu
Shrek, kde si zahrajete roli zami −
lované Dračice. Co byste o ní 
řekla, odpovídá Vašemu naturelu?  

Abych pravdu řekla, když jsem
dostala nabídku na tuto roli, vůbec
jsem ten film neznala. Ale Dračice
má v muzikálu tak úžasnou píseň,
že nešlo odolat. A co máme společ−
ného? Tak doufám, že jen to, že
i ona je temperamentní a že do káže
milovat!
� Máte ráda role, kde se hodně
tančí? Dá se v tomto směru nějak
„ulejvat“? 

Určitě se na ně ráda dívám, ale
protože už nejsem tak pohyblivá ja−
ko kdysi, tyto role pro mně už moc
nejsou. Ale ještě se objevuji v něko−
lika muzikálech, kde tančím, napří−
klad  hraji – Mamma Miu, Drakulu
a Po pelku na ledě. Ostatní role jsou
„chodící“. Na jevišti se nedá „ulej−
vat“ v ničem, okamžitě se to pozná!
� Jak plný je Váš pracovní kalen−
dář? Najde se tam místo i pro náš
region?

Zaplať pánbůh, diář mám stále
dost plný – někdy až moc! Do vaše−
ho regionu také jezdím, a opravdu
ráda, ale spíše se svými recitály
a talk show. 

Velkou radost dnes zažili v obřadní
síni v Dobřanech účastníci setkání,
na kterém se představitelům města
oficiálně představily novorozené
sestřičky Ella, Emma a Anna. Je jim
sice teprve měsíc, ale už patří k do−
břanským celebritám. To potvrdil
i starosta města Martin Sobot ka,
který předal rodině finanční dar pro
novorozená trojčata.

„Je to radost, ale víme, že i velká
starost. Proto jsme schválili peněžitý
dar ve výši 20 tisíc korun. Navíc
jsme na radnici rozhodli o tom, že
budou mít také až do tří let věku dětí
vyhrazené parkovací místo přímo

před domem, kde bydlí,“ sdělil do −
břanský starosta.  

Trojčátka se narodila 20. prosince
2017 ve Fakultní nemocnici Plzeň. Ella
s porodní hmotností 2,35 kg, Emma
s hmotností 2,30 kg a Anna vážila
2,05 kg. Doma na své sestřičky čekal
dvouletý bráška Matýsek. Kvůli novým
členům rodiny se celá rodina ještě
před porodem přestěhovala do většího
bytu v Dobřanech, kde jim velmi po−
máhá právě babička – konkrétně  ma−
minka maminky, která bydlí nedaleko.
Pro rodiče tří novorozených holčiček
Michaelu Maláto vou a Jiřího Kohouta
i tak zbyde práce víc než dost. 

Radost i starost na třikrát!

Strakonická rodačka Hana Křížková má to štěstí, že se jí splnil 
dětský sen – stát se úspěšnou hereč kou a zpěvačkou. Její první
profe sionální kariéra se datuje od počátku 80. Let minulého 
sto letí. Dnes vyhledávaná zpěvačka je ceněna nejen pro svůj profe−
sionální přístup, ale i pro svůj vztah k lidem a životu vůbec.
Přinášíme s ní následující rozhovor.  

Na jevišti se nedá „ulejvat“,
okamžitě se to pozná!
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Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola VIII

Naše kniha Z Normandie přes Ardeny
až k nám, kterou pravidelně doplňuje−
me o informace, jež se do ní nevešly,
má ve svém názvu Ardeny. Od vylo−
dění Spojenců v Normandii 6. června
1944 absolvovaly jejich armády do
8. května 1945 dlouho cestu Francií,
Belgií a Nizozemskem přes Německo
až k Labi a dále do Plzně i na další
místa v předválečném Českosloven −
sku a v Rakousku, kde se na de −
markační linii setkaly se sovětskou
Rudou armádou. 

Hitlerův plán s Ardenami
Hitlerův záměr byl jasný. Oddělit od
sebe Brity a Američany útočným klí−
nem, který by pronikl až na pobřeží ka−
nálu La Manche v oblasti Antverp
a zmocnit se zpět pro Spojence životně
důležitého přístavu. Zásadní přitom by−
la vzájemná nevraživost vrchního veli−
tele západních spojeneckých sil gene−
rála Dwighta Eisenhowera a britského
maršála Bernarda Montgomeryho.
Hitlerovým zbožným přáním bylo, aby
porážkou armád západních Spojenců
v Belgii dosáhl jejich „rozkmotření“
a rezignace na další společný postup do
Německa a stažení jejich vojsk zpět na
britské ostrovy. Tím by si Hitler býval
uvolnil ruce, aby mohl vrhnout všech−
ny své armády na východní frontu proti
Rudé armádě, v té době již postupující
Polskem, Slovenskem a Maďarskem.
Německá ardenská ofenzíva začala
16. prosince 1944. Selhání spojenec−
kých zpravodajských služeb zapříčini−

lo, že mohl nepřítel doslova „pod no−
sem“ Spojenců soustředit tři armády
podporované stovkami tanků a ke zce−
la neočekávanému devastujícímu úto−
ku. Německá ofenzíva však dohasínala
ve druhé polovině ledna 1945. Po její
porážce již Německo nemělo žádné
další strategické zálohy, které by mohly
postup Spojenců ohrozit. 

Němci spoléhali na pancéřové
jednotky
Hlavní zbraní německé armády byly
tanky Panther a Königtiger (královský
tygr). Proti nim stály
americké tanky Sher −
man. Šlo o konfronta−
ci této bojové techni−
ky poprvé nasazené
v drs ných zimních
podmínkách horské−
ho terénu Arden.
V celkovém hodnoce−
ní měl Panther trochu
navrch. Podstatné ale
byly jiné faktory.
Panther byl ve srov−
nání se Sherma nem
složitým „hodinovým“ stojem, velice
náročným na obsluhu a údržbu.
Odha duje se, že z celkového počtu
z boje vyřazených Pantherů bylo více
těch, které „dojezdily“ z důvodů tech−
nických poruch. 

Co rozhodlo v tankové bitvě
V souboji Shermanů a Pantherů hrály
významnou roli i výrobní podmínky.

Výroba německých tanků byla územně
velmi rozptýlena, to zhoršovalo mož−
nost spojeneckého letectva ničit výrob−
ní závo dy. Jeden z příkladů je zajímavý
i z toho důvodu, že výrobní závod,
v němž se montovaly tankové převo −
dovky, není příliš vzdálen od klatovské−
ho regionu. V Patrichingu, od bavorské−
ho Pasova nepříliš vzdáleném městeč−
ku, je dnes výrobní závod světové pro−
slulosti. Dodává převodovky pro nejtěž−
ší dopravní a stavební stroje. Původní
závod, který dnes tvoří pobočku patri−
chingského mateřského podniku, byl

založen v hlubokém
údolí, jímž přitéká do
Pasova Dunaj. Pří −
rodní reliéf znemož−
ňoval spojeneckému
letectvu po celou do−
bu války jej ze vzdu−
chu napadnout. 

Světové poutní
místo
Historie tankových
bojů v Ardenách je
velmi bohatá a napí−

navá. Po bitvě zůstalo na ardenském
bojišti mnoho pancéřových vozidel jak
německých, tak i spojeneckých. Jejich
odklízení se stalo velkým logistickým
úkolem, při němž nechyběly ani humor−
né situace. K jedné takové došlo v malé
obci La Gleize, za jejímiž humny se
odehrála jedna z rozhodujících bitev.
Jeden těžký Königtiger (Královský tygr)
tam znehybněl s ustřeleným kanonem.

Když ho američtí ženisté odváželi, vy−
běhla z jedné místní hospůdky majitel−
ka s lahví koňaku v každé ruce. Stopla
americký tahač a s jeho osádkou vy−
měnila lahve koňaku za „tygra“. Ten se
pak stal symbolem obce. V její těsné
blízkosti bylo později otevřeno muzeum
ardenské bitvy (jedno z desítek dalších
v Ardenách) a dnes je doslova poutním
místem pro návštěvníky z celého světa.

Hrdinové bitvy z Arden 
v západních a jižních Čechách 
Ardenská bitva má vztah k Česku
v tom, že se jí zúčastnilo šest ze dva−
nácti amerických jednotek, které v dub−
nu a květnu 1945 v první vlně osvobo−
zovaly jeho západní a jižní část. Na −
příklad 4. US obrněná divize vstoupila
na území předválečného Českoslo −
venska 6. května 1945 dvěma proudy –
Železnorudským průsmykem a Kynž −
vart ským sedlem (dnes průsmyk ve
Strážném) a osvobodila Sušicko, část
Klatovska, Lnářsko a Blatensko,
Strakonicko a Písecko.                  

Ing. Bohuslav Balcar

Ing. Bohuslav Balcar

Bitva v Ardenách – historie
střetu tankových vojsk

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Bezplatná právní poradna pro seniory
Již několik let využívají senioři tře−
tího plzeňského obvodu bezplatnou
právní poradnu, která je zaměřena
na řešení různých právních záleži−
tostí. Odborníci zde odpovídají na
specifické otázky, pomáhají řešit
právní problémy, anebo požadavky
na právní služby zařazují přesně do
uvedených oblastí práva. 

Služba poskytuje právní poraden−
skou službu jednak ve věcech jedno−
duchých, ale také ve věcech kompli−
kovanějších a spletitých. Umožňuje
nasměrování zájemce a jeho kon−
krétního případu tak, aby jej mohl ře−
šit nebo věděl, na jaké orgány se má
obrátit. Právní poradna je určena li−
dem starším padesáti let, kteří mají
trvalé bydliště na území třetího pl−
zeňského obvodu.

Důležité je však vědět, že se nej−
edná o provádění úkonů ve věci –
např. sepisování nebo kontrola
smluv či podání nebo zastupování
před soudy, úřady, organizacemi či
třetími osobami. Právní poradenství
je zajiště no prostřednictvím kvalifi−
kovaných advo kátů s dlouholetou
praxí zejména v těchto oblastech:
právo občanské, rodinné, bytové,
dědické. Právní poradenství se ne−
poskytuje v oblasti trestněprávní či
obchodně − právní. 

„Chtěl bych vyzvat všechny ty se−
niory z našeho obvodu, kteří potře−
bují právní radu, aby neváhali a kon−
taktovali příslušnou pracovnici úřa−
du, která jim zajistí termín schůzky
s advokátem“, říká starosta centrál−
ního obvodu Radislav Neubauer. 
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Asi stále málokdo tuší, že se Plzeň
již tři roky prezentuje velmi kvalit−
ně v dalším sportovním odvětví  −
baseballu. Parta stovky dětí v šesti
týmech brázdí celou ČR a hrdě
s nápisem Plzeň na prsou bojuje
v zápasech proti svým vrstevní−
kům. Přitom děti nemají ani hřiště,
jen jednoho šíleně nadšeného tre−
néra a školní hřiště při 21. ZŠ na
Slovanské aleji. Zní to zvláštně, ale
je to realita. 

Baseball v Plzni
patří mezi TOP 10
v mládeži ČR. Na
to, že v regionální
soutěži Plzeň ské −
ho a Jihočeského
kraje již pravi −
delně vyhrává ve
všech věkových
kategoriích Plzeň,
si již všichni zvy−
kají. Ale to, že
Plzeň dokáže porážet i Prahu či
Ostravu na vrcholných akcích ČR, je
stále pro všechny překvapení.
Zvláště, když ostatní kluby vědí, v ja−
kých podmínkách Plzeň trénuje.
Plzni patří průměrně 10. příčka
v mládeži mezi 40 kluby ČR!

Je samozřejmé, že se
klub snaží zapojit co nej−
širší spektrum mládeže
do spor tu. Vždy se ale
objeví talenty s velkou
vůlí a tak máme radost,
že Vám můžeme před−
stavit i prvního reprezen−
tanta z řad klubu Plzně.

Jedenáctiletý mladík Ondřej Kupka
z 21. ZŠ Plzeň se dokázal prokou−
sat sítem reprezentačních výběrů
a v letošním roce jej čeká repre−
zentace ČR na ME U12 v Maďar −
sku, případně i MS. Všichni jsme
na Ondru hrdí a držíme mu palce. 

V nové sezóně 2018 budou týmy
Plzně bojovat opět po celé ČR. Klub
Plzně nastoupí do dlouhodobých
soutěží celorepublikových (tým
Slow pitch a U9  – děti do 9 let),
středočeských (U8 a U13 prověří
pražské kluby) a přeborů jihozá −
padních Čech (U6, U7, U10, U11).
Celkově tedy do soutěží baseballu
nastoupí Plzeň se sedmi týmy dětí a
jedním seniorským mix týmem, což
je pro krajské město standardní, ale
bez zázemí a optimálních podmínek
dosti nevídané.

Klub se nevěnuje
jen soutěžím baseballu
a svým týmům, dělá
propagaci sportu i na ZŠ
i MŠ. ZŠ města Plzně za−
pojuje do soutěže o zají−
mavé ceny pro ZŠ  „Hod
do dálky“, která má vyvr−
cholení v Praze. Pro MŠ
zase běží program „Bav
se baseballem“, kdy pro
MŠ je zajištěn materiál
a ukázkové hodiny base−
ballu a následně je uspo−
řádán vrcholný turnaj
školek, Mistrovství MŠ
města Plzně.

Baseball Plzeň již vychoval i reprezentanta ČR
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Střípky 
z Plzně

„V západočeské metropoli se za
loňský rok narodilo téměř čtyři tisí−
ce dětí, což je nejvíce za posled−
ních sedm let. Zajímavé také je, že
na svět přišlo více děvčat než
chlapců, což je opravdu ojedině−
lé,“ říká starosta obvodu Radislav
Neubauer.

Také u nejoblíbenějších jmen do−
šlo k několika změnám. Například
jméno Tereza se neobjevilo v nejvyš−
ší trojce, a do první pětky chlapec−
kých jmen se dostal David.

Za rok 2017 bylo uzavřeno 690 sňat −
ků a 18 registrovaných partnerství.

V Plzni se vloni narodilo 3 957 dětí 
ROK POČET DĚTÍ CHLAPCŮ DĚVČAT PÁRŮ DVOJČAT
2013 3 674 1 858 1 816 88
2014 3 836 2 011 1 825 81
2015 3 871 2 025 1 846 86 (1x trojčata)
2016 3 759 1 999 1 760 80
2017 3 957 1 949 2 008 62 (1x trojčata)

ROK JMÉNO M JMÉNO Ž
2015 1. Jakub 1. Eliška

2. Jan 2. Tereza 
3. Adam 3. Anna

2016 1. Jakub 1. Eliška
2. Jan 2. Tereza
3. Vojtěch 3. Anna

ROK JMÉNO M JMÉNO Ž
2017 1. Jan 1. Eliška

2. Jakub 2. Anna
3. Adam 3. Viktorie
4. Tomáš 4. Tereza
5. David 5. Adéla

Rok 2017 je již nenávratně za námi
a se starým rokem skončil i jeden
z projektů rokycanského Klubu
Akcent pro děti a mládež, jehož 
zřizovatelem je Diakonie Západ.
Tento Klub navštěvují mladí lidé
a děti ve věku od 6 do 20 let, kteří
řeší obtížné i každodenní životní si−
tuace či hledají prostor pro aktivní
trávení volného času.

Díky celoročnímu projektu s ná−
zvem „Ve světě se neztratím“ se
v Klubu Akcent realizovaly preventiv−
ní tematické měsíce. V posledním
měsíci roku 2017 to bylo téma „Co
smím, co nesmím a co se mi může
stát, když to poruším“. Během pro−
since proběhlo několik atraktivních
aktivit na dané téma, kde se uživate−
lé Klubu mohli dozvědět, jaké dopa−
dy může mít rizikové chování, jako je
například vandalismus apod. Během
celého roku jsme se věnovali i dal−
ším oblastem, jako byla např. práce,
škola, životní styl či vztahy. V rámci
těchto měsíčních programů byly re−
alizovány preventivně vzdělávací be−
sedy, promítání, workshopy, zážitko−
vé aktivity, výtvarné dílny nebo spor−
tovky, a to vše díky finanční podpoře

z MŠMT, Plzeňského kraje i dárců
sbírkového projektu Voda pomáhá. 

I skrze aktivity tohoto projektu se
Klub Akcent stal pro děti a teenagery

prostorem pro poznávání se s no −
vými lidmi, setkávání s vrstevníky,
získávání nových zážitků, ale také
vědomostí či dovedností. Klub
Akcent mohou stávající i noví klienti
letos navštívit v otevírací době, a to
od pondělí do čtvr tka v době od
13:30 – 18:00 hodin na adrese:
Jiráskova 481 v Rokycanech, se
vstupem od vlakového nádraží. 

Více informací o dění v Klubu nalez−
nete na facebookové stránce –
Klub Akcent, Roky ca ny nebo na
www.diakoniezapad.cz. V případě

dotazů je možné se obracet na koor−
dinátorku Klubu Akcent – Bc. Kate −
řinu Brožíkovou na tel. čísle: 739
244 869 nebo lze využít e−mailu: 
akcent.zapad@diakonie.cz.

Projekt „Ve světě se neztratím“
se pro rok 2018 přesouvá do dalšího
z diakonických nízkoprahových zaří−
zení pro děti a mládež, a to do Klubu
Atom pro děti a mládež v Plzni. 

Ve světě jsme se neztratili! 
Cestovní pasy 

v zimě bez front
Úředníci plzeňského magistrátu
doporučují, aby si lidé nové ces−
tovní doklady vyřídili v zimních
a jarních měsících. Vyhnou se
tak dlouhým frontám na úřadech,
které by je čekaly v létě. Ze zku−
šeností úředníků vyplývá, že
od září do března jsou čekací 
doby až čtyřikrát kratší než v letní
sezoně.   

„Nový cestovní doklad si lidé
mohou nechat vyhotovit i několik
měsíců před koncem doby plat−
nosti toho stávajícího. Pokud jim
tedy končí platnost pasu v létě,
je nyní ideální doba pro vyřízení
nového,“ uvedla Lenka Dupalová
z Úřadu správních agend Ma −
gistrátu města Plzně. Doplnila,
že v roce 2017 obsloužilo Od −
dělení občanských průkazů a ces−
tovních dokladů Magistrátu města
Plzně 38 tisíc lidí vyřizujících si
cestovní pasy.  

Lenka Dupalová upozornila, že
při zahraničních cestách mimo
členské státy Evropské unie a ze−
mě schengenského prostoru je
zapotřebí, aby občan ČR byl drži−
telem cestovního pasu, což platí
pro občany starší 15 let i děti
mladší 15 let. V současné době je
možno vyhotovit cestovní pas ve
lhůtě do 30 dnů ode dne podání
žádosti. Doba platnosti pasu je
deset let a správní poplatek činí
600 korun, platnost pasu dítěte do
15 let je pět let, správní poplatek
činí 100 korun. 

„Pokud občan potřebuje do−
klad dříve než za 30 dnů, může
požádat o cestovní pas vyhoto−
vený do šesti pracovních dnů
ode dne podání žádosti. Za ex−
presně vyhotovený pas zaplatí
občan starší 15 let čtyři tisíce 
korun a dítě do 15 let dva tisíce
korun,“ uvedla Lenka Dupalová.  

Peníze pro 
vodohospodáře

Členové Rady Plzeňského kraje
schválili vyhlášení Dotačního
pro gramu vodohospodářské in −
fra  struktury na rok 2018 v celko−
vé výši 67 milionů korun. Tento
dotační program je určen na pod−
poru výstavby vodních děl urče−
ných ke sběru a čištění od −
padních vod a zásobování oby −
vatelstva pitnou vodou zejména
pro veřejnou potřebu.

Počtrnácté přijala Nadace 700 let
města Plzně nominace na laureáty
hudební ceny Plzeňský Orfeus
a posedmé na cenu Plzeňský
Orfeus junior, a to za rok 2017.   

Cena Plzeňský Orfeus je od roku
2004 udělována mladým hudební−
kům, studentům plzeňských škol,

kteří dosáhli věku 15 let a význam−
nou měrou propagují a reprezentují
město Plzeň nejen v České republi−
ce, ale i v zahraničí v oblasti vážné
hudby.  

Ceny budou laureátům předány na
plese nadace v Měšťanské besedě
9. února 2018 z rukou primátora

Plzně Martina Zrzaveckého a před−
sedkyně správní rady nadace Hany
Švábové.

Na ocenění Plzeňský Orfeus 2017
bylo nominováno celkem pět kandi−
dátů. Čtyři z plzeňské Konzervatoře
a jeden ze Základní umělecké školy
T. Brzkové.  

Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior za rok 2017

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus junior se stali:
Jan Dolejš – klavír –  ZUŠ. B. Smetany
Daniela Holá – akordeon – ZUŠ B. Smetany
Emma Jančová – kytara – ZUŠ T. Brzkové

Laureáty ceny Plzeňský Orfeus 2017 se stali:
Eliška Bošková – příčná flétna – Konzervatoř Plzeň
Václav Hřebec – kytara – ZUŠ T. Brzkové
Václav Špíral – skladba – Konzervatoř Plzeň
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Miloš Zeman opět vyhrál prezident−
ské volby a ve druhém kole předčil
svého vyzyvatele především v tzv.
venkovských regio−
nech. Skutečně v po −
hledu na Miloše Ze   −
mana se diametrálně
liší Praha a ony ven−
kovské regiony. Mno −
zí politologové hovoří
o rozdělené zemi. Já
bych tak ostré soudy
nepronášel. V sou−
sedním Rakousku
s multikulturní Vídní
je situace v polarizaci
zájmů obyvatel ještě daleko ostřejší.
Vídeň volí doleva, venkov je tradič−
ně konzervativní. Politické zájmy
venkovských oblastí jsou samozřej−
mě trochu jiné než v hlavních cen−
trech. To není primárně věcí vzdělá−
ní, ale způsobu života, životního sty−
lu. Obyvatelé na venkově jsou zpra−
vidla daleko konzervativnější, vní−
mají daleko citlivěji nějaké výrazné
změny či tzv. nové výzvy. Pro ně je
důležité, aby v jejich blízkosti zů −
staly dobré pracovní příležitosti,
kvalitní zdravotní péče, pečovatel−
ská služba, pošta, bankovní pobočka
nebo alespoň bankomat. Ostatně

v těchto dnech Komerční banka
oznámila, že ve Kdyni uzavírá po−
bočku. Vím, jak nepříjemná zpráva

je to pro celý kdyňský
region. Ve velkých
městských centrech
tyto věci obyvatelé až
tak neřeší, protože se
má za to, že takové
služby z logiky věci
jsou a vždy budou do−
stupné.
Do velkých center při−
cházejí nadnárodní spo −
lečnosti a tudíž v zájmu
jejich majitelů a konec−

konců i zaměstnanců je obvykle větší
integrace naší země do evropských či
nadnárodních struktur. Jsem přesvěd−
čen, že v zásadě jen malá část veřej−
nosti by chtěla stát mimo Evropskou
unii. Je však na místě si přiznat, že
hodně lidí se obává  snah  Evropské
komise o převzetí dalších národních
pravomocí. Pánové Juncker a další 
totiž svým povýšeneckým jednáním
důvěru v Evropskou unii spíše nahlo−
dávají. V takové situaci i méně poda −
řený výrok, např. v otázce migrace,
může být velmi osudný.
Při profilaci obou hlavních kandidátů,
kteří usilovali ve druhém kole o zvole−

ní prezidentem republiky, je vcelku
jasné rozdělení voličských preferencí.
Jeden je mazaný, letitý politik, který
již dávno dobře ví, že bude získávat
spíše hlasy na venkově a v menších
městech. Druhý jistě slušný a ctihod−
ný pan profesor, který nabízí změnu.
Ale změnu jakou? Určitě reprezenta−
tivnější vystupování, ale také změnu
s mnoha neznámými. Volba tedy byla
z větší části volbou pro či proti sou−
časnému prezidentovi. A to, bohužel,
jak se ukázalo, na vítězství nestačí. Je
zbytečné debatovat, zda výsledek
Jiřího Drahoše byl či nebyl porážkou.
Vyhrál jeho soupeř, který dokázal mo−
bilizovat více svých voličů. 
Zajímavé je porovnat v našem kraji
výsledky dvou dosavadních přímých
prezidentských voleb. Ukázalo se, že
jsou téměř shodné s tím, že před pěti
lety přece jen Karel Schwarzenberg
dokázal alespoň procentuálně více
mobilizovat antizemanovské voliče.
V roce 2013 totiž získal 45,63 % voli−
čů v Plzeňském kraji, Jiří Drahoš
45,36 %. Podobné je to v klatovském
či domažlickém okrese. V roce 2013
Miloš Zeman získal ve druhém kole
60,61% hlasů, zatímco Karel Schwar −
zenberg 39,28 %. Letos získal Zeman
60,54 % hlasů zatímco Jiří Drahoš

39,45 %. V klatovském okrese získal
v roce 2013 Miloš Zeman 53,67 %
hlasů, Karel Schwarzenberg 46,32 %.
Letos Miloš Zeman 54,43 % hlasů,
zatímco Jiří Drahoš 45,56 %. Do dá −
vám, že tentokrát vyhrál Miloš Zeman
ve všech městech obou okresů nad 5
tis. obyvatel. V roce 2013 totiž vyhrál,
byť těsně, jeho soupeř Karel Schwar −
zenberg v Sušici. 
Prezidentské volby skončily. Velké
pohyby ve voličských preferencích
nenastaly. Miloš Zeman ve venkov−
ských regionech zúročil své časté
prezidentské návštěvy. Určitě také na
nerozhodnuté voliče zapůsobily tele−
vizní debaty. Jeden můj známý to 
shrnul docela lapidárně. Chtěl bych
změnu, ale ne za každou cenu. Miloš
Zeman tedy zůstává prezidentem naší
republiky. Mnozí s ním určitě nesym−
patizují, jiní naopak uznávají jeho poli−
tickou zkušenost či řečnické schop−
nosti. Nebyl mým favoritem prezi−
dentských voleb. Po prvním kole vo−
leb však  jeho vyzyvatel  nedokázal
voličům jasně sdělit, jakou změnu
v politickém působení ve funkci prezi−
denta vlastně představuje. 

Místostarosta města Kdyně 
a bývalý poslanec Parlamentu ČR

Ing. Vladislav Vilímec

Zamyšlení nad prezidentskými volbami v našem regionu
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Když někdo mluví o tom,
že potřebuje dobít
bater ky, zvednout
ener gii, znovu se
na startovat, na−
vodit pocit uvol−
nění a re  laxace
v bylinných kou −
pelích, pak tako−
vým místem je
Park hotel v Kaš per −
ských Ho rách. Jako
jediný v Čes ké republice
má v podzemí jeskyni ze 16.
století. Pobyt v ní na lehátku umocňu−
je silné vyzařování zemské energie. 

Parkhotelem v Kašperských Horách
nás provázel jeho ředitel pan Jaroslav
Fischer.

Energetický park
Nachází se nad skalní jeskyní a zem−
ská energie silně ovlivňuje některá 
jeho místa. Využili jsme této jedinečné
přírodní nabídky a v červnu 2016
jsme pro naše hosty otevřeli Ener −
getický a meditační park. Na jeho
přípra vě a realizaci se podílel jeden
z nejvýznamnějších a nejvýkonnějších
českých badatelů v psychotronickém
vyhledávání a zkoumání zemské ener−
gie Ing. Pavel Kozák.

Na místech, která nám Ing.
Kozák doporučil, jsme

vztyčili vysoké kameny
– menhiry, které zesi−
lují účinek vyzařova−
né zemské energie.
V parku jsou ozna−
čená místa, kde
zemská energie pů−

sobí nejsilněji. Na
nich se mohou hosté

zastavit, zamyslet se,
meditovat a současně s tím

vstřebávat krásy šumavské pří −
rody, například pohledem na hrad
Kašperk. Není žádnou zvláštností, že si

hoteloví hosté na procházku
parkem berou s sebou virgule
a zkoušejí, zda je tam přítomna
opravdu zemská energie. 
V Energetickém parku je vy−
značeno 12 míst, z nichž každé
má zvláštní účelovou energii.
Na dvou místech jsou velké
kameny – menhiry, přivezené
z různých oblastí Šumavy
a speciálně aktivované. Ener −
gie každého místa a kamenů
působí svým individuálním
způsobem. Cílem je obnovení
sil člověka a to jak psychic−
kých, tak i fyzických. Zemská
energie posiluje lidský organis−
mus. Příroda je opravdu moc−
ná čarodějka.

Speleoterapie
Kromě naprosto nejčistějšího ovzduší
v Česku jsou velkou předností Kaš −
perských Hor tektonické zlomy a staré
šachty, ve kterých se těžilo zlato. Díky
tomu prostupuje z nitra Země zemská
energie a biogenní prvky, které mají
pozitivní vliv na naše zdraví.
Jedinečnost Parkhotelu je, že má
v podzemí skalní jeskyni, kterou
využí váme na speleoterapii – léčení
horních cest dýchacích a pro celko−
vé posílení organizmu. Síla této ener−
gie je přibližně osmkrát vyšší, než je
tomu u běžných energetických míst

na povrchu. V jeskyni máme ozna −
čený bod, kde působí zemská energie
nejsilněji.
Do jeskyně mohou chodit hoteloví
hosté, v době, která jim nejvíce vy −
hovuje. K dispozici je zde 15 lehátek.
Zabalí se do deky a odpočívají na le−
hátku, poslouchají kapky vody, jak
stékají po skále. V jeskyni je vlhkost,
chlad a hoteloví hosté v ní cítí přírodu
a zemskou energii. Z vlastní zkuše−
nosti mohu potvrdit, že si v jeskyni
odpočinete a dobijete si baterky.
V příštím roce plánujeme rekonstruk−
ci kašny, která je v jeskyni a to tak,
aby hoteloví hosté slyšeli jemný zvuk
tekoucí vody, protože uklidňuje. 4

Jediné české lázně, které sladily lázeňství s přírodou a zemskou energií

je terapií ducha i mysli

„V jeskyni jsme objevili historické datum a to
dokončení jeskyně, které bylo v té době vyte−
sáno do skály,“ ukazuje nám ředitel Park hotelu
v Kašperských Horách Jaroslav Fischer.

Parkhotel je v Kašperských Horách přímo na náměstí.

Samotný interiér Parkhotelu působí příjemným a uklidňujícím dojmem.

Pobyt v Šumavských bylinných 
lázních v Kašperských Horách 
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4 Snažíme se navodit příjemnou
atmo sféru v jeskyni tichou hudbou,
ale mnohdy hosté chtějí mít klid a po−
slouchat pouze kapání vody ze skály
a pramen sv. Barbory, který nám tady
vyvěrá.

Bylinné koupele
Veškeré produkty, které v lázních
použí váme, jsou z čistého prostředí
Šumavy. Hoteloví hosté si mohou vy−
brat z pěti druhů bylinných koupelí
a ze tří směsí připravovaných pro tra−
diční šumavskou parní lázeň. Rovněž
rašelina a jíly jsou ze Šumavy.
Garantem šumavských bylinek je
společnost z Vodňan a to Byliny
Mikeš, s kterou máme vyni−
kající spolupráci. Bylinky
pro koupele míchají pouze
pro nás a všechny nesou
cer tifikát. Máme speciální
šumavskou páru v dřevěné
kádi. Pro šumavskou páru
máme 3 bylinné směsi.
Kabiny v lázních jsou pře−
vážně upraveny pro párové
procedury.

Borůvkový čaj
V Šumavských bylinných lázních je
třeba dodržovat pitný režim. Hostům
nabízíme jako pitnou kůru borůvkový
čaj, který je opět připravován ze spe−
ciální směsi ze šumavských bylin.
Z lékařského pohledu patří mezi nej−
zdravější. 
Borůvkový čaj, nám doporučil ve −
doucí pracoviště klinické farmako −
logie Fakultní nemocnice v Českých
Budějovicích pan doc. MUDr. Petr Petr
PhD. Mezi hosty je velmi oblíben.
Borůvkový čaj se podává vlažný,  bez
přídavku sladidel.

Relaxační bazén

Je otevřený denně od půl sedmé do
22 hodin a je pouze pro hotelové hos−
ty. Samotné prostředí bazénu působí

uklidňujícím dojmem a navozuje velmi
příjemnou a pohodovou náladu.

5 let Šumavských 
bylinných lázní
Začínali jsme 7. ledna 2013 a na začát−
ku jsme nečekali, že budou mít takový
ohlas. V průměru dnes děláme denně
70 procedur a hotel je obsazený. Pobyt
si je třeba předem rezervovat.
Když se zamýšlím nad tím, proč je
o nás takový zájem, mám k tomu ná−
sledující vysvětlení.

Hned na začátku jsem odmítl dělat
z Parkhotelu jakési pobytové wellness
nebo pivní lázně. Hotelnictví se věnuji
celý život a na počátku devadesátých
let minulého století jsem byl spolu −

zakladatelem České wellness
asociace. Měl jsem vizi,
že když chceme být úspěšní,
musíme mít zcela něco jiné−
ho, originálního, co nenabízí
nikdo. Podzemní jeskyně byla
unikátem a nesmírným bo−
hatstvím pro naše záměry.
Ve spojení se Šumavou měla
naše vize šanci uspět. Proto
vznikly Šumavské bylinné
lázně.
Dalším, možná na první po−

hled nepopulárním krokem bylo, že
jsme zakázali přístup dětem. Naši ho−
teloví hosté musejí mít klid a pohodu.

Dalším zákazem bylo, že sem nesmějí
psi, kočky a jiná zvířata.
V hotelu se nekouří, nejsou zde svat−
by, firemní večírky, oslavy a jiné akce.
Zvolili jsme výhradně individuální pří−
stup zaměstnanců hotelu, masérů,
fyzioterapeutů k hotelovým hostům.
Například po koupelové bylinné lázni
mají hosté 20minutový suchý zábal.
Hosty zabalíme, postaráme se o ně,
aby si pohodlně odpočinuli a nalejeme
jim borůvkový čaj. Jsme stále s nimi.
Musejí cítit ten lidský dotek ruky.
Vlastně už to začíná oslovením. Hosté
pro nás nejsou číslo pokoje, ale jejich
jména. Při jakékoli proceduře je oslo−
vujeme celým jménem. Slovo „pa−
couš“, které stále zaznívá v klasických
lázních u nás neuslyší.
Všechny procedury mají pod jednou
střechou a všude chodí v hotelovém
županu, v létě odpočívají a relaxují na
lehátkách v Energetickém parku.
Podle nálady a libosti si plánují vy−
cházky po Šumavě. Vyjdou z hotelu
a jsou už prakticky na Šumavě.
Výsledkem naší snahy je, že se k nám
hosté vracejí. Šumavské bylinné lázně
je oslovily. Zájem o ně stále roste,
a tak potřebujeme více masérů a fyzio−
terapeutů. U nás mají hosté totální re−
laxaci. Je to o bylinkách, přírodě, zem−
ské energii, klidu a pohodě.            (re)

PARKHOTEL – ŠUMAVSKÉ BYLINNÉ LÁZNĚ
Kašperské Hory 4, PSČ: 341 92

tel.: +420 376 582 592
e−mail: recepce@parkhotel−sumava.cz

www.sumavskelazne.cz

Na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu GO&REGIONTOUR v Brně 
v roce 2016 v soutěži Velká cena cestovního ruchu se úspěšně v soutěži
umístily Šumavské bylinné lázně v Kašperských Horách. 
V kategorii Nejlepší turistický produkt získaly 2. místo a v kategorii Nejlepší lá −
zeň ský a wellness balíček za produkt nazvaný „On a Ona“ (Když v ráji pršelo).
Ceny osobně převzal ředitel Šumavských bylinných lázní a Parkhotelu
v Kašperských Horách pan Jaroslav Fischer.
Ocenění je o to významnější, že na turistický produkt nebyly čerpány žádné
finanční dotace, veškeré náklady s projektem, výstavbou a uvedením do pro−
vozu financoval z vlastních zdrojů majitel Parkhotelu a Šumavských bylinných
lázní v Kašperských Horách pan JUDr. František Talián.

Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupresurou.

Speleoterapie ve skalní jeskyni.

Pitná bylinná kůra je ke každé proceduře.

Relaxační bazén s hvězdnou oblohou. Rašelinové koupele.

Masáž je nejstarší formou terapie.

Meditace u menhiru v Energetickém parku.
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Zimní středisko Mitterdorf leží v ba−
vorské části Šumavy nedaleko 
českých hranic. Je pouhých 8 km
za přechodem Strážný (směr
Passau). Po 3 km za přechodem
odbočíte vpravo a dojedete přímo
do Mitterdorfu. Zimní středisko le−
žící pod vrcholem Almberg a je tak
trochu obdobou nedalekého Lipna.
Areál je zacílen na děti s rodinami.
Z vrcholu Almberg (1139 m) se roz−
lévají sjezdovky do všech světových
stran. Kromě jedné dvousedačkové
lanovky se výhradně jezdí na mo−
derních pohodlných kotvách. Je zde
dětské hřiště Junior Ski Cirkus se
zastřešenými pojízdnými koberci
o délce 15, 66 a 78 metrů a koloto−
čem, dále 5 km upravovaných tratí
pro běžkaře, sáňkářská dráha a 20
km upravovaných turistických cest.
Parkování pro 800 osobních aut
a 20 autobusů je bezplatné. Tři ly−
žařské školy nabízejí zájemcům
všech věkových kategorií kurzy sjez−
dového lyžování a běhu na lyžích.
Lyžařské půjčovny jsou u centrální
pokladny i u Junior Ski Cirkusu.

Výkonný ředitel lyžařského středi−
ska Mitterdorf Bernhard Hain říká:
„Naše zimní středisko je naprosto
ideální pro celou rodinu. Svou na−
bídkou zimních sportů a radovánek
pro děti patříme mezi nejlepší
v Německu. Ale na své si přijdou

i zkušení a nároční lyžaři. Jim nabízí−
me pět extra širokých sjezdových
tratí. Je zde například černá sjez−
dovka splňující parametry FIS, kva −
litní červená sjezdovka, na které se
pravidelně koná Mistrovství Ně mec −
ka v synchronním lyžování. Večerní
lyžování je každou středu a pátek.
Celková přepravní kapacita 8 000 ly−
žařů za hodinu zajišťuje lyžování bez
front. Celý areál je zasněžován sněž−
nými děly. Musím říci, že k nám při−
jíždí mnoho milovníků zimních spor−
tů z Česka. Když to řeknu v procen−
tech, tak českých návštěvníků je
50%. Jsme rádi, že naši čeští souse−
dé nacházejí u nás dokonalé pod−
mínky i zázemí pro zimní sporty.“ 
V Mitterdorfu je také 200 m dlouhá
sáňkářská dráha a sáňkaři mohou
využívat 200 metrů dlouhý zastřeše−
ný pojízdný koberec.

Koordinátorka česko−bavorské spo −
 lupráce Simona Fink ještě dodává.
„Zimní středisko Mitterdorf je ideál −
ním místem pro celou rodinu. Areál je
zacílen na děti. Většina sjezdovek je

mírných a výukových, je zde
moderní a rozsáhlé
dětské hřiště s vlast−
ní ohřívárnou, WC
a hernou. Děti lyžují−
cí v Junior Ski Cir −
kusu dostanou teplý
čaj zdarma. Všem

méně i více zdatným lyžařům
všech věkových kategorií jednoznač−
ně doporučuji Mitter dorf, který se řadí
mezi nejvýše položené zimní areály
na Šumavě.“ (re)

„Vyzkoušejte Mitterdorf,“ zve k ná −
vštěvě zimního střediska jeho výkon−
ný ředitel Bernhard Hain.

Koordinátorka česko−bavorské spolu−
práce Simona Fink.

To nejlepší v rodinném
zimním středisku 

Kontakt:
www.mitterdorf.cz
info@mitterdorf.cz

(možno psát i v češtině)
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Novým ředitelem Plzeňského Praz −
droje pro oblast hospod a restau−
rací se od začátku letošního roku
stal Jan Krafka. Na novou pozici
nastupuje s desetiletou zkušeností
práce v největší tuzemské pivovar−
nické skupině. 

V nové pozici Jan Krafka naváže
na práci úspěšného vrcholového

manažera Tomáše Mráze,
který v loňském roce po−
stoupil na post obchodního
ředitele celého Plzeň ského
Prazdroje. Jan Krafka se
chce zaměřit na podporu
prodeje pré miových piv, kte−
rá jsou u návštěvníků restau−
rací stále populárnější a na
další rozvoj jedinečné české
pivní kultury. 

„V Plzeňském Prazdroji se
dlou hodobě staráme o to, aby
majitelé hospod a restaurací

měli co nejlepší servis a pomáháme
jim v mnoha oblastech, od vybavení
až po poradenství. Těší mě, že jsme
díky tomu mezi nimi dlouhodobě nej−
lépe vnímaným dodavatelem. Naše
úsilí v této oblasti chci nadále posilo−
vat, aby z něj měly prospěch jak hos−
pody a restaurace, tak zejména jejich
návštěvníci,“ říká Jan Krafka. 

Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  
a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře 
A. Š. z Plzně − Slovany:
Zajímalo by mě, kdo zod −
povídá při cestě v osobním
automobilu za to, že je spo −
lujezdec připoután, tedy
zda by případnou pokutu
platil řidič, nebo spolu −
jezdec přímo.

Odpověï advokáta:
Na tuto otázku je obsažena

odpověď přímo v Zákoně o pro−
vozu na pozemních komunika−
cích v § 9/1 tohoto Zákona, po−
dle kterého je přepravovaná oso−
ba (tedy i spolujezdec) povinna
být za jízdy připoutána na sedad−
le bezpečnostním pásem, pokud

jím je sedadlo povinně vybaveno
podle zvláštního právního před−
pisu. Protože tato povinnost je
zákonem uložena přímo této pře−
pravované osobě, tak i případný
postih za nesplnění této povin−
nosti by měl směřovat proti pře−
pravované osobě a nikoliv proti
řidiči. Tato povinnost však ne −
platí pro osoby mladší 18−ti let
a menší než 150 cm a dále pro
osoby, které tak nemohou činit
a osoby, které se ze zdravotních
důvodů připoutat nemohou, ta−
kováto osoba však musí mít
lékař ské potvrzení za jízdy u se−
be. Pokud se u ní nejedná o stav
trvalého rázu, musí být v lékař−
ském potvrzení uveden časový
limit, a to nejdéle na dobu jedno−
ho roku. Osoby užívající invalidní
vozík, pak musí být připoutány
speciálním zádržným systémem
schváleného provedení. 

Pro Vás je však podstatné to,
že případnou pokutou bude po−
stižena přepravovaná osoba
a nikoliv řidič. 

JUDr. Václav Korecký, 
advokát

Městští strážníci budou nově k pře−
vozu zvířat využívat speciálně
upravené vozidlo tovární značky
VW T6 ROCKTON. Městská policie
Plzeň zajišťuje odchytovou službu
již přes dvanáct let. Kromě Plzně
zajišťuje odchyt zatoulaných zvířat
také v Chotíkově, Třemošné a ve
Starém Plzenci. 

„Po dopravní skupině je skupina
pro odchyt zvířat nejvytíženější slož−
kou naší městské policie. O kvalitě
služby svědčí nejen počty zajiště−
ných zvířat, ale i to, že nás oslovují
okolní města a obce, abychom od−
chyty dělali i pro ně,“ uvedl primátor
města Martin Zrzavecký.  

Nový vůz je již čtvrtým vozidlem,
které je speciálně upraveno pro po−
třeby odchytu zvířat. Je vybaven kle−
cí dělitelnou na dvě části pro umístě−
ní odchycených zvířat, stejně tak od−
děleným prostorem pro svoz kadá−
veru. „Vestavbu vozu si strážníci na−
vrhli sami podle praxe v terénu tak,

aby plně odpovídala požadavkům na
jejich činnost. Pořízení nového vo−
zidla bylo nutné vzhledem k opotře−
bovanosti předchozího automobilu,“
řekl Karel Mach, velitel Městské poli−
cie Plzeň.

Služba pro odchyt zvířat je posky−
tována nepřetržitě 24 hodin, ročně
se strážníci postarají až o osm sto−
vek zvířat. Samotný odchyt provádě−
jí vyškolení strážníci, kteří absolvo−
vali týdenní odborný kurz zaměřený
na odchyt toulavých zvířat, zacháze−
ní s nimi, složili závěrečnou zkoušku
a získali osvědčení z Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno.
V Plzni je takto vyškoleno kolem 20
strážníků. 

Jen v loňském roce provedla sku−
pina 765 úspěšných odchytů, nej−
častěji se jednalo o psy, a to ve více
než 450 případech, dále kočky, a vý−
jimkou nebyla domácí a jiná exotická
zvířata, zejména hadi, ještěři, kozel,
morčata a mnohá jiná.

Jan Krafka je ředitelem
pro hospody a restaurace

Městští trážníci mají nový
speciální odchytový vůz



28 Plzeňský rozhled  1-2/2018Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Přeshraniční projekt
„Vintířova stezka“

má zelenou
Rada Plzeňského kraje  schválila
záměr a předložení žádosti k pro−
jektu „Vintířova stezka“ do Pro −
gramu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko Cíl EÚS 2014−2020.
Ten zahrnuje uzavření přeshranič−
ní partnerské dohody, předfinan−
cování a kofinancování projektu
Plzeňským krajem.

Stezka významně přispěje ke
zkvalitnění a rozšíření pěších tu−
ristických cest v širší oblasti
Šumavy a Bavorského lesa a zá−
roveň přiblíží odkaz významné
osobnosti sv. Vintíře a rozšíří
obec né povědomí o poutních ces−
tách. Tento projekt podpoří zvýše−
ní atraktivity přeshraničního území
Čech a Bavorska prostřednictvím
zachování a zhodnocení společ−
ného kulturního dědictví.

Projekty v rámci Programu
přes hraniční spolupráce Česká re−
publika – Svobodný stát Ba vorsko
Cíl EÚS 2014–2020 jsou spolufi−
nancovány z 85 % z prostředků EU
(resp. ERDF) a z 5 % z prostředků
státního rozpočtu. Kofinancování
projektu ve výši 10 % zajišťuje ža−
datel – Plzeňský kraj (včetně pří−
padného 100 % dofinancování ne−
uznatelných výdajů).

Celkový objem finančních pro−
středků potřebných pro předfinan−
cování projektu „Vintířova stezka“
činí 307 692,3 EUR (8 000 000 Kč),
jejichž čerpání bude rovnoměrně
rozloženo do celé doby realizace
projektu v letech 2018−2021. Kofi −
nancování projektu ze strany Plzeň −
ského kraje bude činit celkem 
30 769,23 EUR (800 000 Kč) za
celou dobu realizace projektu.

Dotace pro včelaře
Rada Plzeňského kraje schválila
dotační program Podpora včelař−
ství (2018) v celkové výši 2,5 mili−
onu korun. Jedná se o dotace na
podporu začínajících a stávajících
včelařů a realizaci ozdravných
a preventivních opatření proti zá−
važným onemocněním včelstev.
Pod pora bude poskytována jako
neinvestiční finanční pomoc, jejímž
účelem je stabilizace a zvýšení po−
čtu včelstev, ale i zkvalitnění jejich
chovu společně se zlepšením opy−
lovací služby včelstev.

Když jsme v našem časopise před
časem přinesli anotaci románu
Bohuslava (Boba) Balcara „Prolog
místo epilogu“, připojili jsme k němu
charakteristiku, označující jej za po−
litický thriller z naší žhavé součas−
nosti. Před několika týdny již vyšlo
jeho 3. vydání – a od té doby je toto
označení nadále plně v platnosti!
Knižní velkoobchod Kosmas, který ro−
mán distribuuje, uvádí v jeho anotaci,
že se jedná o napínavý román, dějem i
závěrečným rozuzlením zcela ve stylu
románů Frederica Forsytha (autora ro−
mánů jako je např. Den pro Šakala a
d.). Je příznačné, že nová kapitola v
tomto vydání našeho časopisu, dopl−
ňující knihu stejného autora, nazvanou
„Z Normandie přes Ardeny až k nám“,
se zabývá historicky mimořádně důle−
žitou bitvou v belgických Ardenách na
přelomu let 1944/1945, kterou absol−
vuje hlavní postava románu, mladičký
Bedřich Čech v komandu se třemi ja−
zykově stejně nadanými mladými ka−
marády v roli válečných tlumočníků.
Je jeho nejmladším příslušníkem, do−
stal se do něj po své dobrodružné
cestě do Velké Británie, kam uprchl
spolu se svojí sestrou a jejím milen−
cem, specialistou nacistické tajné
služby (sic!), z Němci okupované
vlasti – Protektorátu Čechy a Morava.
Svoji bojovou cestu z Normandie až
na hranice Čech v tlumočnickém ko−
mandu končí v rodné Praze, kterou je
ale nucen v životě ještě jednou opustit
– po únorovém komunistickém pře−
vratu v roce 1948.
Když se do ní po roce 1989 s koneč−
nou platností vrací, ocitá se opět v bo−
jové linii proti tomu, co pomáhal v uni−
formě US Army ve válce porazit.

Ačkoliv byl román napsán před letošní
volbou prezidenta ČR, závěrečná ro−
mánová scéna z prezidentské volby ja−
koby předvídala absurdní situace, kte−
ré máme ještě v živé paměti a které se
v různých podobách opět vracejí!
Balcarův román má řadu anotací v
různých médiích. Výmluvněji než ony
snad mohou čtenářům román přiblížit
zpětné vazby od jeho čtenářů – uveď−
me jen několik z nich:

n „Děj románu provokuje k emočním
prožitkům, čtenář se stává součástí pří−
běhu. Napětí, zvědavost, získání zajíma−
vých informací z nedávné minulosti.“

Mgr. E. M. – historička

n „Přečteno s co nejkratšími přestáv−
kami, potřebnými jenom k nejnutnější
práci kolem dobytka. Přesvědčivý, na−
pínavý – a velmi předvídavý děj, mající
velice věrný obraz v naší dnešní sku−
tečnosti! Skvěle promyšlené dějové
kombinace a zápletky!“

Š. L. – farmář na Šumavě  

n „Román plný nových, zajímavých
informací, důkaz o autorových po−
drobných znalostech reálií. Nezapře
v sobě autora literatury faktu. Děj se
v obou časových rovinách rychle
rozvíjí a jeho závěr – to je palba“!

MUDr. P. H. – fyzioterapeut

n „Hltám text a velmi se mi to líbí.
Musím ráno o půl šesté vstávat, ale od
zítřka mám volno, již se těším na po−
kračování. Napětí až do poslední strán−
ky. Jako v mládí při četbě Foglara a ver−
neovek. Výstižný obraz doby! Veliký dík
za knihu a skvělé prožitky!“

Mgr. B. H. – psycholog
n „Čtu román již potřetí. Jsem jím
nadšený. K detailům a zápletkám se
vracím a vychutnávám je. Jsem pa−
mětníkem dob, kterých se román týká.
Oživuje mi vzpomínky, všechno je do−
slova autentické.“ 

J. H. – důchodce,  v r. 1945 16letý

n „Doba, kterou jsem věnovala čtení
románu, patřila mezi mé nejpříjemněji
strávené chvíle. Byly plné napětí, vzru−
šení a očekávání. Celkový zážitek z celé
knihy je sotva slovy popsatelný. Kdo si
PROLOG přečte, prožije společně s hr−
diny románu velký kus historie. Za sebe
mohu jen moc a moc autorovi poděko−
vat za skvělé počtení. Děj mě dokázal
pohltit, neustále jsem měla na mysli
knihy svého oblíbeného autora Dana
Browna, k němuž mohu s čistým svě−
domím autora PROLOGU MÍSTO EPI−
LOGU přirovnat.“ 

A. A. – reklamní pracovnice

Nové vydání již osvědčeného titulu

PROLOG MÍSTO EPILOGU 
Politický thriller z naší žhavé současnosti

Knihu Bohuslava Balcara
 PROLOG MÍSTO EPILOGU také
 dostanete v redakci Rozhledu,
 Vídeňská 218, Klatovy

Prvními mláďaty se v plzeňské zoo stávají tradičně
buď jehňata na statku, nebo obyvatelé terárií či
drápkaté opičky. Ani letošek nebyl výjimkou.
Prvním přírůstkem roku 2018 v plzeňské zoo jsou
dva beránci ovce domácí – šumavské na statku
Lüftnerka. Dle sdělení kurátorky Miroslavy Palacké
přišla na svět tato dvojčata 4.1.2018. Rodiče po−
cházejí z horského statku Abertamy. Jsou to druhá
mláďata od této bahnice.V loňském roce odchova−
la beránka a jehničku. Porod proběhl bez problé−
mů, mláďata se po chvilce se postavila a šla pít od
matky. ZOO  Plzeň − Martin Vobruba

Statek Lüftnerka se rozrostl o dva beránky
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O spolužácích sedmého ročníku kla−
tovské základní školy v Čapkově
ulici, Kryštofu Ružovi a Anice
Draheimové, jsme přinesli
článek plný jejich sportov−
ních úspěchů začátkem 
roku 2017. 
Kam se za rok sportovně
posunuli, jakých dosáhli
ocenění v loňském roce a co chystají
na rok 2018, na to jsme se zeptali rodi−
čů Pavla Ruži a Ivany Krzanovské. 

„Bylo toho opravdu hodně. Posun do
kategorie staršího žactva, tisíce naje−
tých kilometrů, stovky hodin stráve−
ných na trénincích, soustředěních
a závodech, desítky medailí a pohárů
jak z domova, tak ze zahraničí,“ rekapi−
tuluje Kryštofův otec Pavel Ruža. 
„Změnili jsme klub. Z klatovského
Karate klubu 3 K jsme přestoupili pod
křídla BUDO Plzeň. Pro nás to byla
pouze administrativní změna, neboť
trénovat do Plzně jsme jezdili již něko−
lik let. Pod odborným vedením manže−
lů Blanky a Jana Pytlikových se stali
oba republikovou elitou,“ dodala Ivana
Krzanowská, matka Aniky. 
A o tom, že se jim daří vskutku parád−
ně, svědčí dosahované výsledky
v soutěžích KATA i KUMITE. 
Anika sbírá úspěchy zejména v discip−
líně KATA, což je předepsaná sestava
cviků simulujících reálný souboj.
Hodnotí se preciznost provedení. 
Anika se pyšní stříbrem ze soutěže tý−
mů na 9. Mistrovství Evropy WUKF
v rumunské Cluj−Napoca, bronzem
z Arawaza Cup v německém Halle,
dvěma třetími místy z týmových soutě−
ží na Letní olympiádě dětí a mládeže
v Brně a bronzem z Grand Prix Ostrava.
Dvakrát vystoupila na stupně vítězů na
Národním poháru v Dubňanech. V re−

publikovém žebříčku KATA a KUMITE
starších žákyň figuruje v první

desítce. 
Kryštofovou doménou je 

KUMITE, což je reálný souboj,
hodnotí se počet zásahů
soupeře. 
Zvítězil na 9. ME WUKF
v Rumunsku, přivezl po−

hár šampiona Arawaza Cup z Halle
a Slovak Open z Bratislavy, získal stří−
brnou medaili na prestižním Grand

Prix Slovakia a třetí místo na silně ob−
sazeném Bansai Cup v Berlíně. Dle
představ mu nevyšla Budapest Open,
ale chuť si spravil třemi medailemi
z Letní ODM v Brně. Poháry a medai−
le z turnajů v Čechách a na Moravě
už ani nepočítá. Za zmínku ovšem
stojí suverénní vítězství ve všech
třech kolech Národního poháru, kte−
rými se nominoval na prosincové
Mistrovství České republiky konané
2. a 3. 12. 2017 v Karlových Varech. 
Vítězství na tomto nejprestižnějším
českém šampionátu si nenechal nikým
vzít a s přehledem vyhrál. 
„Od roku 2014 již počtvrté za sebou,“
dodal pyšný otec. 
A jaké jsou plány na rok 2018? 
„Chuť máme velikou! Samozřejmostí
jsou nejprestižnější karatistické podni−
ky u nás v republice. Také bychom rádi
s Kryštofem a Anikou objeli ještě více
zahraničních turnajů a soustředění
než loni. Příslibem je i spolupráce s pl−
zeňskou Nadací sportující mládeže
(NSM),“ říká Pavel Ruža. „Chceme po−
znat co nejvíce kvalitních soupeřů
a učit se od nejlepších,“ jedním de−
chem dodává Ivana Krzanowská. 
Sezónu zahájí zostra, na první závo−
dy letí do dánské Kodaně. Držme 
jim palce! (re)

Kryštofu Ružovi a Anice Draheimové přejeme úspěšné vykročené na cestě
ke zlatu. Na letošní první závody letí do dánské Kodaně. Foto Pavel Ruža.

O víkendu 19.–21. 1. 2018 odlétli členové karate klubu BUDO Plzeň  –  Anika
Draheimová a Kryštof Ruža, na nejprestižnější karatistické závody na území
Dánska, Ishøj karate Cup 2018. 
Anika Draheimová vybojovala v kategorii kadetek krásné páté místo v KATA.
Kryštof Ruža se v kumite U14 dostal až do finále, které skončilo 4:4. Pokud
zápas končí nerozhodně, vítězí ten, který v zápase získal první bod.  A tím byl
soupeř z Dánska. Zklamání z prohry bylo jen chvilkové, neboť druhé místo je
obrovským úspěchem a velkým příslibem do nové sezóny. 

Karate je baví

Věk nerozhoduje!
Přivítáme jak maminky po RD, tak pracovníky 

z věkové skupiny 50+ i aktivní seniory. 
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby s menším 

hendikepem (prostory nejsou bezbariérové).

Zkušenost s telemarketingem není podmínkou,
vše Vás naučíme.

Požadujeme:
• minimální vzdělání – odborné bez maturity
• češtinu jako mateřský jazyk
• čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
• fixní plat (při plném úvazku 15.000 Kč měsíčně) 

+ provize v neomezené výši
• odměnu za nové zákazníky
• odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
• veškerá školení zdarma
• pracovní smlouvu, práci na plný i zkrácený úvazek
• příjemnou pracovní dobu, pátek pouze do 14 hod., 

volné víkendy
• 3 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a dvě dvacetiminutové)
• každý měsíc sick day
• vybavenou kuchyňku, teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD

Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala, 
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty, 

rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

Tel.: 373 721 655 (paní Bulínová), 
e−mail: martina.bulinova@iv−nakladatelstvi.cz

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá

energické lidi, 

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

kteří rádi komunikují, mají pozitivní přístup
k práci i k životu, kultivovaný hlasový

projev, umí pohotově reagovat na dotazy 
a námitky zákazníků 

a přivítají možnost dobrého výdělku.
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Letecký i kosmický průmysl
v Klatovech
Přímo v klatovském závodě (v býva−
lém Kozaku) je výroba soustředěna
na letecký průmysl. Z tohoto důvodu
se zde rozšířily výrobní prostory pro
nové projekty v leteckém odvětví.

V posledních několika letech objem
výroby každoročně narůstá přibližně
o pětinu, stejně tomu tak bude i v le−
tošním roce. 
V nové hale Pod Borem, která je před
dokončením, bude soustředěna výro−
ba dílů pro kosmické rakety. Je to vý−

znamný milník
v další perspekti−
vě společnosti
Aerotech Czech
Klatovy. Dnes je
Ariane 5 nosnou
raketou Evrop ské
vesmírné agen−
tury. Její nástup−
kyně Ariane 6
má zaručit pří−

stup Evropy do ve−
smíru a bude více vy−
užívána i pro komerč−
ní účely. V nové hale
se plánuje výroba
kom ponentů pro ve−
smírnou raketu Ariane
6 ve větším rozsahu,
než nyní dělají pro ra−
ketu Ariane 5.

Velká šance pro
technicky zdatné
mladé lidi
O perspektivě společnosti Aerotech
Czech Klatovy není třeba vůbec po−
chybovat. Letecký průmysl i vesmír−
ný program se neustále rozvíjejí a při−

cházejí stále nové
technologie. Napří −
klad výroba raket
Ariane 6 je dnes plá−
nována na 30 let.
Firma má velký zá −
jem o vyučené mla−
dé lidi ve stro jíren −
ských oborech, o st ř e −
do školsky a vy so −
koškolsky vzd  ě lané
lidi. Tech nicky vzdě−
laní lidé se smy slem

pro přesnost a preciznost najdou
v Kla tovech jistotu povolání a per−
spektivu. Letecký a kosmický prů−
mysl si v Klatovech buduje pevné 
postavení. (red)

Aerotech Klatovy sídlí v bývalém objektu Kozaku směrem k městskému bazénu.

Aerotech Czech s.r.o.
Dr. Sedláka 763, Klatovy

Kristýna Machová, tel. 376 339 910
kristyna.machova@aerotech−czech.cz

www.aerotech−czech.cz

Firma Aerotech Czech v Klatovech je
dceřinou společností německé firmy
Aerotech Peissenberg, která vyrábí
komponenty pro letecké turbínové mo−
tory. V Klatovech se zaměřují na obrá−
bění dílů ze speciálních žáruvzdorných
ocelí s vysokým podílem niklu a slitin
z titanu, které se montují do leteckých
motorů značek Rolls & Royce, Pratt &
Whitney, Snecma nebo MTU Aero
Engines. Kromě součástek pro pohonné

jednotky, například letadel Airbus nebo Boeing, vyrábějí v klatovském zá−
vodě také komponenty pro Evropský kosmický program. Jedná se o rakety
Ariane 5 a v budoucnosti Ariane 6. 

Letos na jaře bude v nové hale v Klatovech Pod Borem 
zahájena výroba komponentů pro nosné rakety Ariane 6.

Firma Aerotech Czech Klatovy se úspěšně zapojila
do kosmického programu a leteckého průmyslu
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IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.
Nová Hospoda 16, 
348 02  Bor u Tachova

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

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

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

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

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

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

Požadujeme:

Nabízíme:

PRACOVNÍK VE VÝROBĚ 
– DĚLNÍK/CE, PŘEDÁK,
ÚDRŽBÁŘ, ELEKTRIKÁŘ

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

•5 týdnů dovolené, závodní stravování, vypracovaný systém prémií
(věrnostní, za mimořádné směny)

•příspěvek na dovolenou, Vánoce a jiné zaměstnanecké výhody

•autobusová doprava zdarma na všechny 3 směny
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Finanční podporu plzeňské radnice
v celkové výši 3, 981 milionu korun si
rozdělí pět poskytovatelů sociálních
služeb. Dotaci získá Hospic svatého
Lazara, Diecézní charita Plzeň, Polikli −
nika Bory, organizace Naděje a Po −
travinová banka Plzeň. Nejvíc, a to 
1, 7 milionu korun, obdrží na provoz
Hospic svatého Lazara, který jako
jedi né zařízení v Plzeň ském kraji za−
jištuje hospicovou a paliativní péči.       

Další dotaci ve výši 1,026 milionu
korun zská Diecézní charita Plzeň na
dva projekty. „Prvním z nich je JOB
centrum, které poskytuje poradenství
a podporu při hledání zaměstnání
klientům azylových domů, dlou ho −
době nezaměstnaným, osobám zdra−
votně hendikepovaným a podobně.
Druhý projekt se týká doprovodu
zdravotně znevýhodněných dětí při
přepravě do školy a ze školy. Charita

zajišťuje pro přepravu dětí proškolené
osobní asistenty. Dotace je určena na
jejich mzdy,“ uvedla náměstkyně pro
oblast školství a sociálních věcí Eva
Herinková. Příspěvek od města pro
JOB centrum bude činit 636 tisíc ko−
run, na mzdy asistentů přispěje měs−
to 390 tisíci korunami. 

Dále město podpoří Polikliniku
Bory 700 tisíci korunami na zajišťo−
vání zdravotní péče osobám ohrože−

ným sociálním vyloučením či již so−
ciálně vyloučeným, zejména oso−
bám bez domova a cizincům. Orga −
nizace Naděje dostane 305 tisíc ko−
run na podporu sociální práce v pro−
stupném bydlení a Potravinová ban−
ka, která má za cíl shromažďovat
zdarma potraviny, skladovat a přidě−
lovat je pak humanitárním nebo cha−
ritativním organizacím, obdrží dotaci
ve výši 250 tisíc korun.   

Podpoří hospic, diecézní charitu i potravinovou banku  

Peníze na zelenou
střechu, pro včelaře 

i alpinkáře
Plzeňští zastupitelé schválili roz−
dělení 367 tisíc korun z měst−
ského Fondu životního prostředí
šesti projektům. Podpořili vznik
zelené střechy na 22. mateřské
škole, pořízení zeleně na hřiště
v Křimicích, činnost Alpinum
klubu Plzeň, projekt 50. mateř−
ské školy Kůzlátka zahradníkem
i zorganizování konference spol−
ku včelařů.         

Nejvyšší částku, a to 135 tisíc
korun, obdrží 22. mateřská škola
na vybudování zelené střechy
nad zrekonstruovanou zahradní
terasou v Mánesově 67. „Plocha
zelené střechy bude mimo jiné
zadržováním a pozvolným odpa−
řováním vodních srážek přispívat
ke zlepšení mikroklimatu okolní−
ho prostředí,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy
a životního prostředí Petr Náhlík.
Doplnil, že zadržení srážek a je−
jich využívání při zahradnických
aktivitách pomůže dětem k po−
znávání přirozeného koloběhu
vody v přírodě.

Zastupitelstvo města dále
podpořilo 94 tisíci korunami
Pracovní společnost nástavko−
vých včelařů CZ, z.s., která sdru−
žuje více než 700 včelařů a zá−
jemců o obor. Příspěvek obdrží
na uspořádání II. ročníku mezi−
národní včelařské konference
urče né odborné i laické veřej−
nosti. Dotací 53 tisíc korun při−
spěje město na pořízení zeleně
na nově budovaném sportovišti
v Křimicích v Učňovské ulici
a částkou 43 tisíc korun na vy−
bavení, které umožní 50. mateř−
ské škole rozvíjet zahradničení
dětí. Podporu v celkové výši 
42 tisíc korun obdrží i plzeňský
Alpinum klub na vydávání vý−
stavního zpravodaje a zorganizo−
vání setkání zástupců alpinkář−
ských organizací.
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Byl rok 1970, den významných oslav
Československé armády. Byla to léta,
kdy ještě existovala povinná vojenská
služba, která minimálně, vyjma vyso−
koškoláků, po dobu dvou let zocelova−
la chlapce v muže. Oslavy sotva zapo−
čaly, když se v 10.30 hodin rozdrnčel
telefon na stole stálé služby jednoho
obvodního oddělení Veřejné bezpeč−
nosti v Klatovech. Vzrušený hlas sdě−
loval, že v domě činžovního bytu, ve
které oznamovatelka bydlí, na půdě
v ústraní je již delší čas odložena čer−
ná koženková taška. Pod ní je tmavá
skvrna a v blízkosti tašky je cítit silný
hnilobný zápach. Vyslaná hlídka byla
před činžovním domem již očekávána
oznamovatelkou, která ji bez dlouhého
vysvětlování odvedla hned na půdu
domu. Při prohlídce tašky byly naleze−
ny dva oddělené balíčky v samostat−
ných igelitech. V jednom byly pozů −
statky porodu, včetně lůžka a pupeční
šňůry. V druhém, ve značném stupni
rozkladu, mrtvolka novorozeněte žen−
ského pohlaví. Uvedené sdělení zavo−
lali dozorčímu stále služby, který za−
larmoval výjezd kriminalistů a techni−
ků z okresu, včetně lékaře. Dnes se na
místo dostavuje s techniky i koroner. 
Jednalo se o činžovní vícepatrový dům
staré zástavby, kde se dveře půdy i skle−
pa poctivě zamykaly zde žijícími nájem−
níky. Klíče od těchto prostor měl každý
z nich. Přesto v teoretické rovině se šlo

na půdu dostat i ze sousedního domu
po střeše. Krkolomnost takové cesty
zůstala jen v rovině čistě hypotetické. Po
nezbytných úkonech na místě došlo
i k pitvě, která se prováděla na soudním
v krajském městě Plzni. Při ní bylo zjiš−
těno, že šlo o donošené,
životaschopné novoroze−
ně. Nebyly na něm shle−
dány žádné vrozené či ji−
né vady, které by mu ne−
umožňovaly žít. To, že dí−
tě po porodu dýchalo, se
prokázalo na plicních
sklípcích. Přesto příčinou
úmrtí se jevila smrt
z udušení, v důsledku ne−
ošetření dítěte bezpro−
středně po porodu. S při−
hlédnutím k těmto okolnostem vyplynul
jednoznačný závěr. Dítě bylo usmrceno
jednáním rodičky, která mu neposkytla
po porodu potřebnou péči. Tomu na−
svědčovala i dvakrát přetržená pupeční
šňůra bez známek podvázání. Dobu dý−
chání novorozence znalci blíže nespeci−
fikovali vzhledem ke značnému stupni
probíhajících hnilobných změn. Přesto
se ve svých odhadech trefili, když určili,
že k porodu došlo před 3 až 4 týdny
před nálezem.
Po vyhodnocení poznatků k samotné−
mu porodu, možné matce i dalším okol−
nostem, navštěvují kriminalisté nájemní−
ky činžovního domu. Jedna ze starších
žen prohlásila, aniž by si nejspíše uvě−
domila dopad všech spojitostí, když jí
ukázali fotografii tašky: „Podobnou jsme
měli, ale raději se zeptejte naší svobod−

né dcery.“ Kriminalisté nemeškali a hned
se s paní dohodli, aby se s dcerou do−
stavila, až se vrátí z práce, na obvodní
oddělení. Sotva se na stanici objevily,
kriminalisté si mladší z nich vzali stranou
a začali s ní jednat. Zprvu osmadvaceti−

letá úřednice zapírala,
aby nejdříve stísněně, ale
pak rozhodně prohlásila:
„S vraždou novorozeněte
nemám nic společného!“

Dokonce řekla, „…že
bych byla těhotná? O tom nic nevím!“
Kriminalista Slepička jmenovanou
předvedl na prohlídku ke gynekologovi,
který mu následně sdělil. „Člověče,
Jardo, nevím, nelze jednoznačně říct, že
u té mladé proběhlo těhotenství. Zdá se,
že ano.“ Vrátil kriminalistovi naději, když
viděl jeho posmutnělý a zklamaný obli−
čej. Každopádně lékařská prohlídka byl
velmi dobrý taktický tah. Sotva se vrátili
společně na úřadovnu, mladá žena se
přiznala.
„Udržovala jsem známost se ženatým
důstojníkem ze zdejšího vojenského
útvaru, dole v „Jaselkách“. Předstírala
jsem mu, že se na dítě těším a že také
chodím na řádné lékařské prohlídky.
Také jsme se spolu domluvili, že po
naro zení dítěte to dáme spolu dohroma−
dy a on ukončí svůj předchozí vztah

s manželkou. Samozřejmě, že jsem
Láďovi lhala. U žádného doktora jsem
nebyla! To, co jsem udělala, bylo, že
jsem si přesně vypočetla a naplánovala
předpokládaný termín porodu. Vše mi
vyšlo! Matka odjela na chatu a otec byl
v práci. Když na mne přišly porodní bo−
lesti, položila jsem na otoman deku
a velkou igelitovou plenu, a na to si leh−
la. Dítě vyšlo po zatlačení bez problé−
mu, padlo na igelitovou plenu. Pak jsem
propadla panice a dost dobře nevím,
co jsem dělala. Ani nevím, kdy se pře−
trhla pupeční šňůra a že bych ji měla
podvázat. Takové myšlenky jsem roz−

hodně v hlavě ne−
měla. Novorozeně
jsem nechala ležet
bez povšimnutí.
Takto jsem ležela
snad více než hodi−
nu. Když jsem

vstala, dítě se nehýbalo a bylo studené.
Mrtvolku jsem uložila do igelitové tašky
a ostatní zbylé z porodu do druhé. Vše
jsem vložila do velké černé tašky, kterou
jsme doma měli a odnesla ji na půdu.
Více jsem se o nic nestarala a na půdu
nechodila. Svému milému Láďovi jsem
řekla, že jsem rodila v nemocnici a dítě
při porodu zemřelo.“
Soud uznal 28 letou ženu vinnou trest−
ným činem vraždy novorozeněte a od−
soudil ji na dobu pěti let k trestu odnětí
svobody. V odvolacím řízení jí byl trest
snížen o dva roky. Tak skončil jeden
z tragických příběhů, které svého času
byly na okrese Klatovy registrovány
v hojném počtu. S odstupem času lituji,
že již tenkráte neexistovaly „baby−boxy“.
Možná, že by se podařilo zachránit
mnohem víc novorozeňat před smrtí.
Možná, kdo ví?                        Karel Fořt

Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně−
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo−
vání kriminalistických příběhů, které se
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou
knihou je Smrt byla mým řemeslem.

Na knižních pultech najdete v tomto
období novou knihu skutečných 
kriminálních příběhů ze Šumavy
SMRT BYLA MÝM ŘEMESLEM. Je to
už sedmý titul, kterým se prezentuje
bývalý kriminalista a poté zástupce
Policie ČR v Klatovech Karel Fořt ze
Sušice. Jaké příběhy a napětí čeká
čtenáře?
„Kniha obsahuje vyprávění příběhů
mého kamaráda a bývalého kolegy,
emeritního plukovníka, šéfa bývalé
pražské mordparty, který se od jara
do podzimu zdržuje na Prášilech. My
se občasně vidíme a při kávě či čaji si
povídáme a také vzpomínáme. Víte,
oni vrazi nejsou vůbec idyličtí beránci!
Tak jako ve všem najdou se i mezi 

nimi výjimky, mnohé z nich právě od−
halil Jiří Markovič. Z větší části jsou
v knize příběhy vztahující se k násilí
spějící k tomu nejhoršímu – k vraždě
podmíněné psychikou a zvrhlými po−

hnutkami pachatele. Kniha je také
z části odlehčena i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té před−
chozí zrůdnosti,“ říká o své knižní no−
vince její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovechv knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaro −
še 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví Fraus,
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.

Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: 
v Klatovech, ve Vídeňské  218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

KRIMI

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka

Odložené novorozeně
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Houslistka, zpěvačka
a herečka Iva Bittová
se vrací do Plzně,
aby 4. bře z na od 19
hodin vystoupila
v Měš ťan ské besedě
se svou kapelou Či −
ko ri, se kte rou v pro−
sinci 2016 vydala
své zatím poslední
album At Home.  

Iva Bittová již léta
kráčí po cestě, kterou
stejným dílem vyznačuje její velké hu−
dební a interpretační nadání a vyhra−
něná osobnost. Není divu, že ji tyto
vlastnosti často dovedou i na místa,
kde se obvyklé žánrové škatulky roz−
pouštějí a smyslem tvoření a hraní se
stává především její vlastní umělecká
výpověď a osobitý interpretační styl. 

Původně se proslavila jako divadel−
ní a filmová herečka – již během studií
na konzervatoři hrála v souboru avant−
gardního brněnského divadla Na pro−

vázku a do širšího po−
vědomí diváků se za−
psala především posta−
vou Eržiky z muzikálu
Balada pro banditu. 

Posléze se Bittová
stále více věnovala
hudbě – během její do−
savadní bohaté kariéry
vedle pozoruhodných
sólových projektů na−
vázala četné spoluprá−
ce s vynikajícími hu−

debníky.  V posledních letech koncer−
tuje více v zahraničí než v České re−
publice, a to i takových legendárních
místech, jako je Carnegie Hall v New
Yorku, Radio FM Hall v Tokyu, Le
Cigale v Paříži či Wigmore Hall
v Londýně. 

Úspěch však Iva Bittová slavila do−
konce i v opeře, když přijala roli
Donny Elvíry v modernistickém ne−
wyorském nastudování Mozar tovy
opery Don Juan in Prague.  

Iva Bittová & Čikori
v Měšťanské besedě

Divadelní aktovka Seana O´Caseyho „Bedtime Story“ ve slavné úpravě Jiřího
Krejčíka pod názvem Penzion pro svobodné pány, která byla dlouhá léta úspěšně
uváděna v pražském Činoherním klubu. Komedii, odehrávající se v pokoji jedno−
ho penzionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy do−
movního řádu. V pojetí Divadla Palace se bude jednat o poctu klasické kome−
dii, přioděnou do elegantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese
1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde bláznivé 
situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš Příkazský, Marie Doležalová nebo Anna
Fialová a další

Pension pro svobodné pány
Premiéra Divadla Palace v Měšťanské besedě v Plzni –  8. 3. 2018, 19:30 hodin

Pane starosto, letošní zima Železno −
rudsku přeje. Předpokládám, že náv−
štěvnost a spokojenost
návštěvníků není na bodu
mrazu?
V žádném případě. Sně  ho −
vé podmínky jsou na Želez −
norudsku výborné. Milov −
níci zimních spor tů jsou
urči tě spokojení. V lyžař−
ských areálech na Železno −
rudsku se za poslední roky
hodně inves tovalo, zejmé−
na ve Ski&Bike sportovním
areálu na Špičá ku. Ly žař −
ské areály Nad nádražím a Belveder
jsou spojené, což přispělo opět k vyš−
ší návštěvnosti i spokojenosti lyžařů,
kteří k nám přijíždějí.
Co dělá Město Železná Ruda pro 
lyžaře?
Tak jako v minulých letech i letos upra−
vujeme běžecké stopy. Ty nejlepší
z hlediska obliby u běžkařů jsou do
Národního parku Šumava a v okolí
Pancíře a Můstku. V těch nejkrásněj−
ších prostředích Šumavy. Letos je pří−
rodního sněhu dostatek tak jsme rádi,
že běžkařům můžeme nabídnout větši−
nu běžeckých stop na Železnorudsku.
V krátkých intervalech upravujeme bě−
žecký areál na Belvederu, kde jsi i ná−
ročnější běžkař přijde na své.

Uvažovali jste o zpoplatnění běžec−
kých stop?

Ne, neuvažovali a také
neuvažujeme.
Řekl jste, že spousta
sněhu na Šumavu pat−
ří. Ale co jarní a letní
sezóna?
V posledních letech je
to tak, že se pomalu let−
ní sezóna vyrovnává
nebo i předčí s tou zim−
ní. Milovníci Šumavy
zjišťují, že i bez sněhu
má Šumava velké kouz−

lo a zájem o ní stále roste. Železno −
rudsko totiž nutí člověka k pohybu
a stoupá zájem o cykloturistiku a pěší
turistiku. Máme co nabídnout. Stále
obrovským magnetem jsou Černé
a Čertovo jezero, naučné stezky, jízda
v korunách stromů na sedačkové la−
novce na Pancíř, letos připravujeme
otevření Hadí stezky a doplníme a za−
traktivníme stávající oblíbené naučné
stezky. Mění se životní styl, lidé více
dbají o své zdraví a dávají přednost
pohybu na čerstvém a zdravém vzdu−
chu. Šumava je tím nejlepším místem.
Ne nadarmo se o ní říká, že je to zelený
ostrov uprostřed Evropy.
Řada projektů, se kterými přichá −
zíte, končí ve skříni. Proč, když by

opět zatraktivnily nabídku
pro návštěvníky?
Je třeba hodně investovat
do cestovního ruch, proto
ty naše aktivity. Chceme
využívat také finanční pro−
středky z fondů
Evropské unie.
Veškerá tato
naše snaha má

ovšem jeden háček. O kaž−
dý projekt musíme doslova
bojovat s ochranáři přírody
tedy Správy národního parku
Šumava a cháněné krajinné oblasti.
Naše názory se rozcházejí. My chceme
Šumavu pro turisty a ochranáři z ní dě−
lají uzavřenou divočinu. Nedaří se nám
zachovat či obnovit aktivity, které histo−
ricky na Šumavě byly vybudovány pro
turisty. Je to neudržitelný stav. Přitom

na druhé straně u našich bavorských
sousedů vidíme pravý opak.
Jako například?
U Velkého Javorského jezera byla cha−
ta Arberseehaus. V roce 2016 se roz−
hodli ji zbourat a postavit zcela novou
moderní a větší, která bude letos ote−
vřena. Na vrcholu Velkého Falken stei −
nu, který je v Národním parku Bavor −

ský les stojí horská bouda. Byla posta−
vena v roce 1932 a od dubna do října
slouží jako hostinec a noclehárna. Naši
bavorští sousedé se rozhodli ji zbourat
a na jejím místě vybudovat novou spl−
ňující nároky dnešních turistů. Mohl

bych uvádět další příklady, které
jen dokazují, že na bavorské
straně Šumavy více myslí na
turisty, zatímco u nás díky ne−
ochotě řešit potřeby turistů ze
strany Správy národního parku

Šumava a chráněné krajinné
oblasti je opačný přístup.

Ale optimismus a nadějí na zlepšení
poměrů na české straně neztrácíte?
Naopak. Železnorudsko je ideálním
prostředím nejen pro rodiny s dětmi,
ale pro všechny věkové skupiny, 
pro milovníky pěší a cyklo turistiky.
Naší snahou je, aby u nás měli příle −

žitosti pro zábavu, relax, turistiku
a sport v každém ročním obdo−
bí. Našim mottem je Želez no −
rudsko vás baví.
Rád bych pozval návštěvníky na
Eskymáckou olympiádu. Je to
sportovně – zábavné odpoledne
pro děti a rodiče. V sobotu 10.
února ji pořádají hojsovečtí hasiči.
O týden později v sobotu 17. úno−
ra proběhne veřejný závod lyžař−
ské školy Sněženky a Machři ve
Ski&Bike Špičák. Také v březnu je

připravena spousta zajímavých akci.
V sobotu 10. března od 14:00 hodin
ve Ski&Bike Špičák je připravena tra−
diční akce Jízda přes louži. Překo −
návají se velké louže na čemkoli. 
Veřejný závod o Šumavský pohárek je
plánován na sobotu 24. března.
Jste všichni co nejsrdečněji zváni na
Železnorudsko. (re)

Starosta Železné Rudy Ing. Michal Šnebergr říká:

Hodně sněhu na Šumavu
a Železnorudsko patří

Starosta Železné Rudy
Ing. Michal Šnebergr
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Rok 2018 je zvláštní pro více zemí, které
vznikly v roce 1918, v roce žlutého Koně, ne
jenom Česko, ale i Slovensko, Estonsko,
Maďarsko, Lotyšsko, Polsko, Rakousko, do−
konce ve znamení žlutého Koně (21.1.1919)
vzniklo i Irsko. V tomto roce je výročí
100 let vzniku Československa –
28. října 1918. Numerolo gic −
ky to znamená číslo 3. To
vyjadřuje činorodost, ná−
pady, komunikaci, shr−
nuto: „Obratný talent,
Mentální energie“.
Sou vise jící Ta ro to vá
karta je Mág. To zna−
mená: jaro, mládí,
se bevědomí, velká
zručnost, vynaléza−
vost, obchodní ta−
lent, rychlé myšlení. 
Znamená to, že co se
nepovedlo od r. 1989
dosud, je šance napravit
a dohonit, pokud bude
správná vláda. A protože se
lidé nedočkali naplnění slibů dří−
vějších „partajnických“ čtrnácti vlád
za 27 let, zatoužili po změně. Politologové se
divili, proč hnutí Ano volili převážně starší li−
dé. Vy světlení je jednoduché, už nemají tolik
času a došla jim trpělivost. Věřili, že když
předseda hnutí Ano něco dokázal (na rozdíl
od předsedů všech 14 bývalých vlád), tak že
to předvede i v řízení státu. Tak uvidíme, bu−
deme se těšit, že ano.
Se znamením Koně v Taoistické astrologii si
rozumí lidé narození ve znamení Tygra, Psa,
Ovce, Koně. 
1. ledna 1993 (rok černé Opice) došlo k roz−
dělení Československa. Numerologicky je
datum vzniku ČR číslo 6. To znamená: 
harmonická péče, rodina, vztahy. Dále to
znamená: milující, obětavý, zná soucit a loa−
jalitu, se smyslem pro spravedlnost. Souvi −
sející Tarotová karta Císařovna. Tato karta
vyjadřuje dobrou rádkyni, obchod, plodnost,
rozhodnost, dceru, milenku, mateřské city,
fyzické potřeby.
V době rozdělování republiky bylo (podle
zpětného sebehodnocení) pro rozdělení 
22 % obyvatel (6 % spíše a 16 % rozhodně),
proti rozdělení 60 % (32 % spíše a 28 % roz−
hodně) a 18 % nevědělo nebo zaujalo ne −
utrální postoj.
Pro Českou republiku rozdělení znamenalo
„Pozitivní završení záměrů a plánů“ lidu ČR,

i když první signály hovořily o opaku.
Rozdělení umožnilo „rozpoznat a následně
navázat kontakt s kreativním vnitřním ohněm,
který dával schopnost transformace. Tím se
upevnila pevná vůle všech nenechat se odra−

dit od následování svých cílů. Tím byla
umožněna rovnováha mezi dá −

váním a přijímáním Čechů
a Slováků.

Na Slovensku byla sna−
ha se osamostatnit po−
liticky trvale význam−
ným motivem. To se
pro jevilo jak vyhlá−
šením samostatné−
ho státu v roce
1939, tak federaliza−
cí Česko slo venska
v roce 1969 a výraz−
ným úspěchem poli−

tických stran poža −
dujících osa mostatnění

před rokem 1993.
Pro Slovensko rozdělní

znamenalo „Nalezení svého
středu“. Činy Slováků tím mohly

být v souladu s jejich myšlenkami.
Tolerance a sociální chování byly hnací silou,
stejně jako harmonie a vyváženost.
Se znamením Opice si rozumí podle Taois −
tické astrologie nejvíce tato znamení: Drak,
Had (pan Václav Klaus), v omezené míře
Pes, Ovce, Opice (pan Miloš Zeman), Kanec.
Rok 2018 je v Taoistické astrologii rokem
žlutého Psa. Měl by to být pohodový rok, na
rozdíl od roku 2017 – roku Kohouta. Kohout
je hlavně tvrdý obchodník. Proto rok 2017
byl rok práce, obchodu a peněz.
Rok Psa by měl být rokem oddechu po roce
napětí a tvrdé práce. Pes je většinou poho−
dové znamení, smůlu měli jen lidé narození
v roce 1982. Ale jejich „prokletí“, o kterém
jsem napsal v knize S kým a kde žít, skonči−
lo na jaře v r. 2017. 
Proto psi patří k oblíbeným domácím zvířa−
tům, jsou oddáni svým pánům. Mají obdivu−
hodné vlastnosti − integritu a loajalitu. Osoba
narozená v tomto znamení se nerozpakuje
obětovat pro lidi a ideje, má vysoce vyvinutý
smysl pro povinnost a poctivé jednání. Tak
bude působit rok 2018. 

Jaká znamení uspěla (neuspěla)
v politice:
n Karel IV. 14. 5. 1316 (Drak)
n Angela Dorothea Merkel 17. července

1954 (Kůň)
n Emmanuel Jean−Michel Frédéric Macron

21. prosince 1977 (Had)
n Donald John Trump 14. června 1946 (Pes)
n Alexander Van der Bellen 18. ledna 1944

(Opice)
n Vladimir Vladimirovič Putin 7. října 1952

(Drak)

n Dmitrij Anatoljevič Medveděv 14. září
1965 (Had)

n Petro Olexijovyč Porošenko 26. září 1965
(Had)

n Miloš Zeman 1944 (Opice)
n Václav Klaus 1941 (Had)
n Václav Klaus ml. 1969 (Kohout)
n Václav Havel 1936 (Krysa)
n Andrej Babiš 1954 (Kůň)
n Milan Chovanec 31. ledna 1970 (Kohout)
n Bohuslav Sobotka 1971 (Prase)
n Lubomír Zaorálek 1956 (Opice)

Ekonomika:
V roce 2017 stoupla průměrná mzda o cca
6,8%. Na rok 2018 předpokládám vzestup
mezd o dalších minimálně 5%. Předpo −
kládám stagnaci kvůli více negativním vli−
vům, jako je politická situace v Evropě, po−
větrnostní vlivy (záplavy, sesuvy půdy, ura−
gán) a s tím spojené problémy na železnici
a silnicích. Na rok 2018, a zejména 2019
věštím větší katastrofy a finanční krizi podo−
bnou roku 2008. S tím bude souviset zdra−
votní stav a je jasné, že bude větší zátěž na
psychiku lidí. Hrozí, že „levné hypotéky“ ne−
budou někteří lidé zvládat splácet.

Nezaměstnanost:
V roce 2017 byla cca 3%, což je asi 280.000
lidí bez práce. Protože bylo volných cca
200.000 míst, bylo vidět, že nepracovali jen 
lidé štítící se práce. Na rok 2018 předpoklá−
dám 2,4% a volných míst cca 240.000.

Index štěstí:
Jako jeden z mála se zabývám ve svých
věštbách indexem štěstí, protože to považu−
ji za důležitý aspekt. ČR byla v r. 2016 na 27.
místě, v roce 2017 na 23. místě. 
Slovensko se posunulo za rok (v roce 2016
na 45. místě) na 40. místo. Letos by mohlo
být na 39. místě, což je úžasný posun.
Existuje světová databáze indexu štěstí na
internetu a každý si může najít aktuální
výsled ky. Na prvním místě je Dánsko, druhé
Švýcarsko, šestá Kanada, sedmé Holand −
sko, na devátém Rakousko, USA je na tři−
náctém místě.
V roce 2018 se bude dařit zejména lidem
kompatibilními se znameními Psa, což je
Tygr, Zajíc, Kůň, Krysa, Pes, Kanec, Opice.
Pes je „v opozici“ se znamením Draka, tak−
že lidé narození v roce Draka to budou mít
v roce 2018 těžší.
Rok 2018 = živel Zem. Zem „staví přehradu
vodě“, proto lidé narození v živlu Voda (na
konci roku narození číslo 2 a 3), pociťují
problé my s úřady a úředníky, ale i s lidmi
narozenými v roce, který má na konci 8,9
(živel Zem).

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600, 606 119 600

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

od známého psychotronika a vizionáře Stanislava Brázdy

Věštba pro Česko na rok 2018
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KRYSA:
Trochu složitější rok, ale bude se dařit.
Je dobré myslet pozitivně a nepodlé−
hat pesimistickým náladám, které by
se mohly objevit zejména při špatném
počasí. Obchody se budou dařit, bu−
dete mít dobré nápady. Musíte počítat
se závistí.

BUVOL:
Buvol i pes jsou věrní a loajální. Ale
Buvol je „sluhou“ Psa, proto je třeba
počítat s potížemi, zejména ve vzta−
zích. Proto je třeba se snažit „udržet co
máte“, snadno by se mohlo stát, že
budete opuštěni. Na práci tento rok mít
vliv nebude, pokud zůstanete „sví“.

TYGR:
Tento rok bude super, protože Tygr je
nejlepším přítelem Psa. Bude se dařit
všude a ve všem, do čeho se pustíte.
Můžete začít nové projekty, vyřešíte
všechny spory. Trochu strachu ze vše−
ho “nového“ můžete pociťovat, ale
strach nebude mít opodstatnění.

ZAJÍC:
Pes je sice rychlejší než Zajíc, ale je
to jeho ochránce a přítel. Proto třeba

pomaleji, ale jistě ke změně k lepšímu
dojde. Problémy minulého roku zmizí
a rychle se zotavíte z důsledků.
Urychlíte „léčení bolístek“, když se
dáte naplno do práce a využijete své
diplomacie a chytrosti. 

DRAK:
Pes je s Drakem „v opozici“, a proto
je dobré se připravit na jeden z nej−
horších roků. V tomto roce není dobré
riskovat jak v pracovní oblasti, tak
v oblasti vztahů. Mohlo by se vše ješ−
tě více pokazit. Snažte si udržet, co
máte. Nic není jisté, a to jak v pra −
covní oblasti, tak ve vztazích. Proto
není dobré se pouštět do sporů.
Pokud se budete držet raději v ústra−
ní, může vás potkat i štěstí. Koncem
roku se situace začne zlepšovat. Je
dobré neprozrazovat nové nápady
a taktiku „boje“, bylo by to zneužito
ve váš neprospěch.

HAD:
Budete přehodnocovat své postoje
a náhled na svět. Patrně to bude dob −
rý rok na přehodnocení postojů a ná−
hledu na život. Skotačivý Pes vám bu−
de dělat chaos v hlavě a budete se 
hůře soustřeďovat. Proto je dobré ne−
dělat závažná rozhodnutí, a pokud, tak
musíte spoléhat sami na sebe a nepo−

čítat s ničí pomocí. Po kud se nebude−
te nikomu vnucovat a budete se řídit
osvědčeným: „Vnu cená rada je dik−
tát“, tak přežijete, a dokonce můžete
dosáhnout postupu v zaměstnání,
přijdete−li na něco nového v podniká−
ní. Určitě se vyplatí ustoupit do pozadí
a budovat kariéru nenápadně a s dip−
lomacií hadovi vlastní. 

KŮŇ:
Kůň a Pes si rozumí, proto není pro
toulavého a tvrdohlavého Koně žádný
problém. Mohou se spolu se Psem
proběhnout a dostanou nové nápady.
Kůň i Pes se v letošním roce prosadí,
půjdou dobře jak obchody, tak vztahy.
Nic nebude problém. Jen je dobré ne−
prozrazovat dobré nápady, někomu
by se mohly hodit a přivlastnil by si
je. Určitě to bude rok plný tvořivých
a reálných nápadů.

OVCE:
Pes ovce hlídá a honí, když utečou.
Proto se nenechte vtáhnout do pro−
blémů druhých. Hrozí, že vás do
svých problémů vtáhnou a potom vás
v tom nechají a utečou. Asi obecně
není dobré „sdílet“ problémy dru−
hých. Každý je strůjcem svého štěstí
(ne osudu). Tak si hlídejte to své a ne−
starejte se o druhé. Tento rok by se to
nevyplatilo. Stejně by to letos nikdo
neocenil. Je dobré udržovat a „pěsto−
vat“ to, co máte. Ideální rok na utuže−
ní vztahů. Věnujte se rodině a zejmé−
na dětem. To se vám vrátí v dobrém.

OPICE:
Opice Psa obdivuje a oceňuje jeho
dobrotu a loajálnost. Jen opice nemá
žádnou morálku a je schopna
a ochot na kohokoliv, když se jí to ho−
dí, klidně opustit. Proto Pes bude le−
tos učit Opici loajalitě a poctivosti,
což Opici moc neříká. Pes bude letos
přesvědčovat Opici, aby se učila in−
tegritě, cti a morálce. Pro Opici to bu−
de velká výzva a možnost se změnit
k lepšímu. Pokud se Opice nepolepší,
může o všechno přijít.

KOHOUT:
Kohoutům se dařilo v roce 2017, tak
budou těžit z toho, co naspořili. Proto
se můžete po roce těžké práce těšit
z výsledku a dopřát si trochu zábavy.
Pro radost ze zábavy hrozí, že se 
zisky začnou ztenčovat, proto neza−
pomínejte „roztáčet kolo podnikání“
dál. Bude se dařit. Tento rok vás bude
naplňovat pocitem štěstí. 

PES:
Dva Psi už je skoro smečka, a proto se
bude vše dařit. Oba jsou čestní, loajální,
upřímní a pracovití. Záleží jim oběma na
tom, aby se měli dobře. Je to „osobní
rok“, proto trochu „zátěžový“ a je dobré
nepodléhat pocitům marnosti a oba−
vám. Je to zbytečné, bude se dařit ve
všem. Pokud máte nějaké nevyřešené
problémy, snažte se je rychle vyřešit,
energie roku Psa vám pomůže vše
rychle zařídit ve váš prospěch. Vidím to
do poloviny roku. Pokud vše dořešíte,
nastává to, na co jste čekali, štěstí, 
láska, peníze. Co více si přát. 

KANEC:
Tento rok je rokem stability, pohody
a štěstí. Pro mnohé zrozence ve zna−
mení Kance byly uplynulé roky hodně
těžké. Špatné období trvalo nezvykle
dlouho, někomu dokonce 7 let. Teď
budete chvíli užívat pohody a dívat se,
jak se vše okolo vás srovná podle va−
šich představ. Bylo by dobré tomu tro−
chu pomoci a pomalu, spíše rychleji,
přiložit ruku k dílu, už to má smysl
a bude se dařit, i když můžete pociťo−
vat strach, že to lepší nebude. Tak
vězte, už to lepší je.

ZÁVĚR:
Na závěr jsem vyložit jednu Runovou
kartu, co je v roce 2018 důležité. Vyšla
karta ISA (led), symbolizuje praled,
prahmotu, živel led/voda.
Je jedenáctou runou a představuje
kosmický led, který vyvěrá ze světa
zvaného Niflheim. Reprezentuje static−
ký princip odporu a z něho vyvstávající
koncentraci na podstatné záležitosti. Je
brzdící protisilou evoluce, která v cyk−
lickém rytmu nechává zmrznout jaký−
koli růst, aby po nutné etapě klidu
mohlo vše znova povstat s posílenou
energií. 
Isa vypovídá o životním stádiu sebere−
flexe a vyvstávajícím smyslu pro trans−
formaci hlubokého poznání. Pokud
nám v tomto období stojí v cestě něja−
ké překážky a problémy, jsme schopni
je nejenom odhalit, ale i rozpoznat 
jejich význam a účel. 
V mezilidských vztazích signalizuje kar−
ta ISA ochlazení emocí, především
kvůli nesouladu mezi hodnotovými
žebříčky a představami lidí. 
Vždy je něco za něco a tato „nová do−
ba“ přinese nové poznatky, nové mož−
nosti a věřím, že „bude líp“. Asi není
náhoda, že zrovna v přelomu stého vý−
ročí vzniku ČR byly volby, kdy každý
mohl (pokud svého práva využil) říci
svůj názor a přispět tak k posunu po 
letech stagnace. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jaký bude rok 2018 pro jednotlivá znamení:
1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Všechny tyto souvislosti živlů
a znamení, včetně kompatibi−
lity znamení vůči sobě, dopl−
něné o Taoistickou astrologii
a vědecké dokumenty, jsou
podrobně popsány v mé nové
knize, S kým a kde žít (vydal
Stanley Bradley V říjnu 2017). 

OBJEDNÁVKY: 
Cena knihy (balné + poštovné + DPH) 318 Kč 

Internetová objednávka: 
http://koular.impuls.cz/objednavka−knihy/

Písemné objednání knihy:
Dodavatel: Londa s.r.o.

„Kniha“ Ortenovo náměstí 15a
170 00 – Praha 7

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít

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



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

PŘIJMEME na zkrácený
pracovní úvazek nebo do−
hodu paní na ranní smě−
nu – příprava snídaní,
úklid. Sílu do kuchyně
odpo lední směna. Poža −
du  jeme samostatnost,
flexibilitu, ochotu. Pen −
zion u Nýrska tel.
376572110. RR 70900

FIRMA hledá starobního
důchodce, práce v Klato −
vech na zástupy za řád−
nou dovolenou a nemoc.
Mzda 12.500 Kč/měsíc.
Tel: 602342037 RR 80024

HLEDÁM vitální důchod−
kyni na střídavou péči
o německou seniorku
žijící v Bodenmaisu, něm−
čina, auto. Tel.: +420
606403876. RR 80025

PŘIJMU ženy a dívky do
nočního klubu u něm. hra−
nic. Ubytování zdarma.
Majitelka žena. Tel.:
732504490. RR 80039

DO PRESTIŽNÍ cukrárny
kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, s vlastní
výrobou dortů a zmrzliny,
přijmeme CUKRÁŘKU!
Dále rozšiřujeme náš tým
o SERVÍRKU a BARIST−
KU. Nástup 25.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 725835555.
RR 80048

BOUTIQUE s dárkovým
zbožím v centru Železné
Rudy přijme PRODAVAČ−
KU. Nástup 23.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 602486490.
RR 80049

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

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i po ško −
zené, nekompletní. Dě −
kuji. Tel.: 721127427. PM
180003

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více
kusů. Nabídněte – do −
prava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 
VÝKUP –  RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vykli−
zení celé pozůstalosti.
Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.
rejsek@seznam.cz.
PM 180034 

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy 
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

KOUPÍM jakoukoliv ta −
hací harmoniku – akorde−
on, heligonku, chroma −
tiku, akordeon  jako dárek
pro dědečka muzikanta
Může být i nálezový stav.
Tel.: 728209526. PM
180019

KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký
tesák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za bu −
dování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový mo−
del děla, tanku, auto −
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
180021

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedule,
mosaznou pumpičku,
staré lampy, zvonky,
motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWETA
i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Starou
koloběžku. Též náhrad−
ní díly na Jawa  panel−
ku nebo kývačku, pio−
nýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na 
obsluhu, katalogy, do −
bo vé prospekty. Tel.:
721730982. PM
180015 

KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic,
figurky  zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samo−
tné rámy, hodiny, lampo−
vá radia, staré housle,
violu, vše skautské a ju−
nácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

KOUPÍM ze staré ordi−
nace železnou pro −
sklenou vitrínu, stolek,
skříňku a jiné. Dále
starý litinový ponk
a různé litinové nohy,
dílenské lampy, různé
plechové skříňky se
šuplíky a truhlářský
ponk s dřevěnými zá −
vity na dekoraci. 
Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM
180034 

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Talis −
man, Philips, Telefunken
aj. Staré hodiny, hodinky
náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glass −
hütte, Doxa, Prim aj., se
stopkami i bez. Porce −
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykou −
pím i celou sbírku nebo
pozůstalost. Sběratel.
Na bízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz. PM
180005

KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované nádo−
bí, formy na pečení, ka−
meninové hrnce, hodiny
na zeď, hodinky na ruku,
dětské plechové a bakeli−
tové hračky, obrazy, rá−
dia, sklo, figurální por −
celán a také různé staré
díly na motorky, mopedy,
pionýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím 
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
180011

KOUPÍM osobní auto−
mobil Škoda  Oktavia,
1000 MB, 100, 110R,
120L, 130L,  Trabant –
jen slušný stav, aj, i ne −
pojízdné a náhradní 
díly. Tel.: 721730982
PM 180016 

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple −
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohle dy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na pe −
trolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebu −
jete. Tel.: 737903420. PM
180012

STARÉ fotoaparáty (Fle −
xa ret, Mikroma, Stereo −
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.). náramkové a ka−
pesní  hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíč ka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do nově vzni−
kajícího vojenského mu−
zea okupace a osvobo −
zení západních Čech vo−
jenskou techniku (i části),
motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky,
uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
tela ta, spacáky, šavle
apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

PRODÁM větší rozkládací
sedací soupravu do L,
umělá semiš, kávová 
barva + komodu. Foto za−
šlu na mobil. Tel.:
605815731. PM 180039

PRODÁM golfky na dvoj−
čata, sezení za sebou.
Pěkný stav. 1000 Kč. Tel
731521112.

PRODÁM pípu s chlaze−
ním na 5litrové soudky pi−
va. Tel. 603535061.

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

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6m x 3m x 3m –
více kusů, vnější opláš −
tění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní  roz−
vod elek třiny včetně jisti−
čů a osvětlení. Podlaha,
strop a stěny zateplené.
Slušovickou buňku, oblo−
ženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, za−
řízenou k okamžitému
používání. Zajištění do−
pravy na místo určení.
Tel.: 604867469. PM
180024

3 DVOUKOMOROVÉ ho−
lubníky pro šest párů vel−
mi pěkné cena 700 Kč.
Tel.: 721950044. RR
80003

PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 180026  
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DŘEVĚNOU truhlu z pře−
lomu 19.–20. století za−
chovalá. Cena dohodou.
Tel.: 721950044. RR
80004

PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a  předepnu−
té stropní  panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60 x 12
cm, Plzeň  a okolí. Mož −
nost  naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211.
PM 180025

KUCHYŇSKÝ robot nerez
od Beca, nový, velký ob−
raz od malíře Gabriela
Tomana Zátiší s astrami,
větší množství knih a CD
nosičů, časopisy Udělej si
sám 1973−94 svázané.
Tel.: 723211767. RR
80043

DĚTSKÉ lyžařské boty
NORDICA vel. 26/29 (cca
na 3 roky). Cena 100 Kč.
Tel.: 737129655. RR
80063

KOUPÍM pěknou chatu
v docházkové vzdálenosti
Klatov (Rozhrání, Markyta
atd.). Voda, septik podm.
Tel.: 602843132. RR
80016

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy −
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň – jih,
Plzeň − sever. Podmínkou
pouze vlastní pozemek
a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180058

PRODÁM dům č. p. 317
s garáží a pozemky v Ne −
pomuku, okres Plzeň –
jih, tel. 603720057.

VYMĚNÍM dům v Sobě ti −
cích u Klatov (polosamo−
ta) za dům v Klato vech.
Nebo prodám a kou pím.
Realitky NEVOLAT!!! Tel.:
602251722.

KOUPÍME dům nebo cha−
lupu do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra nebo i zanedbaný.
Děkuji. 773585290. RR
80062

SHÁNÍM ke koupi starší
rodinný dům se zahradou
k trvalému bydlení, tel.:
722111740. RR 80055

KOUPÍM dům s více byty,
možno i s nebytovým pro−
storem, tel.: 704540401.
RR 80056

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vytě −
žený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 80088

VÝMĚNA nájemní(státní)
byt garsoniéra 40 m, I. kat.
(vlastní plynový kotel),
koupelna po celkové re−
konstrukci v centru na ná−
městí v CB, výhled do za−
hrady, nájemní smlouva
od magistrátu, za garso −
niéru, dvojgarsoniéru, ev.
1+1, I. kat. panelák, zdě−
ný dům, za Plzeň, nebo
Domažlice, byt je vhodný
pro starší lidi, kteří mají rá−
di klid, starší nájemníci
v domě, bezproblémoví,
dostupnost MHD, polikli −
nika, nemocnice vše blíz−
ko, nák. centra, nabídky 
na mail: janina5687@
seznam.cz., jen SMS
720971087, RK nevolat
a nepsat. PM 180001

PRODÁM byt 1+1 v os.
vlastnictví, cihla, Plzeň−
Lobzy, 1. patro s balko−
nem, výhled do parku,
částečně zrekonstruovaný,
nová okna s trojskly, nové
podlahy, rozvod vody, bez−
pečnostní dveře, prostorný
sklep. Bytový dům svépo−
mocí postavený. Cena
1780000 Kč, právní servis
a bankovní úschovna za −
jištěna. Bez RK. Tel.:
606898069. PM 180007

URGENTNĚ hledáme
k prodeji byty do 80 m2

v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit zálo −
hu předem. Exekuce či zá−
stavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180045

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod −
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REA −
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180046

KONKRÉTNÍ  kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180047

PRODÁM byt 2+1 v Kla −
tovech.  Balkon, 2. podla−
ží, bez výtahu. Cihlový
dům. RK nevolat. Tel.:
603872590. RR 80030

PRONAJMU menší  byt
v centru Plzně, 2 samo−
statné pokoje + KK, níz−
ký nájem. Volné od břez−
na. Tel: 608 911 111

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouho −
dobému pronájmu. Za −
ruču je me pouze solidní
klien  telu, jejíž výběr mů −
žete sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180060

NEBYT. prostor v Klato −
vech, poblíž náměstí 
o výměře 160 m2 s mož−
ností venkovního posezení 
(50 m2). Kolaudováno jako
restaurace. Možnost i jiné−
ho využití. S nebyt. prosto−
ry je možný i pronájem 
bytu. Tel.: 777051422. RR
80026

PRONAJMU garáž v blíz−
kosti Kauflandu v Klato −
vech. Inf. – tel.:
728380779. RR 80084

ZAVEDENÉ kadeřnictví na
Husovo náměstí v KT na−
bízí volné prostory vhod−
né pro podobné obory,
k dispozici od 1. 3. 2018.
Vlast. živ. list. Tel.:
376310148, 607837657.
RR 80087

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnos−
ti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme za −
jištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040

NABÍZÍM k pronájmu ga−
ráž v Plzni – zadní Skvr −
ňany za 1000 Kč měsíč−
ně bez energií. Tel.:
607873233. PM 180014

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji.
Tel.: 605111671. PM
180002

KOUPÍM Škodu Fábii
i horší stav bez STK, která
není dlouhodobě v provo−
zu. Tel.: 722615183.  PM
180020

PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
PM 180028 

KOUPÍM MERCEDES
190, r. v. 87−91, případně
náhradní díly. Tel:
736139113. PM 180029

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

TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazneza−
rizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou  převodovkou a  kom−
pletní dveře  do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly. Pro −
dám také  díly na Avii 31
r.v. 1992, motor, dveře,
kardany,  pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla
atd. Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu
LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027

KOUPÍM vozidlo ŠKODA
FELICIA 1,3 (50kW).
Pouze výborný stav bez
koroze. Tel.: 730693443.
RR 80081

KOUPÍM Babetu 1 nebo 
2 rychl., tel.: 720512812.
RR 80076

KOUPÍM Volhu 21, i bez
SPZ, tel.: 604635405. RR
80077

JÁ SPORTOVNÍ TYP
54/180, štíhlý, nekuřák,
rád poznám ženu štíhlé
postavy, nekuřačku, bez
závazků, která lyžuje, pla−
ve a ráda cestuje. Od 45
do 52 let. PL, KT, DO. Volat
po 14 hod. na tel.:
720630968. PM 180006 

52/180 z Plzně, upovída−
ný sportující muž, hledá
babičku přiměřeného věku
a postavy ke společnému
hlídání. Zn.: Vím, že jsi…
Tel.: 607467062. PM
180009

PRŮMĚRNÝ padesátník
hledá kámošku do sauny.
Věk, stav, postava, vyzná−
ní, vzdělání ani rasa atd.
nerozhoduje!!! Tel.:
605142760. PM 180010
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MUŽ 50/178 štíhl. posta−
vy z Plzně, hledá nezada−
nou ženu, s vyřešenou mi−
nulostí, pro vztah založený
na vzájemné důvěře. Tel.:
737903420. PM 180013

43/175 hledá sympatic−
kou ženu všestranných
zájmů, nekuřačku. Tel.:
603582137. PM 180037

57LETÝ rozvedený hledá
milenku od 50 do 60 let.
Okolí Sušice. Tel.:
723503889. RR 80009

NETTER Mann 50/176
sucht deutschsprechende
Frau für Freizeitgestaltung,
Freude, Partnerschaft.
Raum Klatovy – Sušice –
Kašperské Hory. Tel.:
778269336. RR 80022

AHOJ. Já, mužskej po 50,
178/82, bych rád poznal
nejen kámošku, pohled−
nou, sympatickou, štíhlej−
ší, mladší s úsměvem na
rtech, tak trochu čertici,
ale přesto toužící nejen po
pohlazení, pro pohodový
diskrétní vztah. Chci snad
moc? Poznat Tě chci moc.
Vím, že jsi, ale nevím kde
– z Domažlicka. SMS na
607722587. RR 80023

HLEDÁM milenku, nebrá−
ním se finanční výpomoci,
dojedu kamkoliv. Věk ko−
lem 50 let. Budu se těšit.
Jindra. Tel.: 721030735.
RR 80028

58/170 NEKUŘÁK, rozve−
dený rád pozná příjemnou
ženu od 50 do 57 let, bou−
belka vítána. S vyřeš. mi−
nulostí z DO, KT, PM, PJ.
Tel.: 734371214. RR
80031

ŠTĚSTÍ s Bavorákem –
tel.: 720409101.

SYMPATICKÝ chalupář
60/170, zajištěný, hledá
k sobě elegantní, domi−
nantní přítelkyni. Na krás−
né chvíle – život. Mezi PM
a DO. Souznění duší. Tel.:
607293848. RR 80040

MUŽ 50/180 hledá upří−
mnou ženu pro hezký trva−
lý společný život. Při vzá−
jemném porozumění při−
stěhování ke mně možné.
Minulost mám vyřeše−
nou. Jen vážně. Existu −
ješ? Najdu Tě? Tel.:
606133924. RR 80041

RÁD se seznámím se
sympatickou ženou do
67 let pro vážný vztah
z okr. Domažlice. Tel.:
607994500. RR 80045

60+, hledá ženu na pro−
buzení do života, okres KT,
tel. 736139048. RR80057

ŽENATÝ vitální sportovec
50/180/85, s hezkou
sportovní postavou, hledá
štíhlou, obyčejnou ženu na
hezký, trvalý, diskrétní
vztah, založený na přátel−
ství, upřímnosti a kvalitním
sexu, čas mám, KT, DO,
tel. 733407817. RR80060

SYMPATICKÝ 48/180,
sportovní postavy, hledá
štíhlou kamarádku, milen−
ku na kolo k vodě do příro−
dy, na sex podle našeho
času a zájmů, nezávazný
trvalý vztah, DO, KT, tel.
721460064. RR80061

HLEDÁM ženu, přítelkyni
kolem 50 let, které také
chybí láska, milování,
poro zumění. Chceš to
změnit? Zavolej. Tel.:
777809031. RR 80064

MUŽ 58 let hledá kama−
rádku, která ráda zajde na
kafe. Sušice a okolí. Tel.:
607863707. RR 80079

58LETÝ rozvedený neku−
řák se zájmem o přírodu
a cestování hledá ženu ro−
dinného typu do 57 let.
Čekám, že se ozveš, už
nechci být sám. Odp.
všem. KT – DO. Tel.:
776409578. RR 80082

ID hledá osamělou kama−
rádku, tišší a empat. pova−
hy, též plně či část. inv.,
cca 50–60 let, možno
věří cí i plnoštíhlejší, k ob−
čas. popovídání, vycház.
či návšť. bazénu. bazénu
s duchov. zájmy. Nýrsko –
Janovice – Klatovy.
Prosím nejprv SMS na 
tel.: 607442104 či e−mail:
laramp@seznam.cz. RR
80083

ANNA – 75, z Klatov, by
chtěla najít spolehlivého
partnera. Hledám vztah
založený na důvěře a tole−
ranci. Odpovědi prosím do
redakce. RR 80021

ŽENA 57/164/67, vdova,
nekuřačka z Plzně, později
s domkem se zahradou
u Baltského moře v Pol −
sku, hledá muže od 57 let.
Mám zájem o trvalý vztah.
Auto vítáno. Prosím SMS
na tel.: +420776895535.
PM 180004

66/165 ZAJIŠTĚNÁ, zdra−
vá žena hledá šikovného
muže se zálibou v toulání
a poznávání krajiny, pří −
rody a dobrého jídla. Spo −
lečné zážitky. Tel.:
704450544. PM 180017

HLEDÁM sympatického
přítele do 55 let s vlastním
autem a bydlením, který
umí vytvořit příjemnou
poho du a skvělý vztah.
Jsem 46/160 brunetka
z Plzně. Plzeň a okolí. Tel.:
774261040. PM 180061

PŘÍJEMNÁ blondýna, ID,
pracující, hledá muže
finanč ně zajištěného okolo
50 let, ne obézního, na
přátelství a více. Tel.:
775270251. Pouze volat
okolo poledne – nikoli
SMS. RR 80072

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení,

odvoz a likvidace 
různého odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka

je zdarma. 
Tel. 603512322, 

e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.cz 

PM 180035

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání 
bazénů, uložení bazénů,
odvodňovací drenáže
okolo domů, případně
země dělské drenáže, te−
rénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím  ukládku ze −
mi ny i větší množství cca
3000 tun. Cena při men−
ším množství 100Kč/t,
při větším množství sleva
až na 55 Kč/t. Plzeň,
Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 180033 

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Dráb ková, telefon:
608117789. RR 80050

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180041

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte pro −
dáno. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180042

KUPUJETE NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezaplatíte
ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957.  PM 180044

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja −
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ce−
ny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043

NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání
trávy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435

KURZY GDPR Tachov,
Stříbro. PC SW účetnict−
ví/mzdy/EET. Počítače
p rode j /op ravy /EET.
www.SoftAg.cz, 374 623
540. KŘI PM 180064

NEJLEVNĚJŠÍ stěhování
po celé ČR i v zahraničí.
Tel.: 607335835. RR
80075

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková. 

Tel.: 721943234. 
RR 70879

KONSOLIDUJTE si dra−
hé půjčky! Skvělá půjč−
ka 30.000−500.000 Kč,
levné splátky, možnost
splácet dlouhodobě,
věk 18−72 let, První
splátka za 2 měsíce,
netřeba ručitele ani ne−
movitost, stačí OP, pří−
jem, bez exekuce.
Pražská 41, Plzeň, t.:
605760958. KŘI PM
180018 

RYCHLÉ půjčky, americ−
ké hypotéky, veškeré 
realitní služby včetně
rychlého odkupu nemovi−
tostí. www.kz−finance.cz,
tel.: 737607405.  KŘI PM
180063

EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de −
montáž ocelových kon−
strukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469.
PM 180030

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet, roční před−
povědi, pomoc v mezilid−
ských a milostných vzta−
zích, při finančních a zdra−
votních problémech. Věšt −
ba podle Knihy proměn,
zrušení negací kletby.
Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

PRODÁM Border kolii –
psa 18 měsíců stáří. Tel.:
775496557. RR 80018

PRODÁM měsíční kozla−
ta 200 Kč/kus, prodám
kozí mléko 25 Kč/L, kozí
sýry 250 Kč/kg, Kdyň −
sko, tel. 723877969.
RR80059

LÍHEŇ – ZO 1 Klatovy
nabízí od 22. 3. 2018
jednodenní KUŘATA ple−
men: Australka, Hemp −
šírka, Minorka, Leg −
hornka, Vlaška, zak.
Kočinka a Japonka.
Objednávky p. Bonk –
722708052. RR 80086

COTON DE TULEAR.
Prodám štěňátka bez PP
po výstavně úspěšných
předcích. Malý pejsek
s nelínající bavlníkovou
srstí nevyžaduje střiho−
vou úpravu, jenom se
pročesává. Je antidepre−
sivní, vhodný i pro aler−

ZEDNICKÁ PARTA pro−
vádí rekonstrukce,
strojní omítání, obklady,
dlažby, jádra a veškeré
zednické práce, tel.:
723136228. RR 80052

SPLŇ SI své předse −
vzetí, uzdrav se, zhub−
ni, nauč se jazyk, ukon−
či dluhy, zařiď si vlastní
bydlení a vozidlo, najdi
životního partnera
a práci, bud vyjímeč−
ný/á pro své okolí, zač−
ni ještě dnes – napiš si
teď hned o info na mi−
s e p e v n e v u l e @ s e −
znam.cz do predmetu
mailu dej pouze MPV
a odesli. RR 70880
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

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

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

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

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

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

Regionální redakce: 
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy 

tel.: 376 360 311 � fax: 376 360 312

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

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

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. února 2018
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giky. Je bdělý a ostražitý,
ale zbytečně neštěká.
Vhodný na canisterapii –
k rehabilitaci. Oblíbený
pro výstiž nou a přizpů −
sobivou povahu. Miláček
celé rodiny, lásku rád
bere i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: hajami
@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 80042

PŘÍJEMNÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero −
tickou relaxaci a krásné
milování, orálek bez a jiné
er. služby ve svém sou −
kromém bytečku v Plzni.
Diskrétně. Telefon:
607412325. PM 180062

JSEM TA, která tě krásně
pomazlí, zahřeje po těle
i po duši. Zažij božský
orálek, milování. Nejen
příjemná v sexy prádél−
ku, ale i pěkně klenutá,
nažhavená se v mé po−
stýlce na tebe těší! SMS
ne, volat a domluvit se ve
dne. Tel.: 728883302.
KŘI PM 180008 

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

Moje životní ponaučení: ženám pod padesát
prodáš jehly leda v obuvi. Ty na jehlách žijí.
Ženy po padesátce je hledají v kupce sena, ty
s nimi šijí. 

Lelkuji, podle psychologů spíše prokrastinuji.
A to v takové míře, až jsem se rozhodla oprášit ši−
cí stroj a spravit manželovi montérky. Což vyža−
duje navléci jehlu. Vlastním poslední, a při vší
smůle patrně toho nejjemnějšího kalibru. Vidím
sotva ji, natož její ucho. Brejlím, střídavě zaměřu−
ju, olizuju, odstřihuju. Jsem velmi trpělivá, ve vě−
ku, kdy není kam spěchat. A ruka se zatím netře−
se. Ani nedýchám, když ten užmoulaný koneček
neviditelným ouškem projde.

Doprčic! Ta pitomá jehla se zlomila. Naditá!
Zatraceně! Už i jen její výměna zbaví člověka elá−
nu, natož hledání nejbližší galanterie. Na štěstí ži−
jeme ve světě internetových obchodů. No vida –
jehly Jeans, jehly mix, klikám, klikám – ty jo, po−
dražily. A navíc poštovné? Blbost. Vezmu motouz
na Vánoce, balicí papír, cosi z výprodeje. Do toho
něco bublá na plotně, volá zákazník, babi s něja−
kou historkou, zvoní děti... Šiju horkou jehlou.
Sláva, úspora jak hrom, poštovné zmizelo.
Zaplaceno..

A pak přišly. Ty jehly. Čekala jsem tři a tři kra−
bičky. Dorazily tři a tři balíky, každý s několika
sada mi krabiček. Zkrátka a dobře – jehel mám
jak čínská fabrika. Chcete jehly bez poštovného?
Mimořádný kauf. Mix nebo Jeans? Že nemáte 
šicí stroj? No jo, ale až ho mít budete, zas nebu−
dou jehly.

Prvním kupcem je babi, sice už nic nešije, ale
chce mě potěšit. Sousedka si odnesla hned po
dvou baleních, slibný začátek. Kama rád ka bere
také pro tchyni. Připíchnul se i kolega – jehelníč−
kem zásobil sestru. Tím můj odbyt skončil. Ač
jsem se snažila, jak jsem se snažila, zbylo jen ži−
votní ponaučení: větší objednávkou neušetříš
a ženě pod padesát jehlu neprodáš. Leda v obuvi.

Zkušenost dobrá, leč jehla stále osiřelá, mon−
térky stále děravé. Neúnavně cílím na střed jehly.
Po chvíli přiberu do party lupu. Později s prosbou
o nadití jehly marně obvolávám rodinné příslušní−
ky. Po čase i přátele. Nevzdávám se, jsem hou−
ževnatá. Mám montérky, díru i záplatu. Mám do−
konce stovky jehel, ale ani jednou neprojde moje
nit. Zoufám si. Kleji a viním celý svět. Manžela,
který nejenže montérky nosí, ale i je troufale trhá.
A dokonce mi, blázen jeden, před třiceti lety kou−
pil tenhle šicí krám.

A tu můj muž přijde domů. S klidem a nadhle−
dem moji jehlu navlékne a já s pokorou záplatuji je−
ho montérky. Děkuji Bohu, že jsme dva. A že náš
společný život hladce prochází uchem jehly. I kdy−
bych vyšívala sebelíp, co je mi to platné, když jehlu
nenavléknu. A k čemu naditá jehla tomu, kdo nevy−
šívá? Zkrátka a dobře, ve dvou se to lépe šije,
i když občas sem tam táhne nebo trochu škrtí.
A na každou díru se nakonec najde záplata.

Vzkaz pro ty před padesátkou: až jehly v kupce
sena chtít hledat budete, stačí seno, jehly mám.
A pro vás všechny: Ať vám v roce 2018 šije nit!

Sylva Heidlerová

Život na jehlách aneb kdo mi jednou jehlu navleče?

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 
5. 3. 2018
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