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Plzeňská radnice zřídila novou
službu, jež na úřadě zajistí bez−
problémovou komunikaci lidem
se sluchovým postižením. Na pře−
pážky jednotlivých úředních bu−
dov přibydou tablety s online tlu−
močníky, jejichž prostřednictvím
se pracovníci magistrátu a slu−
chově postižení občané snadno
dorozumí.  

„Realizujeme důležitý krok k to−
mu, aby občané se sluchovým po−
stižením mohli pohodlně a důstojně
vyřešit na magistrátních úřadech
své záležitosti a co nejméně pocítili
bariéry, jež vychází z jejich handi−
capu. Jsme rádi, že díky tomuto
projektu nyní dokáží vyřídit napří−
klad občanský nebo řidičský prů−
kaz, cestovní pas či živnostenský

list, a to výrazně jednodušším způ−
sobem,“ řekl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.

Objednat se na úřední jednání
s pomocí online tlumočníka je po−
dle Bohuslava Horaise, vedoucího

úseku podpory uživatelů Správy
infor mačních technologií města
Plzně, velmi jednoduché. „Na webo−
vých stránkách jednotlivých praco−
višť bude uveřejněný e−mailový kon−
takt na odpovědného pracovníka.
Tomu stačí poslat zprávu s poža−
davkem na objednání, úředník ověří
dostupnost online tlumočení na da−
ný den a hodinu a pošle potvrzení
termínu, případně se s klientem do−
mluví na jiné datum. Samotná ko−
munikace na přepážce je pak reali−
zována prostřednictví tabletu a vide−
ohovoru s online tlumočníkem,“ do−
plnil Bohuslav Horais. 

Technickou realizaci služby zajistí
Správa informačních technologií
města Plzně, jež dodá tablety na 

Nová služba pro neslyšící pomůže
v komunikaci na úřadě

... pokračování na straně 2
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dotčená pracoviště. Online tlumoče−
ní bude realizováno skrze projekt
Tiché linky, centra online komunika−
ce pro osoby se sluchovým posti −
žením. „Naším online tlumočením
nechceme nahrazovat fyzického tlu−
močníka, je to pouze doplňující pro−
středek v situacích, kdy přítomnost
fyzického tlumočníka není potřeba.
V současné době máme na Tiché
lince registrováno přes 1000 neslyší−

cích. Nejčastěji jsou tlumočeny situ−
ace jako objednání k lékaři, omluvení
dítěte ve škole, pracovní pohovor ne−
bo právě jednání na úřadě. Klienti tu−
to službu velmi oceňují, myslím, že
my slyšící si ani neuvědomujeme, co
vše automaticky po telefonu vyřídí−
me. Co se úřadů týče, zatím bude
Plzeň spíše výjimkou rozsahem, kte−
rým bude tlumočení k dispozici,“ vy−
světlila Olga Blahovco vá, regionální
manažerka projektu Tichý svět.

... dokončení ze strany 1�

Nosíte v hlavě nápad na podnikání,
nebo jste už podnikat začali? Máte
známé či příbuzné, kteří to také
chtějí rozjet na vlastní triko? Ne −
čekejte a přihlaste svůj podnikatel−
ský projekt do  8. ročníku  T−Mobile
Rozjezdů! Poradí vám v tomto
smě ru i Regionální hospodářská
komora Plzeňského kraje.

Co jsou Rozjezdy
T−Mobile Rozjezdy jsou víc než jen
soutěž pro začínající podnikatele.
Kromě toho, že můžete vyhrát skvělé
ceny, které vám pomohou rozjet pod−
nikání, můžete se přihlásit na bezplat−
né semináře s odborníky, využít pora−
denství a hlavně získat nové kontakty. 

Na bezplatné semináře se mohou
přihlásit všichni v daném kraji, kteří
se zajímají o podnikání. Účastníci
seminářů se nemusejí přihlásit i do
soutěže. Využijte možnost setkat
se s porotci, mezi nimiž jsou zástup−
ci organizátorů a partnerů T−Mobile
Rozjezdů, lidé z firem, které investují

do zajímavých podnikatelských ná−
padů, a regionální novináři.

O co soutěžíte?
Vyhrát můžete jak v regionálním, tak
i v celostátním kole soutěže. Na
všechny finalisty čekají ceny v cel−
kové výši téměř 3 miliony korun. 
Za uplynulých sedm let prošlo Roz −

jezdy několik tisíc začínajících podni−
katelů z nejrůznějších oborů. Mezi
zhruba třemi sty padesáti celostátními
i regionálními vítězi najdete majitele
cukráren, kaváren, školek, fotoateliérů
nebo salonů, pekaře, výrobce kosme−
tiky, oděvů, obuvi a doplňků, vývojáře
aplikací a softwaru a provozovatele
řady dalších služeb. Všem z nich 

T−Mobile Rozjezdy pomohly splnit si
sen, zbavit se šéfů a živit se na vlastní
triko tím, co je doopravdy baví. 

Více informací o soutěži, bez−
platných seminářích i on−line při−
hlášku najdete na www.rozjezdy.cz
Dotazy zodpoví také Eva Karasová:
+420 603 413 156, eva.karasova
@t−mobile.cz

Začíná osmý ročník T−Mobile Rozjezdů, 
podnikejte na vlastní triko i vy!

Nová služba pro neslyšící pomůže
v komunikaci na úřadě
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Letošní filmový festival Finále
Plzeň se koná od 19. do 24. dub−
na. Festivalovými prostory se le−
tos – kromě Měšťanské besedy –
stává i Papírna, DEPO2015, Café
Regner a další atraktivní místa
v Plzni. O Zlatého ledňáčka se ut−
ká 51 nominovaných (ze 112 při−
hlášených) snímků v pěti katego−
riích, nově se o hlavní cenu budou
ucházet i krátké studentské filmy
do 40 minut. Finále však kromě
soutěže nabízí i bohatý dopro −
vodný program zahrnující archivní
snímky, hudební produkce a dal−
ší. Prodej vstupenek na dopro −
vodný program byl zahájen na
www.festivalfinale.cz

„Finále Plzeň nejsou jen filmy
v soutěži. Každý rok se snažíme
doplnit program i o zajímavé sním−
ky z let minulých, jejichž hodnota je
i pro současného diváka značná.
Letos jsme se rozhodli oslavit 100.
výročí založení republiky třemi
dnes již legendárními snímky.
Diváci budou mít možnost shléd−
nout Extasi Gustava Machatého,
němý historický velkofilm Svatý
Václav a hvězdně obsazené podo−
benství nastupujícího fašismu po−
dle předlohy Karla Čapka Bílá 
nemoc. První dva z těchto snímků
budou promítány v rámci silent kina
před Besedou v Kopeckého sadech

a speciálně k nim bude na místě DJ
vytvářet hudbu, kterou si diváci po−
slechnou ze zapůjčených sluchá−
tek,“ upřesňuje program archivní
sekce Peter Badač, programový
ředi tel Finále Plzeň.  

Součástí archivní sekce je i osla−
va Miroslava Horníčka – plzeňské−
ho rodáka, který by v listopadu le−
tošního roku oslavil 100. narozeni−
ny. Organizátoři festivalu se roz−
hodli vzdát tomuto herci, dramati−
kovi, spisovateli, režisérovi, diva−
delnímu teoretikovi a glosátorovi
hold projekcí snímků O Plzni vážně

i nevážně a Lidé za kame−
rou a také realizací jeho le−
gendárního Kino auto ma tu. 

„Historicky první interak−
tivní filmový projekt Kino −
auto mat: Člověk a jeho
dům byl uveden na EXPO
v roce 1967. Návštěvníci
Finále Plzeň si jej mohou,
spolu s průvodcem Jose −
fem Poláškem, připome−
nout u sklenice lahodného
plzeňského moku v sobotu

21. dubna od 17h v plzeňském
pivo varu,“ láká na doprovodný 
program ředitelka festivalu Eva 
Ve ruňková Košařová a dodává:

„Dopro vodný program nabídne řa−
du projekcí i akcí, a to nejen v Be −
sedě, ale např. také v Papírně či
v DEPO2015. Tam bych ráda po−
zvala milovníky filmové hudby na
koncert Pražského filmového 
orchestru, který se bude konat
v neděli 22. dubna a tentokráte
mimořádně za doprovodu dvou pě−
veckých sborů Canti di Praga
a Pražského filmového sboru.“

K dalším zajímavostem dopro −
vodného programu 31. ročníku fil−

mového festivalu Finále Plzeň patří
koncer t Kláry Vytiskové v Anděl
Café, hudební produkce nebo
autorské čtení v Papírně a další.   

Kinoautomat zabradli

Dirigent Jiří Korynta

Vrcholí přípravy na 31. ročník
filmového festivalu Finále Plzeň 
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Krajský úřad Plzeňského kraje pro−
vedl rozsáhlou kontrolu smlouvy
uzavřené se společností ČSAD
autobusy Plzeň, která odhalila
nedo statky vyčíslené na 122 milio−
nů korun. Dohodu o uznání dluhu
a jeho úhradě dnes schválilo za−
stupitelstvo. S dopravcem byla zá−
roveň uzavřena i dohoda o horní
hranici plateb pro roky 2017 až
2019, která přinese úsporu 150
milionů korun. 

„Dopravní obslužnost a její kvalita
je jednou z našich nejvyšších priorit.
I proto jsme od ledna 2017 až do le−
tošního února pečlivě kontrolovali
plnění smlouvy zajišťující dopravní
obslužnost území našeho kraje.
Během tohoto procesu jsme nalezli
nedostatky, které jsme vyčíslili na ví−
ce jak 122 milionů korun. Osobně
jsem rád, že dopravce uznal tento
dluh a splatí ho v pravidelných splát−
kách,“ říká Josef Bernard, hejtman
Plzeňského kraje. 

Kontrolní skupina shromáždila
přes 200 smluv, pracovala s účet−
nictvím dopravce obsahujícím 3 mi −

liony transakcí, odeslala přes 50 pí−
semných dotazů na právního zá−
stupce dopravce, provedla stovky
ekonomických a právních analýz.
Mimořádné nasazení a velká míra
detailu, do kterého se podařilo
kontro le proniknout, přiměla doprav−
ce, aby nález kontroly uznal. Do −
pravce se podpisem dohody o uzná−
ní dluhu a jeho úhradě zavázal uhra−
dit Plzeňskému kraji dluh ve výši
122 779 328 korun ve 34 pravidel−
ných splátkách. 

„Na straně dopravce byly zjištěny
nedostatky v hospodaření a vykazo−
vání prokazatelné ztráty, která byla
urče ná k úhradě Plzeňským krajem,
a to v letech 2013 až 2015. Dalším
naším velkým úspěchem je fakt, že
jsme s dopravcem dojednali i maxi−
mální celkové náklady na zbývající
roky trvání smlouvy do konce roku
2019. Touto dohodou byly náklady
zastropovány na úroveň roku 2015
a přitom v sobě již zahrnují dopad
dvou Nařízení vlád o navýšení mezd
řidičů. Tato dohoda přinese Plzeň ské −
mu kraji úsporu 150 milionů ko  run,“

doplňuje Pavel Čížek, náměstek
hejtmana pro oblast dopravy.

Pro právě skončený rok 2017 je
rovněž dohodnuté maximum finanč−
ních prostředků na dopravu. Tímto ve−
dení kraje zastavilo každoroční zvyšo−
vání nákladů dopravce, které v ko m −
binaci s citelným poklesem tržeb
eska loval růst dotace hrazené krajem.

„Jedním z našich hlavních úkolů
je zvýšit důvěru lidí ve veřejnou
správu, tak aby měli jistotu, že daně,
které jsou v naší zemi vybírány, jsou
také řádně vynakládány. Proto jsem
rád, že můžeme v současnosti ozná−
mit, že dopravcem zaplacené penále
a úspora vyplývající ze stanovení
horní hranice plateb v letech 2017 až
2019 přinese daňovým poplatníkům
úsporu více jak 270 milionů korun,“
vysvětluje Josef Bernard.  

Tímto krokem pokračuje proces
restrukturalizace veřejné dopravy
v Plzeňském kraji, v jejímž důsledku
by měla být doprava na území celé−
ho kraje efektivnější, cenově dostup−
nější a měla by využívat moderní
autobusy a vlaky. 

Boj s dopravcem vyhrál kraj a uspořil miliony 

Historický víkend patří od roku
1995 tradičně do červnového kul−
turního programu v Plzni. Stejně
tomu bude i letos, konkrétně ve
dnech  8. – 10. června 2018. Oblí −
bená akce se tentokrát ohlédne
zejména do dob První republiky,
která letos slaví 100 let. Zároveň
však program historického víkendu
zachová své tradiční prvky jako
jsou Rej a Vejšlap strašidel nebo
Pohádková cesta …

„Historický víkend 2018 proběhne
v režii Petra Baťka ve spolupráci se
spolkem šermířů a přátel historie
Plzeňští a Rytířů Koruny České.
Hlavním tématem bude nalezená

Plzeňská kronika, díky které ožijí
známé i méně známé postavy a pří−
běhy z dějin našeho města,“ uvedla
ředitelka Nadace 700 let města
Plzně Alena Kozáková.

Akce se uskuteční tradičně na ně−
kolika scénách v historickém centru
Plzně. Hlavní bude opět na náměstí
Republiky, tentokrát však ve zcela
nové podobě. Děj budou moci diváci
sledovat hned na dvou pódiích, která
bude spojovat pohyblivý povoz.

Na snímku režisér Historického ví−
kendu Petr Batěk a ředitelka Nadace
700 let města Plzně Alena Kozáková.

Střípky 
z Plzně

Vozy veřejné 
dopravy v Plzni 

letos ujedou
15,389 milionu
vozokilometrů 

Město Plzeň si pro letošní rok
objedná u dopravních podniků
veřejnou dopravu za 869,316
milionu korun. Za ně Plzeňské
městské dopravní podniky za−
jistí dopravní výkon v celkovém
objemu 15,389 milionu vozo −
kilometrů. Proti roku 2017 je
počet vozokilometrů mírně na−
výšen, což je dáno větším po−
čtem plánovaných výluk, který
je způ soben zejména velkými
státními investičními akcemi,
které se na území města realizu−
jí. Objed návku veřejné dopravy
schválili dodatkem smlouvy
městští radní. 

„Větší počet plánovaných vý−
luk samozřejmě vždy znamená
zajištění náhradní dopravy, i ta
se do objednávky promítá. Ná −
hradní dopravu je nutné řešit zej−
ména u velkých státních inve−
stic. Ředitelství silnic a dálnic
bude realizovat druhou etapu 
rekonstrukce mostu generála
Pattona, Správa železniční do−
pravní cesty má do 31. srpna
dokončit stavbu druhého želez−
ničního mostu nad Mikulášskou
ulicí, která musí být od 1. září
zprovozněna jak pro tramvajové
linky, tak pro ostatní dopravu.
Veřejnou dopravu ovlivňují sa−
mozřejmě i městské investice,
jako je výstavba autobusového
terminálu v Šumavské ulici či 
rekonstrukce Dlouhé ulice na
Doubravce. Co se týká rozdělení
objednávky na jednotlivé trakce,
tak pro tramvajové linky pro le−
tošní rok objednáváme 5,341
milionu vozokilometrů, pro tro−
lejbusové linky 4,480 milionu
vozokilometrů a pro autobusové
linky 5,568 milionu vozokilomet−
rů,“ vysvětlil náměstek primátora
pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík. V roce
2017 byl objednaný počet vozo−
kilometrů 15,329 milionu za
836,094 milionu korun.     

Rej, Vejšlap strašidel i Pohádková cesta
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Podle údajů Ministerstva financí
ČR poklesl v Plzeňském kraji na
začátku roku 2018 skokově počet
automatů na hazardní hry ze 4800
na 3200, tedy o třetinu. A to minis−
terská statistika nezahrnuje tzv. vý−
herní hrací přístroje, které povolují
obce a které musely všechny do
konce roku 2017 skončit. To jsou
další stovky svítících skříní, které
byly instalovány hlavně v hospo−
dách a barech. Nový zákon o ha−
zardních hrách tak měl na hazard
v Plzeňském kraji větší vliv než
všechny vyhlášky, které zatím obce
a města k regulaci hazardu vydaly.

V krajské metropoli Plzeň klesl ha−
zard přibližně o 30 procent. Počet
automatů se zde snížil z 1800 na
1300 kusů. Skokový pokles vyniká

i v celorepublikové sta−
tistice počtu automatů
registrovaných Minister −
stvem financí ČR. Na
konci roku 2017 se jich
evidovalo 51 600, aktu−
álně počet klesl už pod
30 000.

Za skokovým úbyt−
kem skříní s hazardními
hrami se ale skrývá jed−
na podstatná skuteč−
nost: Nový zákon o hazardu sice zre−
guloval kamenné herny, ale povolil
bez omezení hazardní hry na interne−
tu. Tam dříve mohly být legálně jen
sportovní sázky. Od roku 17 ale toto
omezení zmizelo a na internetu jsou
ty samé válcové hry se symboly
ovoce, jaké dříve mohly být jen v ka−

menné herně nebo casinu. A to
s nejvyšším možným limitem sázek.

Andrej Čírtek, mluvčí Unie herního
průmyslu ČR, vysvětluje: „Do ka−
menné herny musí člověk dojít, re−
gistrovat se a při každé návštěvě
znovu ukazovat občanku. Při hře ho
sleduje kamerový systém, po dvou

hodinách se mu hra automaticky na
15 minut zablokuje na všech auto−
matech v herně. Hraní přes internet
je pohodlné a všude k dispozici,
protože přístup na internet se niko−
mu zakázat nedá.“

Pro města hraje roli ještě jeden
faktor: Z hraní v kamenné provozov−
ně se daň dělí tak, že 65 procent vý−
nosu dostanou města a obce, 35
procent si nechá stát. U hraní na
internetu je poměr opačný: Stát si
nechává 70 procent a jen 30 procent
přerozdělí obcím, i když každý český
hráč v nějaké obci bydlí.  Není proto
divu, že některá města již přikročila
k dříve nevídanému kroku, kdy ruší
regulační vyhlášky. Ukázalo se, že
nový zákon zreguloval kamenné her−
ny daleko účinněji.

Místo heren v Plzeňském kraji 
vzkvétají internetová casina
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Dobrý den, rádi by−
chom koupili byt v druž−
stevním vlastnictví s vý−
hledem převodu do 
OV do 2 měsíců. Anuita
splacena, bezdlužnost,
prodávající člen druž−
stva s od povídajícím
podílem. Nicméně dům
je dělen: 49 % družstev−
nici, 51 % město. Ráda
bych se zeptala, co za
problém by mohlo vy −
vstat při takovémto po−
měru děleni.

Předem děkuji 
za odpověď.

Dobrý den, základní právní
poučka zní, že ve spolu−
vlastnictví se skrývá ďábel.
Tím Vás nechci strašit,
jen poukázat na to, že vý−
kon vlastnického práva více
osob na jedné věci může
působit potíže. Ve Vašem
případě je nutné posoudit,
zdali se budou do osobní−
ho vlastnictví převádět
všechny družstevní byty,
nebo byty jen těch, kteří
o to projeví zájem. V tomto
druhém případě nastane si−
tuace, kdy po čtvrtém pře−
vedeném bytě musí ze zá−
kona vzniknout společen−
ství vlastníků jednotek, tedy
třetí subjekt nadaný urči −
tými právy a povinnostmi
k domu. V zásadě spolu
mohou bez problému
všich ni vycházet do okam−
žiku, kdy dojde například
k havárii vody, střechy atp.
a bude nutné vynaložit vyš−
ší výdaje nad rámec fondu
oprav. Spoluvlastníci se po−
dílejí solidárně a bude nut−
né zejména majoritního
vlastníka – obec donutit vy−
naložit prostředky, jistě nad
rámec rozpočtu obce, na
tyto opravy.

Dotaz zodpověděl 
JUDr. Oldřich Platil

REALITNÍ
PORADNA

Realitní poradnu sponzoruje

Emeritní plzeňský biskup František
Radkovský ve varně plzeňského pi−
vovaru požehnal velikonoční várce
i surovinám, ze kterých se Pilsner
Urquell již více než 175 let vaří.
Požehnána byla již historicky první
várka Pilsner Urquell, kterou uvařil
sládek Josef Groll v roce 1842.
Část piva z velikonoční várky se po
pěti týdnech zrání vydá na 1300
km dlouhou cestu do Vatikánu, kde
ho technický ředitel Plzeňského
Praz dro je Diarmaid De Búrca
a starší obchodní sládek Václav
Berka předají papeži Františkovi. 

Pilsner Urquell tak pokračuje v tra−
dici, která má své kořeny na konci
19. století, kdy si papež Lev XIII. ne−
chal posílat plzeňský ležák na doporu−
čení svých lékařů. Do Vatikánu letos
kromě dřevěného soudku s požehna−
nou várkou poputuje i 2018 lahví pl−
zeňského ležáku. Pilsner Urquell je je−
diné české pivo, které je  pravidelně
zasíláno do Vatikánu právě u význam−
né příležitosti velikonočních svátků.

„Jsem hrdý na to, že plzeňské pi−
vo se jako reprezentant České re−
publiky zúčastní velikonočních oslav
přímo v centru křesťanského světa,“
říká emeritní plzeňský biskup Fran −
tišek Radkovský.

Společně s pivem posílá plzeňský
pivovar i tematický dar pro papeže.

Letošní rok se nese ve znamení ně−
kolika významných výročí – mimo
jiné sto let od konce první světové
války i sto let od vzniku svobodného

a demokratického Československa.
Tato výročí připomene i velikonoční
dar pro papeže, který bude letos
vyro ben z mědi – tedy kovu, který
má pro plzeňské pivo i pro pivovar
velký význam. Pilsner Urquell se
od roku 1842 totiž vaří výhradně
v měděných varnách s přímým oto−
pem, které přispívají k nenapodo −
bitel né kvalitě a chuti plzeňského
ležá ku, který inspiroval více než 
70 % veškerého piva, které se po
světě dnes vaří. 

„Měď je pro nás symbolem histo−
rie plzeňského pivovaru i záruky vy−
soké kvality našeho piva. V dějinách
pivovaru proběhlo několik pokusů

o změnu varního postupu, ale vždy
se nám podařilo uhájit vaření plzeň−
ského ležáku v měděných varnách
podle původního postupu,“ dodává
starší obchodní sládek Václav Berka.
Měkká plzeňská voda, žatecký
chmel a světlý ječný slad společně
s tradičním výrobním postupem jsou
základem vysoké kvality a světové
proslulosti zlatého ležáku. Dar pro
papeže bude odhalen při slavnost −
ním vypravení velikonoční várky piva
z Plzně do  Vatikánu 23. března.

Emeritní biskup požehnal velikonoční
várce Pilsner Urquell pro papeže
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799 000 Kč299 000 Kč  

RD 3+kk/B (695 m2), ul. Žižkova, Rokycany
Prodej RD s vlastním pozemkem, který byl vystaven v r. 1994,
a v r. 2015 bylo vyhotoveno ústřední topení, koupelna a dům
byl osazen plastovými okny. V 1. NP je kuchyně, obývací po−
koj, koupelna a WC. Z obývacího pokoje vstup do 2. NP, kde
jsou dva pokoje a druhé WC. Větší pokoj s prostorným balko−
nem IS.: el. 230/400 V, obecní kanalizace, obecní vodovod, to−
pení –  ústřední plynové + krbová kamna. Na pozemku se dále
nachází zahradní domek na sezónní nářadí. V Rokycanech 
veškerá občanská vybavenost. � 734 319 301

2 990 000 Kč
RD 2x3+kk (744 m2), Čečovice
Prodej domu s  č. ev. skládající se z dvou budov 
(358 m2), stodoly a venkovního posezení. První dům má
koupelnu se sprch. koutem a jedno nadzem. podlaží.
Navazuje na něj prostorná technická místnost. V domě je
ÚT na tuhá paliva. Druhý dům má koupelnu s vanou, 
topení: lokální tuhá paliva. IS: voda: vlastní studna, 
septik, el. 220/380 V, vytápění: ústřední tuhá paliva. 
Dům prošel rekonstrukcí. � 734 319 302

2 299 000 Kč 
RD 3+kk (654 m2), Druztová, okr. Plzeň – sever
Prodej RD po kompletní rekonstrukci z r. 2010. V domě se
nachází kuchyně s obývacím pokojem, ložnice, dětský po−
koj, prostorná předsíň, komora, koupelna a WC. Na dům na−
vazuje kotelna a prostorná stodola k širokému využití. IS.: el
230/400 V, obecní kanalizace, voda – vlastní studna +
obec ní vodovod, plynofikace – v komunikaci, topení – krbo−
vá kamna + ústřední tuhá paliva. Rozvod topení připraven
také do stodoly. Velmi zajímavá nabídka ke klidnému 
bydlení či rekreaci. � 734 319 301

3 999 000 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 (1212 m2), Plzeň – Koterov
Prodej oploceného pozemku se stavební buňkou, ovo−
cnými 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/B (80 m2), Kozojedy, okr. Plzeň−sever
Prodej byt. jednotky nacházející se v bytovém domě o cel−
kem čtyřech jednotkách. K jednotce náleží garáž u domu.
Ohřev teplé vody zajišťuje bojler, ústřední vytápění zajišťuje
kotel na tuhá paliva společný pro dvě bytové jednotky v pří−
zemí domu, nebo lze v každém pokoji připojit kamna.
K jednotce náleží sklepní koje. Vřele doporučujeme ke
klidnému bydlení či jako investici. �� 734 319 302

799 000 Kč 
Chata 1+kk (55 m2), Čerňovice
Prodej pěkné dřevěné chaty v okr. Plzeň−sever. Chata
je jednopodlažní s verandou. IS: el. 220/380V, tope−
ní: lokální tuhá paliva, chemické WC, voda: vl. zdroj.
Vzdálenost k přehradě Hracholusky je cca 300m.
Roční nájemné 1.500,−Kč. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme! � 734 319 302

G G GG

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 
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Střípky 
z Plzně

Plzeň požádá o státní dotaci na pět
projektů prevence kriminality ve
výši 2,377 milionu korun Minis −
terstvo vnitra České republiky. 

Jde o příspěvek na činnost asis−
tentů prevence kriminality a domov−
níka preventisty, dále na prevenci
protiprávního jednání dětí a mládeže
z rizikových skupin, na informační
kampaň na ochranu měkkých cílů
a také na rozšíření kamerového sys−
tému na území sedmého městského
obvodu Radčice. Státní dotace na
pět projektů prevence kriminality
z Ministerstva vnitra České republiky
dosahuje 2,377 milionu korun.
Předpokládané výdaje na projekty
činí 3,346 milionů korun, zbytek, te−
dy 969 tisíc korun, uhradí město ze
svého rozpočtu.        

Nejvíce, a to 2,454 milionu korun,
je určeno na činnost asistentů pre−
vence kriminality, přičemž státní do−

tace na období 2018 až 2020 by
měla činit 1,596 milionu korun.
Aktivita asistentů je zacílena na loka−
litu Plac, tedy vnitroblok ulic Koran −
dova a Plachého, nacházející se té−
měř ve středu města v městském
obvodu Plzeň 3, a na okolí Centrál −
ního autobusového nádraží Plzeň
a přilehlých ulic, tedy Tylovy, Kotko −
vy, Koperníkovy, Husovy a do přileh−
lého parku na Husově náměstí. Loni
se jejich činnost rozšířila do lokality
Petrohrad v městském obvodu Plzeň
2 a od letoška nově do lokality Zátiší
ve třetím městském obvodu.

„Asistenti prevence kriminality se
velmi osvědčili. Podařilo se jim do−
sáhnout toho, že je jejich činnost
místní komunitou dobře přijímána
a přispívají ke zklidnění situace
v problematických lokalitách. Věří −
me, že se jim to podaří také na
Zátiší, které v současné době před−

stavuje rezidenční čtvrť s nejvyšším
podílem osob ohrožených sociálním
vyloučením,“ uvedl primátor Martin
Zrzavecký. 

Dalším projektem je rozšíření
kame rového systému v Radčicích,
jenž přijde na 608 tisíc korun, město
na něj žádá o dotaci ve výši 547 tisíc
korun. „Náklady na projekt domovní−
ka preventisty představují 145 tisíc
korun, stát by měl přispět 129 tisíci
korunami. Celkové náklady na pro−
jekt zaměřený na prevenci proti −
právního jednání dětí a mládeže z ri−
zikových skupin I prevence může být
legrace činí 108 tisíc korun, z toho
by měl státní příspěvek být 75 tisíc
korun. Projekt na Informační kam−
paň na ochranu měkkých cílů
pro rok 2018 bude stát 30 tisíc ko−
run, stát by ho měl uhradit v plné 
výši,“ uvedl ekonomický náměstek
Pavel Kotas. 

Plzeň požádá o dotaci na prevenci kriminality  

Jako celosvětový problém vnímá
v posledních letech celá společ−
nost plýtvání potravinami. Na −
příklad jenom ve školních stra −
vovacích zařízeních se měsíčně vy−
hodí až 240 tun nedojedených po−
travin. Upozor nit na tuto proble −
matiku, ale hlavně výchovnou 
cestou zapůsobit na malé i velké
strávníky, se rozhodli pracovníci
Školní jídelny v Dobřanech na již−
ním Plzeňsku.

„Na školních senátech, které půso−
bí na obou stupních naší dobřanské
základní školy, jsem děti seznámila
s výší zbytků, které vyprodukují bě−
hem každého běžného měsíce.
Samozřejmě jsem přidala i jejich ně−
které zlozvyky, které vedou právě k tak
velkému množství nesnědené potravy.
Děti se nestačily divit a samy přiznaly,
že se opravdu tak chovají a že je třeba
s tím něco dělat,“ uvedla Renáta
Černá, vedoucí místní školní jídelny.

V rámci půlročního pro−
jektu nazvaného „Chvála

jídla“ se budou proto při vyučova−
cích hodinách napříč výukou věno−
vat právě produkci zbytků, jejich vy−
užití, možnostem snížení apod. Celá
akce vyvrcholí v květnu zahradní
slavností, kde budou vyhlášeny vý−
sledky a nejlepší třída, která se
o snížení zasloužila. Ušetřené peníze
za odvoz tohoto odpadu budou vrá−
ceny dětem například oblíbenou čo−
koládovou fontánou nebo častější
přípravou oblíbených moučníků.

Chválí jídlo, ale rozhodně neplýtvají!

Plzeň podpoří
sportovní kluby
miliony korun

Radní města Plzně schválili
a souhlasili s poskytnutím ne −
investičních dotací v oblasti
spor tu a tělovýchovy včetně
podpory handicapovaných spor −
tovců na rok 2018. Pro dotace
byla vyčleněna finanční částka
ve výši 10,175 milionu korun
a 400 tisíc korun na podporu
handicapovaných spor tovců.
Oproti loňskému roku se rozděli−
lo o pět procent více finančních
prostředků.

V letošním roce bude nově
podpořeno z celkového finanč−
ního objemu dotačního progra−
mu devět Plzeňských tréninko−
vých center mládeže, a to při
Atletickém klubu Škoda Plzeň,
Triatlonu Plzeň, z.s., Plaveckém
klubu Slávia VŠ Plzeň, z.s.,
Nadačním fondu na podporu 
plzeňské házené, Nadačním
fondu Basketbal Plzeň, Roman
Kreuziger Cycling Academy,
Nadačním fondu Volejbal Plzeň,
HBC Plzeň a Západočeském
badmintonovém svazu, z.s.

„Odbor sportu Magistrátu
města Plzně přijal celkem 182
žádostí o dotaci na podporu
sportu a tělovýchovy pro letošní
rok. Komise pro sport a mládež
Rady města Plzně následně
dopo ručila k udělení dotace 
celkem 170 žádostí v celkové
výši 10,175 milionu korun.
Rada města schválila 28 žádostí
v celkové výši 571 tisíc korun
a dotace pro dva handicapované
sportovce ve výši 60 tisíc korun.
S udělením dotací 140 žá −
dostem v celkové výši 9,967
milionu korun vyslovili radní
souhlas, ty ještě musí schválit
na svém jednání zastupitelé,“
vysvětlil radní pro oblast pod −
pory podnikání a spor tu Petr
Chvojka.
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Koučink se v posledních pár letech
stal velmi oblíbeným slovem. Ze
sportu se přenesl do téměř všech
oblastí života. Setkala jsem se
s tím, že někteří lidé na ve−
doucích pozicích se zároveň
považují za kouče jedno−
duše proto, že vedou
tým. Další část lidí si na
koučink vytvořila nega−
tivní náhled, protože
mají pocit, že z nich kouč
bude chtít sedřít kůži
a bude je tlačit do 
dalšího výkonu v již
tak dosti výkonové
společnosti. Ale co
koučink ve skutečnosti představuje?
Co od něj můžeme (a měli bychom)
očekávat? Proč se o něj máme vůbec
zajímat? 
Každý z nás má v sobě obrovský po−
tenciál, tvořivou energii. Většina z nás
v ní ale nevěří, nebo s ní neumí praco−
vat. Nejlépe jsme onu energii znali jako
děti, věřili jsme v sebe, v to, že doká−
žeme cokoliv, co si zamaneme. Nic
pro nás nebylo nemožné do chvíle,
kdy nás začali ostatní hodnotit, kdy

nám starší s pobaveným úsměvem na
r tech začali tvrdit, že to, v čem se
chceme realizovat, je nemožné. Po −

stupně jsme si vytvořili „kritický
hlas“, kterým k sobě pro−

mlouváme. Většinou nám
říká, že jsme k ničemu,
ostatní jsou lepší, že na
to nemáme, že je něco
moc složité. Díky tomu
přestáváme snít. Ten,

kdo ale nemá sen, nemů−
že si jej splnit. 
Koučink napomáhá k zno−

vunalezení oné energie,
potenciálu a nejen to.
Je to proces, ve kterém

si do detailu rozplánujete jednotlivé
kroky, jenž vedou k dosažení vize. Sen
se stane reálným cílem. Kritický hlas
nemá možnost dostat se ke slovu,
protože kouč vás přinutí zamýšlet se
nad věcmi, které by vás jinak možná
ani nenapadly. A to proto, abyste do−
sáhli toho, čeho chcete a přitom mohli
být tím, kým chcete být. 
Kouč nemusí být odborníkem na dané
téma, se kterým klient přichází. Stejně
jako v terapii neřeší věci za vás nebo

pro vás, ale řeší je s vámi. Základní
myšlenka spočívá v tom, že klient je
sám schopen vytvořit si strategie řeše−
ní a dosažení cíle. Každý jsme originál,
každý máme jedinečný životní příběh,
jiné nadání. Primární snahou kouče je
tedy probudit v klientovi jeho poten −
ciál, pomoci mu konkretizovat vizi
v jasný cíl, zorientovat se, odhalit jeho
skryté rezervy, vytvořit si propracova−
ný plán. V podstatě ho učí změnit uva−
žování a podporuje ho v osvojování
pozitivního myšlení. 
Na rozdíl od psychoterapie, kterou
v rámci své soukromé praxe taktéž na−
bízím, se v koučinku s klientem primár−
ně soustředíme na realizaci toho, čeho
chce nebo potřebuje dosáhnout. Od −
krý váme nové zdroje a možnosti,
v klientovi by se navíc mělo probudit
mnoho užitečných dovedností, které
mu i po ukončení spolupráce zůstávají,
například stanovování priorit a cílů, vy−
hledávání zdrojů, sebemotivace. V pod −
statě se učí pozdějšímu autokoučinku.
Lze ho uplatnit v mnoha oblastech jak
profesního, tak osobního života. 
Obě dvě služby, koučink i terapie, které
ve své soukromé praxi nabízím, jsou

účinné nástroje pro rozvoj sebe sama.
Dovolím si tvrdit, že investice do sebe
samého má největší návratnost ze
všech a měla by být prioritní. Málokdo
zná výborně sám sebe, umí žít přítom−
ným okamžikem a dokáže naplno vy−
užít svůj potenciál. Spíše se děje to, že
utíkáme před sebou, před problémy
a fungujeme tak, že skoro vyčerpáním
padáme na ústa, pracujeme na cizím
snu a přitom máme pocit, že nejsme
dostatečně dobří. Nevím, jak dlouho se
to dá snášet, ale jsem si jistá, že na
sklonku života toho člověk lituje. 
Uvědomuji si, jak náročné bývá vy−
stoupit ze své komfortní zóny a věno−
vat se sobě, pracovat na sobě, ale stojí
to za to. Sebepoznáním se nám otevírá
zcela jiný svět, než ve kterém jsme do−
posud žili. Terapií se učíme žít o něco
více autenticky a naplněně. Umožňuje
nám také vyrovnávat se s težkými ži−
votními situacemi. Koučink nás zbavu−
je pasivity a umožňuje nám zdravou
seberealizaci jak v soukromém životě,
tak v pracovním.                              (pi)

Mgr. Jana Maierová

Mgr. Jana Maierová
Cesta osobního rozvoje

Vídeňská 181, 2. patro
www.terapieklatovy.webnode.cz

tel.: 721558005
e−mail: kt.maierova@gmail.com

Koučink vás zbaví pasivity
Jen málokdo zná sám sebe a dovede naplno využít své schopnosti
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Poutní areál Mariánská Týnice se
od 1. července 2018 stane národní
kulturní památkou. Návrh nařízení
o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní pa−
mátky včera schválila vláda na
svém zasedání.

Soubor celkem 19 památek pro−
hlášených za národní kulturní pa−
mátky zahrnuje významná poutní
místa, která představují architekto−
nické dominanty různých typů sta−
veb v krajině včetně dochovaného
duchovního významu. Plzeňský kraj
zastupuje mezi nově prohlášenými
národními kulturními památkami
Poutní areál Mariánská Týnice s kos−
telem Zvěstování Panny Marie. 

Areál Mariánské Týnice s poutním
kostelem Zvěstování Panny Marie,
ambity a proboštstvím, které dal vy−
budovat plaský klášter podle projek−
tu Jana Blažeje Santiniho v letech
1711−1768, se nachází 35 km se−
verně od Plzně u Kralovic, je ve vlas−
tnictví Plzeňského kraje a sídlí
zde Muzeum a galerie severního
Plzeňska. Na začátku 20. století byl

areál na pokraji zkázy, protože po
zrušení plaského kláštera, k němuž
patřil, nenašel od roku 1785 odpo −
vídající využití a chátral, až se v roce

1920 zřítila kupole kostela. Spásou
pro nádhernou, ale zanedbanou pa−
mátku, bylo zřízení muzea, které sídlí
v prostorách proboštství od roku
1952. Od roku 1993 probíhá památ−
ková obnova a Mariánská Týnice
prošla během 20. století téměř zá−

zračnou proměnou, kdy se ze zde−
vastované ruiny stala obdivovanou
památkou, která patří k nejlépe udr−
žovaným v Plzeňském kraji.

Národní kulturní památky před −
stavují nejvýznamnější součást
kultur ního bohatství národa, přičemž
na území Plzeňského kraje se nyní
nachází 22 nemovitých národních
kulturních památek a k tomu dvě
movité.

Poutní areál Mariánská Týnice
bude národní kulturní památkou

U fary Českobratrské církve evan−
gelické v Chrástu již stojí hrubá
stavba altánu, který je možné vní−
mat i jako jakousi zahradní otevře−
nou kapli. Spojuje totiž v sobě sym−
boliku uspořádání tradičních tole−
rančních modliteben s užitnou hod−
notou otevřeného místa odpočinutí
a úkrytu před deštěm a sluncem.
Autor návrhu David Vávra k tomu
dodává: „Altán doplňuje veřejně

přístup né dětské hřiště a místo po−
sečkání. Altán je letní bytiště, místo
setkání. V konstrukci altánu jsou pa−
trné dva kříže, které doplňují kříž
skleněný.“

A právě zmíněný kříž v těchto
dnech David Vávra tvoří ve sklárně ve
Skalici u České Lípy. Bude vyroben
metodou fusingu, uměleckého spé−
kaného skla. „Kříž je oboustranný
maják a vysílač Kristova nadějného

utrpení. Se sluncem se skleněný kříž
rozzáří, v šedých mracích působí dů−
stojně a normálně jako mnoho chvil
našeho života,“ vysvětluje Vávra.

Projekt vyšel z iniciativy místního
evangelického sboru. Jeho uskuteč−
nění by ovšem nebylo možné bez
podpory celé církve i místních lidí
a firem. Z půlmilionového rozpočtu
zbývá v tuto chvíli od dárců získat
ještě necelých sto tisíc korun.
Hotové dílo se veřejnosti poprvé
představí při chrásteckém posvícení
v neděli 15. dubna. Prostor bude po−
té sloužit k bohoslužbám pod širým
nebem, veřejným kulturním akcím,
ale i všem, kdo se budou chtít chvíli
zastavit v zeleni farské zahrady nebo
strávit čas s dětmi na zdejším hřišti.

„Snad toto místo přinese klidné
spočinutí, ale se stane také dějištěm
dětských výkřiků radosti a hudeb−
ních tónů, které se s hlasy ptáků
mohou vplétat do korun stromů,“
uzavírá zasněně David Vávra. 

V Chrástu vyrůstá altán a kříž 
podle návrhu Davida Vávry

Záhon v italském
letovisku bude 
na téma První 

republika a sport
Plzeň bude prezentovat v zahrani−
čí venkovní zahradní expozice na
téma První republika a spor t.
Účast na akci Cervia – město
květin 2018, která se koná v pří−
mořském italském letovisku ve
správní oblasti Ravenna, schválila
Rada města Plzně. Výstava je
přehlídkou umění zahradníků
z různých měst celé Evropy
a Plzeň se na ní prezentuje pravi−
delně již od roku 2000. Náklady
města na prezentaci budou činit
zhruba 200 tisíc korun. 

„V roce 2018 bude společným
tématem letní sezony v Cervii
sport. Proto expozice Plzně bude
vytvořena v tomto duchu. Záro −
veň však návštěvníkům italského
turistického letoviska přiblíží vý−
znam stého výročí vzniku samo−
statného československého stá−
tu. Expozice využije jako domi−
nantní prvek lavici, která se pro−
plétá jako řeka mezi stromy
a květinami. Slavnostní otevření
výstavy se uskuteční 25. až 26.
května,“ uvedl náměstek primáto−
ra pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík.

Vítání jara 
a vynášení „Morany“
Přijďte symbolicky ukončit zimu!
V pátek 16. března bude z náměs−
tí Republiky v Plzni vypraven prů−
vod, který povede od Národo −
pisného muzea Plzeňska přes
Dřevěnou ulici, Křižíkovy sady až
k mostu U Jána. Zde  průvod vy−
vrcholí vhozením tzv. „Morany“
do řeky Radbuzy. Zpátky na ná−
městí se budou účastníci  vracet
s „májkou“, která symbolizuje
při cházející jaro. Během průvodu
zazní lidové písně v podání Dět −
ské ho folklorního souboru MLA−
DINKA, které si může každý za−
zpívat společně. Sraz účastníků je
v 10.30 hod. na nádvoří Národo −
pisného muzea Plzeňska. Do prů−
vodu je možné se zapojit i s „Mo −
ra nou“ vlastní výroby. Podmínkou
je, že bude zhotovena pouze z pří−
rodních materiálů. 
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Rada města Plzně schválila kon−
cepci budoucí správy objektu Měš −
ťanské besedy v Plzni. 

Celou budovu získá opět do pro−
nájmu jeden provozovatel, který zajis−
tí veškerý chod objektu, včetně pro−
vozu kavárny a cateringových služeb
v Bese dě. Město však hodlá posílit
svoji pozici vlastníka objektu a mít
možnost určovat i základní parametry
provozu kavárny a cateringových 
služeb. Tak tomu doposud nebylo.
„V roce 2013 vyhrála veřejnou za−

kázku na zajišťování kulturních slu−
žeb v Měšťanské besedě a na ná−
jem objektu společnost DOMINIK
CENTRUM. Ta v současnosti zajišťu−
je provoz kavárny prostřednictvím
externího subjektu na základě pod−
nájemní smlouvy. Praxe ukazuje, že
bude vhodné více posílit vliv města
na fungování kavárny,“ uvedl první
náměstek primátora Martin Baxa. 

V souvislosti s blížícím se koncem
doby pětiletého nájmu proto loni v říj−
nu rozhodla Rada města Plzně, že

i nadále od 1. ledna 2019 bude provo−
zovatelem objektu Měšťanská beseda
společnost DOMINIK CENTRUM za
podmínky, že se městu podaří získat
stoprocentní podíl v této spo lečnosti.
„Vzhledem k tomu, že je pravděpo−
dobné, že DOMINIK CENTRUM opět
nebude provoz kavárny a poskytování
cateringových služeb zajišťovat pří−
mo, ale prostřednictvím externího do −
davatele (podnájemce), chce si rada
města vyhradit právo souhlasu s kon−
krétním subjektem podnájemce a pro−

jednat základní parametry podnájem−
ního vztahu, včetně vyhrazení si mož−
nosti tento souhlas odvolat v případě,
že podnájemce nebude řádně plnit po−
vinnosti vyplývající z pod nájemního
vztahu,“ vysvětlil Martin Baxa.  

Zvolenému modelu provozování
kavárny svědčí i skutečnost, že po−
kud město provede zamýšlenou re−
konstrukci kavárny, nebude poté mu−
set vypisovat nové výběrové řízení na
provozovatele kavárny, ani se tím ne−
naruší podmínky nájemního vztahu.

Město chce posílit svoji pozici v Měšťanské besedě



12 Plzeňský rozhled  3/2018Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Střípky 
z Plzně Plzeňští radní souhlasili s poskytnu−

tím individuálních neinvestičních
dotací z rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrá tu
města Plzně na podporu celoroč−
ních volnočasových aktivit dětí
a mládeže pro rok 2018. Rozděleno
bude celkem 430 tisíc korun.  

„Odboru školství, mládeže a tělo−
výchovy byly v roce 2017 doručeny
tři žádosti o dotaci na krytí nákladů
spojených s celoroční činností s dět−
mi a mládeží. Jedná se o Salesiánské
středisko mládeže – dům dětí a mlá−
deže Plzeň, SHM Klub Plzeň, z.s.
a Junák – český skaut, okres Plzeň –
město, z.s. V součtu se jednalo o do−
tace ve výši 540 tisíc korun. Žádající
subjekty usilují především o zajištění
dostupnosti volnočasových aktivit
i dětem pocházejícím z finančně či
sociálně znevýhodněného prostředí
a tím předcházet nežádoucímu riziko−

vému chování dětí a mládeže,“ vy−
světlila náměstkyně primátora pro
oblast školství a sociálních věcí Eva
Herinková. 

Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže Plzeň získá 170
tisíc korun na zájmovou činnost
s mládeží ve 30 kroužcích a 50 záj−
mových útvarech v oblasti hudební,
jazykové, výtvarné, pohybové, spor−
tovní, základech křesťanství, dále na
činnost otevřeného volnočasového
klubu Balón pro děti ve věku od 8 do
15 let. Volnočasové programy a klub
navštěvuje pravidelně i náhodně na
300 dětí a mládeže z města Plzně.
Nabídky volnočasového klubu Balón
využívá na 100 dětí, a to zejména ze
sociálně znevýhodněného prostředí.

Pro spolek SHM Klub Plzeň sou−
hlasili radní s poskytnutím dotace ve
výši 130 tisíc korun na zajištění 
činnosti volnočasového centra dětí

a mládeže formou zájmových krouž−
ků, jednorázových akcí, výjezdních
a pobytových akcí, otevřeného klubu
Plachetnice, táborové činnosti, po−
radenství v oblasti výchovy, vztahů
a křesťanství, vzdělávání dobrovolní−
ků a začínajících animátorů. V SHM
Klubu Plzeň se pravidelných aktivit
účastní cca 180 členů ve věku 6 –
26 let, jednorázové akce jsou pořá−
dány pro širokou veřejnost.

Junák – český skaut, okres Plzeň−
město obdrží dotaci ve výši 130 tisíc
korun na zastřešení činnosti devíti
skautských středisek se 49 oddíly,
konkrétně na celoroční účetní a admi−
nistrativní služby. Ve střediscích a od−
dílech se pravidelně sdružuje na 1690
členů. Junák okres Plzeň−město pořá−
dá tradiční akce pro své členy i širší
veřejnost, organizuje pobytové i pří−
městské tábory a provozuje lesní škol −
ku Medvíďata pro děti od 2 do 6 let. 

Peníze pro volnočasové aktivity

Téměř sedm desítek účastníků,
převážně ornitologů, se zabývalo
výsledky telemetrického sledování
ptáků na území Plzeňského kraje
a zároveň shrnulo poznatky tý−
mové práce za loňský rok. 

Přátelské setkání lidí z teré−
nu, a to jak z Plzeňského kra−
je, tak i dalších koutů republi−
ky či spřátelených organizací
připravil Dobrovolný ekologický
spolek – ochrany ptactva, při−
čemž náklady na akci hradil spolek
ze svého rozpočtu.

Přítomní zhlédli několik tematicky
zaměřených prezentací a referátů
k novým projektům této metody sle−
dování ptáků. Odborným garantem
programu byl spolurealizátor této 
akce a hlavní partner celého projektu

Ivan Literák z Ústavu biologie a cho−
rob volně žijících zvířat  FVHE Vete −

rinární a farmaceutické uni−
verzity Brno. Ten je

zároveň hlavním
iniciátorem pro−
jektu telemetrie
sledovaných

druhů u nás a nejdůležitější osobou
v projektu za Českou republiku. 

„Projekt telemetrického sledování
luňáků červených, hnědých a moř−
ských orlů z hnízd na námi sledova−
ných lokalitách je pro nás a naši čin−
nost velice přínosnou záležitostí.
Díky zapojení 21 dravců ze západ−

ních Čech do tohoto dnes již mezi−
národního projektu, který mimo jiné
právě v roce 2017 poměrně výrazně
zainvestovali rakouští kolegové
z Technisches Büro für Biologie,
Deutsch−Wagram Rakousko pod
vede ním Rainera Raaba, spolu
s Veterinární fakultou univerzity Brno
Ivanem Literákem, získáváme velice
cenná data o biologii těchto ptáků.
To, že jsme byli jako západní Čechy
do tohoto projektu vůbec zapojeni,
je rovněž velice důležité, jelikož 
v ČR se jednalo pouze o tři lokality
(kraje) a hlavně náklady na vysílačky
jdou do statisíců,“ upozornil hlavní
organizátor Karel Makoň za Dobro −
vol ný ekologický spolek – ochrana
ptactva a  ze Záchranné stanice živo−
čichů Plzeň. 

Ornitologové se zajímali o telemetrii ptactva na Plzeňsku

Slevy pro rodiče 
malých dětí

Podmínky pro posuzování nároku
na 50% slevu předplatného
v MHD pro rodiče na rodičovské
dovolené nebo pobírající peněži−
tou pomoc v mateřství má za cíl
nové nařízení o tarifu MHD, které
schválila Rada města Plzně.
Platit začne od 20. března 2018. 

V současné době Plzeňské
městské dopravní podniky cestují−
cím v uvedené skupině s 50% sle−
vou předplatného prodávají před−
platné pouze na období, kdy žada−
tel o slevu pobírá peněžitou pomoc
v mateřství nebo rodičovský pří−
spěvek. Změnou tarifu Rada města
Plzně umožnila, aby si od 20.
března 2018 tito žadatelé o 50%
slevu předplatného mohli pořídit
předplatné s delší dobou platnosti,
až na období 365 dnů. Novela na−
řízení o tarifu upřesňuje podmínky
pro získání slevy. Podobně bylo
v roce 2016 upřesněno ustanovení
tarifu týkajícího se studentů ve vě−
ku od 15 do 26 let.

„Nově si tedy mohou rodiče po−
bírající peněžitou pomoc v mateř−
ství nebo rodičovský příspěvek za−
koupit celoroční předplatné MHD
se slevou padesát procent,“ přiblí−
žil význam změny náměstek pri−
mátora pro oblast dopravy a život−
ního prostředí Petr Náhlík. Novinka
zajišťuje to, že podmínky pro nárok
na zlevněné předplatné MHD pro−
kázané k počátku platnosti před−
platného platí pro libovolné obdo−
bí, které nabízí nařízení Rady měs−
ta Plzně, tedy od 1 do 365 dnů.

Inspektoři České inspekce životního
prostředí (ČIŽP) z oddělení odpado−
vého hospodářství v Plzni uložili po−
kutu 550 tisíc korun společnosti T.G.,
a.s. za porušení zákona o obalech. 

Firma po dva roky zanedbávala
svou povinnost zajistit recyklaci či vy−
užití obalů ze zboží, které dovážela
z Německa a uváděla na český trh.
Společnost ze sousední země přiváže−
la ve velkých objemech například kos−
metiku, nápoje a potraviny. Ty rozbalo−
vala a následně prodávala ve svých
prodejnách v příhraniční oblasti.

„Vzniklo tak poměrně velké množ−
ství – celkem 130 tun – papírových,
plastových a skleněných obalových
odpadů. Povinností firmy bylo při−
hlásit se do seznamu zpětného od−
běru nebo využití odpadů z obalů.
Tuto povinnost mají všechny subjek−
ty uvádějící na český trh nebo do
oběhu balené zboží – tedy výrobci
i dovozci. Firma T.G. to však neudě−
lala, a tím porušila zákon o obalech.
Jeho smyslem je, aby odpady z ba−
lených věcí neskončily bez užitku na
skládkách,“ uvedla Petra Horčicová,

ředitelka Oblastního inspektorátu
ČIŽP Plzeň.

Po kontrole se už společnost T.G.
přihlásila do kolektivního systému
pro recyklaci a využití obalů, který
zajišťuje autorizovaná obalová spo−
lečnost EKO−KOM a.s. „Plnit zákon−
né povinnosti je výhodnější, než se
vystavovat možnému riziku další
sankce. Jsme rádi, že firma při kon−
trole spolupracovala a nyní již své
povinnosti plní. Pokuta tak splnila
svůj výchovný účel,“ komentoval
Erik Geuss, ředitel ČIŽP. 

Inspektoři uložili pokutu 550 tisíc 
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Ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lo −
chotíně probíhá druhá část 1. eta −
py přestavby Centrálního příjmu.

Z tohoto důvodu do−
šlo k výraznému pro−
storovému omezení
centrálního příjmu,
a to kvůli přesunu
„netraumatických“
ambulancí, tzn. am−
bulance Centrálního
příjmu 1. interní, ne−
urologické a psychiatrické kliniky
z původních prostor do lokalit ná−
hradních, tedy dočasných.

Došlo tak k uzavření hojně využí−
vané chodby, která spojuje vchody C
a B (chodba před netraumatickými
am bulancemi). Průchod z vchodu C
do budovy B bude možný  venkem,
v případě špatných klimatických

podmínek bude pacientům do po −
ručována spojovací chodba v 1. PP
vchodu C. Rozsáhlá rekonstrukce
Centrálního příjmu  Lochotín přinese
komfor t pacientům a významně 
kvalitnější prostředí pro léčebnou
a ošetřovatelskou péči. 
Nové umístění jednotlivých ambu−
lancí Centrálního příjmu:
• Ambulance I. interní kliniky a ne −

urologické kliniky zůstanou v pro−
storu Centrálního příjmu Lochotín,

vchod C, umís−
tění je změněno
• A m b u l a n c e
psy chiatrické kli−
niky bude přesu−
nuta do vchodu
B, prostory psy−
chiatrické kliniky
v 1. NP 
•Umístění trau−
m a t o l o g i c k é

am bulance zů stává zachováno jako
dosud

Zaměstnanci přijímací kanceláře
budou pa cienty o všech změnách
infor movat, průvodkyně pacientů
budou  návštěvníky dle potřeby do−
provázet na potřebná pracoviště.
Telefonní linky na všechna pracoviš−
tě zůstávají beze změny. 

Pacienti, pozor na přesun! 

Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly v pří−
rodní jeskyni Parkhotelu
v Kašperských Horách.
Kašperské Hory, to není
pouze hrad Kašperk a zla−
to, které je ukryto hluboko
pod zemí. Historické horské
městečko z počátku 14. století
se pomalu stává jedním ze středisek
cestovního ruchu na Šumavě. Určitě
Vás osloví upravené náměstí s koste−
lem sv. Markéty, renesančně barokní

podoba radnice, ale i další pamětihod−
nosti. Město nabízí muzea, výstavy

a další kulturní programy. Příroda
láká k výletům do širokého

okolí a čerstvý vzduch dělá
z Kašperských Hor doslo−
va „Vzdušné lázně“.
A právě v Kašperských
Horách si můžete užít na−

prosto jedinečné bylinné
lázně v České republice. Láz −

ně jsou již šestým rokem v pro−
vozu v historickém objektu jednoho
z nejstarších pivovarů na Šumavě.
Parkhotel, pod kterým se nachází hlu−
boké pivní sklepy, svým ojedinělým

interiérem nabízí hostům lázeňský hotel
v anglickém stylu s vlastním hotelovým
parkem. Součástí hotelu je kromě lá−
zeňského provozu také relaxační bazén,
který je hostům po celý den k dispozici.
Do Šumavských by −
linných lázní přijíž−
dějí hosté za účelem
rekonvalescence po
delších onemocně−
ních, hosté trpící vy−
čerpáním (syndro−
mem vyhoření), ne−
úměrnou stresovou
zátěží apod. Pobyt je
ideální pro milovníky
přírody, kteří chtějí
skloubit klidný pobyt
na horách se širo−
kou nabídkou lázeňských procedur.
Lázeňské pobytové balíčky již obsa −
hují garantované procedury, které host
v průběhu pobytu absolvuje. Má sa−
mozřejmě možnost si další procedury
přikoupit. 

Pro zajištění klidného pobytu nemají
do hotelu přístup děti. Hotel nabízí
pouze dvoulůžkové a jednolůžkové po−
koje, rovněž dvoulůžkové jsou také
apartmány. Hotel rovněž nezajišťuje

firem ní akce, svatby, oslavy apod.
Šumavské bylinné lázně jsou o relaxa−
ci, odpočinku a pohodě. Že je to správ−
ná cesta, potvrzují Ti, kteří svůj pobyt
v průběhu roku několikráte opakují
a pobytové dny si prodlužují.            (pi)

Šumavské bylinné lázně (díl 1.)

Vše o naší nabídce najdete na www.sumavskelazne.cz 
rezervace pobytů na tel.: 376 582 592 nebo na e−mailu: 

recepce@parkhotel−sumava.cz.
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Více než padesát ochránců příro−
dy a dalších zájemců o pozorová−
ní zimujícího ptactva se vydala
o tomto víkendu na tradiční zimní
vycházku k řece Be rounce. S že−
leznou pravidelností se rokycan−
ští ochránci přírody vydávají do
této lokality, aby se zde kochali
přítomností řady ptačích skvostů.
Díky téměř jarnímu počasí měli
možnost pozorovat i řadu dalších
druhů – např. krkavce, káně či
kormorány. Neméně zajímavé by−
lo i pozorování volavek, krahujce
či početného hejna dlasků.

„U řeky Berounky, která je vý−
znamným zimovištěm vodního
ptactva, pozorujeme několik labutí,
kachen, jednu husu domácí dopro−
vázenou husou labutí i několik slípek

zelenonohých. Ty jsou zajímavým
zpestřením vycházky, neboť patří
mezi ty ne příliš často pozorované
ptáky. Jinak přítomnost opeřenců
není nikterak velká. V průběhu cesty

pozorujeme i pobytové znaky divo−
kých prasat i stále se rozšiřujících
bobrů. I ti zde pilně kácí nejrůznější
druhy dřevin. Všímáme si však i dal−
ších ptačích druhů – sýkor, žlun či

strakapoudů,“ uvedl předseda ZO
ČSOP Rokycany a autor fotografií
Pavel Moulis. 

Zhruba třináctikilometrová trasa
se účastníkům líbila. Viděli celou

řadu zajímavých druhů, přičemž
přestávky na odpočinek byly vypl−
něny informacemi nejen o zde se
vyskytujících druzích, ale i aktivi−
tách rokycanských ochránců příro−

dy. Ti se nyní pečlivě při−
pravují na další zajímavé
akce, které se v letošním
roce uskuteční. O jejich
seznam si lze napsat na
adresu: ZO ČSOP Roky −
cany, Švermova 748/II,
337 01 Rokycany nebo je
najít na www.csop.erc.cz.
Tou další bude 10. března
myslivecká burza a ná−
sledně večerní ochra −
nářská zábava. Přírodo −
vědná, ornitologicky za−
měřená vycházka za zi−
mujícími opeřenci se vy−

dařila, protože nebyla nouze ani
o poslouchání prvních nesmělých
zvukových projevů čížků, hýlů či
sýkorek. To již dává tušit, že jaro
pozvolna přichází.  

Na vycházce jsme se nenudiliStřípky 
z Plzně

Dobrovolní hasiči
dostanou příspěvek

na dopravu
Rada města Plzně schválila po−
skytnutí finančního daru – pří−
spěvku na dopravu pro členy pl−
zeňských jednotek sboru dobro−
volných hasičů (JSDH), a to ve
výši 2000 korun jedenkrát ročně
každému dobrovolnému členovi
jednotky, kterou zřizuje statutární
město Plzeň – městské obvody.  

Finanční prostředky budou po−
skytnuty jednotkám sboru dobro−
volných hasičů z rozpočtu Odboru
bezpečnosti, prevence kriminality
a krizového řízení Magistrátu měs−
ta Plzně. Nárok na příspěvek na
dopravu může získat dobrovolný
hasič, jenž má uzavřenou dohodu
o členství v jednotce sboru dobro−
volných hasičů zřizované statutár−
ním městem Plzeň (jeho městský−
mi obvody) a v uplynulém kalen−
dářním roce splnil rozsah odborné
přípravy podle Řádu výkonu služ−
by v jednotkách HZS, SDH obcí
a SDH podniků a má platnou lé−
kařskou prohlídku. 

„Průměrný věk členů JSDH se
neustále zvyšuje, a proto město
Plzeň začátkem roku 2016 zahájilo
dvouletou kampaň Staň se dobro−
volným hasičem. Součástí této
kampaně je i poskytování benefitů
pro dobrovolné hasiče, které mají
například posílit právní postavení
těchto členů, zvýšit prestiž a pově−
domí o této veřejné službě a čás−
tečně i členy finančně odměnit,“
uvedl primátor Martin Zrzavecký.

Velikonoční jarmark
v Národopisném muzeu 
Velikonoční jarmarky v Národo −
pisném muzeu Plzeňska patří ně−
kolik let k tradičním velikonočním
akcím v městě Plzni. Také v letoš−
ním roce si budou moci návštěvní−
ci vyzkoušet pletení pomlázek,
barvení kraslic a další rukodělné
techniky spojené s velikonočními
svátky. V prostorách muzea bude
rovněž probíhat prodej ručně zho−
tovených dekorací. Akce je urče−
na zejména žákům základních
a střed ních škol a rodinám s dět−
mi. Uskuteční se ve dnech 27.
a 28. března. Doporučujeme dě−
tem přinést si vyfouknuté vajíčko.  

Plzeň se zapojí do mezinárodního
projektu, jehož cílem je posilovat
a zvyšovat výrobu ekologické
elektro niky malými a středními
podniky ve střední Evropě a zvy−
šovat využití eko−elektroniky pro−
střednictvím zadavatelů veřej−
ných zakázek. Město se stane
součástí sítě řady partnerů
z České republiky, ale i z Ra −
kouska, Slovenska a Maďarska.
Žadate lem o dotaci a zpracova −
telem projektu je Zápa dočeská
univerzita v Plzni, která zároveň
bude projekt řídit. 

„Kvůli spolupráci se ZČU na tom−
to projektu se uskutečnilo během 

ledna několik setkání. Za město se
jej zúčastnili zástupci Útvaru koordi −
nace evropských projektů města
Plzně a také odboru životního pro−
středí magistrátu. Jsem velmi rád,
že se podařilo najít společné cíle,“
uvedl náměstek primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Petr Náhlík. 

Hlavní aktivitou projektu bude vý−
voj vysoce inovativních nástrojů
pro dvě cílové skupiny. První tvoří
malé a střední podniky vyrábějící
elektronické zařízení. Pro ně bude
vytvořen soubor nástrojů s pokyny
a návody v oblasti eko−designu
včetně výběru vhodných mate −

riálů, úpravy výrobních technologií
s ohledem na výrobu ekologických
elektronických výrobků. Cílem je
podpořit malé a střední firmy při
uplatňování a získávání ekoznačky
EU Ecolabel. 

Druhou cílovou skupinu tvoří za−
davatelé veřejných zakázek. Pro ně
vzniknou pokyny zaměřené na za−
dávání veřejných zakázek, u nichž
je možné uplatnit požadavky souvi−
sející s eko−elektronikou. Součástí
projektu bude také předávání zku−
šeností na mezinárodní úrovni, což
pomůže zvyšovat poznatky v obla−
sti eko−elektroniky, eko−designu,
eko−výroby a Ecolabelu.

Město bude součástí projektu ekologické elektroniky 
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Dlouho, opravdu dlouho už mám
pocit, že jsme národem chacharů
a co hůře, že nám to dělá dobře.
A věřím, že mnozí z vás se mnou
budou souhlasit. Ptáte se, jak
jsem se k tomu dopracoval?
Jedno duše. Čtyřicet let jsme lezli
do zadku Rusům, teď si ale ne−
můžeme vybrat, do kterého po −
zadí se zavrtat na západě! Do
němec kého, anglického, fran−
couzského nebo rovnou do ame−
rického? 

Podle toho, jak Češi v posled−
ních letech začali mluvit, to bude
asi Amerika nebo Anglie. Spisovná
rodná řeč jim už   asi mnoho neříká
ani ve sdělovacích prostředcích!
Stále více používají cizí slova, která
byla za minulého režimu ve sdě −
lovacích prostředcích zakázána.
Slovo sorry už jim zevšednělo, tak
aby byli světovější, postupně při−
dávají další a další výrazy, jako tře−
ba voucher. Pravděpodobně se jim
přestalo líbit slovo poukaz. Nebo

black friday. To opravdu nejde říct
česky černý pátek?

Fast food  opravdu nemůžeme
říct česky?  Nebo třeba slova „laj−
kovat“, „četovat“ nebo slogan
„simply clever“. Nebo na vás re−
klama v řetězci huláká – máte
“clubcard“? A další a další…

Většina z těch směšných Čechů
nezná ani význam těch slov ale
všichni se tváří světově. Jsou přeci
už konečně zase ten západ a tam
se tak mluví, tak chtějí taky! No to
dá rozum! Zní to přeci tak americ−
ky! A kdo tak nemluví, je buran,
komunista, rasista, xenofob a ne−
vím, jaká potvora ještě! Lidi, vzpa−
matujte se   konečně! Vždyť musí−
me být k smíchu celému světu!

Za těch nenáviděných komunis−
tů se ve sdělovacích prostředcích
mluvilo spisovnou češtinou. A to

podle mne je správně. Každý, kdo
předstupuje před národ z jakých−
koli důvodů, by měl používat spi−
sovnou češtinu. Ať je to politik,
učitel a rozhlasový nebo televizní
zpravodaj. I reklama v obchod−
ních domech by podle mne měla
být lidem sdělována spisovnou
češ tinou bez použití cizích slov.
Uvědomte si už konečně, že ně−
kdo cíleně przní náš drahý český
jazyk. Který byl v dobách mi −
nulých také těžce vybojován.
Rodný jazyk je to nejcennější, co
máme! Pokud o něj přijdeme,
ztratíme všechno.

KDYBYS JEDNOU ZA LESK ZLATA
ZAPŘÍTI MĚL JAZYK SVŮJ,
VOL CHUDOBU A HRDĚ VYZNEJ,
ŽE ZLATÝ ČESKÝ JAZYK TVŮJ.

Za vše, co máme, vděčíme
svým předkům, kteří za vše, co
máme, prolévali svoji krev. A po−
vinností nás všech je bránit to!

VLADIMÍR JANDA 

směšný národ chacharů?
Jsme hrdý národ Čechů nebo
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Plzeň a Plzeňský kraj se spojí, aby
nakoupily na komoditní burze ener−
gie, od společného nákupu si slibují
úspory oproti plánovaným výdajům
na elektrickou energii a plyn. Zápa −
dočeská metropole centrálně naku−
puje plyn a elektřinu na burze opako−
vaně od roku 2012 a dosáhla tak
značných úspor, a to nejen pro sebe,
ale i pro městské obvody, své pří−
spěvkové organizace a městské fir−
my, pro něž nákup také zajišťovala.
Společný postup města a kraje
schválila Rada města Plzně. Nákup
se bude týkat období 2019 a 2020. 

„Nákup energií prostřednictvím
komoditní burzy děláme jako město
dlouhodobě, už několik let, začalo
se s ním v minulém volebním ob −
dobí. Vede k významným úsporám,
osvěd čil se nám,“ uvedl primátor
města Martin Zrzavecký. 

„Při posledním nákupu na období
2017 až 2018 byla ze strany města
nabídnuta možnost připojení se k to−
muto projektu i zájmovým spolkům
a obecně prospěšným společnos−
tem, které mají sídlo v objektech
města. Většina těchto organizací
tento postup kvitovala a společného
nákupu se účastnila. Pro velký
úspěch se město rozhodlo pro ob−
dobí 2019 – 2020 nabídnout společ−
ný nákup i dalším městským i nezis−
kovým organizacím. V minulosti se

centrálního nákupu účastnilo cca sto
subjektů. Očekáváme, že spojením
sil s krajem a oslovením dalších
orga nizací by se mohlo jednat o
zhruba 250 organizací,“ vysvětlil
ekonomický náměstek Pavel Kotas. 

Radnice předpokládá, že zapoje−
ním zhruba 250 subjektů by se mohl
zvýšit objem nakupovaných MWh
z původních cca 80 tisíc MWh na
cca 230 tisíc MWh. „Pro potencio−
nálního budoucího dodavatele pova−
žujeme tento objem nákupu za velmi
zajímavý,“ dodal Pavel Kotas. Upo −
zornil, že město Plzeň díky této for−
mě nákupu v minulosti výrazně ušet−
řilo. Například v roce 2012 to bylo
při nákupu zemního plynu zhruba
pět milionů korun, v roce 2013 při
nákupu elektrické energie – malood−
běru dosáhla úspora 33 milionů ko−
run, v roce 2016 při nákupu elektric−
ké energie – maloodběru město
ušetřilo 15 milionů korun, u zemního
plynu 8,5 milionu korun. 

Nákup energií prostřednictvím ko−
moditní burzy vyhodnotilo město ja−
ko nejvhodnější po posouzení výhod
a nevýhod všech možností realizace
veřejné zakázky. Samotný nákup
energií bude tedy realizován v soula−
du se zákonem o zadávání veřejných
zakázek, a to na vybrané komoditní
burze formou jednacího řízení bez
uveřejnění.

Plzeň se spojí s krajem 
a společně nakoupí energie

Školy Vejprnická, takový název bude
mít od 1. července 2018 zastávka
městské hromadné dopravy ve
Skvrňanech, kterou Plzeňané do
srpna 2017 znali jako zastávku
Internáty a která byla od září 2017
přejmenována na název Sportovní
gymnázium. Tehdejší změnu názvu
iniciovala samospráva Plzeňského
kraje. Zastávka poblíž křižovatky
s ulicí Zábojova se nachází v lokalitě,

kde sídlí více středních škol. Nový
název Školy Vejprnická, který schvá−
lila Rada města Plzně, respektuje
současné využití areálu bývalého
učiliště firmy ŠKODA, ve kterém
dnes působí řada školských zařízení.
Termín přejmenování byl stanoven
k 30. 6. 2018, tj. na  konec školního
roku, kdy se v Plzni a Plzeňském
kraji obvykle mění jízdní řády veřejné
dopravy.

Zastávka ve Skvrňanech
bude mít nový název
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Až do 16. března 2018 lze podávat
přihlášky do 15. ročníku veřejné
soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje, v níž se utkají stavby uve−
dené do provozu nebo zko−
laudované v uplynulém ka−
lendářním roce. Jubilejní
ročník soutěže připomene
stoleté výročí vzniku Čes −
ko slovenské republiky a na
základě hlasování veřej−
nosti zvolí Stavbu století
Plzeň ské ho kraje.   Odbor −
ným garantem je tradičně
Okres ní hospodářská ko−
mora Plzeňsko.

„Několik zajímavých sta−
vebních akcí proběhlo v loň−
ském roce i na území města
Plzně. Věřím, že by se v sou−
těži Stavba roku Plzeňského
kraje mohlo objevit například
upravené břehové opevnění
a cesta u Třemošenského
rybníka, které nyní nabízí pro−
stor jak příjemně strávit vol−
ný čas. Pro řidiče je jistě pří−
nosná rekonstrukce Letkovské ulice
a architektonicky citlivě byl umístěn
nový výtah do historické budovy pl−
zeňské radnice,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.
„Nicméně zásadní stavební počiny
se v roce 2017 teprve připravovaly
a začnou se budovat až letos, jako
například autobusové nádraží v Šu −
mavské ulici nebo tramvajové spoje−
ní k univerzitě,“ dodal.

V sedmi soutěžních kategoriích
se utkají stavby zkolaudované nebo
uvedené do provozu v roce 2017.
Stavební díla mohou do soutěže

přihlásit investoři, projektanti, zho−
tovitelé nebo vlastníci, a to vždy se
souhlasem autora a vlastníka ne−
movitosti. 

„Jako mnohaletý odborný garant
soutěže jsme vyzvali své členy – 
investory, architektonické ateliéry
a stavební firmy – k přihlášení reali−
zovaných staveb do letošního, již
15. ročníku,“ řekl Ota Rubner,
předseda představenstva Okresní

hospodářské komory Plzeňsko.
Uzávěrka pro podání přihlášek je
16. března 2018, do tohoto termínu
do 15 hodin musí být přihlášky

včetně požadované dokumentace
dodány na adresu DOMINIK CENT −
RUM SERVIS s.r.o., Dominikánská
3, 301 00 Plzeň.

Z přihlášených staveb bude poté
sedmičlenná odborná porota vybí−
rat ty, které získají nominaci na titul
Stavba roku Plzeňského kraje za
rok 2017. Nominace v sedmi kate−
goriích budou zveřejněny 26. dub−
na 2018. V každé kategorii odborná

porota může (ale nemusí) vybrat
jednu stavbu, která získá titul Stav −
ba roku Plzeňského kraje. Na zákla−
dě výsledků internetového hlaso −

vání bude udělena Cena
veřejnosti. Hlaso vání bu−
de probíhat na webových
stránkách www.stavba−
rokupk.cz od 26. dubna
do 27. května 2018.
Nomi nované stavby se
dále ucházejí o Zvlášt ní
ocenění a Cenu poroty,
Cenu hejtmana Plzeň −
ského kraje, Cenu primá−
tora města Plzně a ceny
spoluvyhlašova telů. Ví −
těz né stavby budou vy−
hlášeny na slavnostním
galavečeru 5. čer vna
2018 v Měšťan  ské bese−
dě v Plzni.

Soutěž Stavba roku Pl −
zeňského kraje letos při−
pomene také 100. výročí
vzniku Českoslo venské
republiky. „Letošní roč−

ník soutěže je o to významnější, že
se koná v roce tohoto zásadního ju−
bilea. Proto jsme soutěž rozšířili
o speciální cenu pro Stavbu století
Plzeňského kraje. Veřejnost bude
mít možnost vedle tradičního hla−
sování pro stavbu kolaudovanou
v uplynulém roce volit také z 10
staveb, které vznikly na území
Plzeňského kraje během posled−
ních 100 let,“ vysvětlil Ota Rubner.  

Speciální volba Stavby století Plzeňského kraje 
bude oslavou 100. výročí vzniku republiky

Začal jubilejní 15. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje

Zleva – Josef Bernard, Martin Zrzavecký a Ota Rubner



Střípky 
z Plzně
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Podle údajů Českého statistického
úřadu přibývá obyvatel hlavně
v obcích v okolí velkých měst.
Naopak v odlehlejších oblastech se
jejich počty snižují. Proces suburba−
nizace, který odstartoval v polovině
90. let, se týká všech krajů.  Největší
přesun obyvatel z měst do okolních
obcí probíhá v Praze a Brně, kde se
rozšiřují obytné satelitní čtvrti a pů−
vodní periferie v dosahu centra.

„V 70. a 80. letech minulého sto−
letí se lidé stěhovali do center měst−
ských regionů. V polovině 90. let se

tento proces obrátil a začalo převa−
žovat stěhování z center do okolního
zázemí. Nejvíce lidí se stěhuje mezi
hlavním městem a Středočeským
krajem, což souvisí i s procesem
suburbanizace. V roce 2016 se
z Prahy do středních Čech vystěho−
valo 14 100 osob, zatímco 8 200
osob změnilo trvalé bydliště v opač−
ném směru,“ říká místopředsedkyně
ČSÚ Eva Krumpová.

Stěhováním roste počet obyvatel
zejména ve středních Čechách
a v metropoli, snižuje se v Karlovar −

ském a Moravskoslezském kraji. Na
změny v počtu obyvatel některých
krajů má významný vliv i stěhování
ze zahraničí. Jedná se zejména
o Prahu a Plzeňský kraj.

Celkově se počet obyvatel mezi
roky 2011 a 2016 zvýšil v polovině
krajů, ve druhé naopak poklesl.
V rela tivním vyjádření nejvíce při −
bývá obyvatel Prahy a Středočes −
kého kraje, naproti tomu nejvýrazněji
se jejich počet snižuje v Moravsko −
slezském, Karlovarském a Ústec −
kém kraji.

Vytvořit handicapovaným dětem
i dospělým příjemné bezbariérové
prostředí nebo napomoci bezpeč−
nějšímu silničnímu provozu ve vaší
obci můžete opět  s finanč−
ní podporou Nadace ČEZ.
Ta loni přidělila v obou pro−
gramech úspěšným žada−
telům o grant částku pře−
sahující 3,9 milionů korun. 

Grantové řízení Oranžové
schody je zaměřeno na pod−
poru bezbariérového přístu−
pu pro žáky, studenty a pe−
dagogy na školách. Nadační
příspěvek je určen na nákup
zařízení a stavební úpravy,
které pomohou překonat ne−
bo odstranit architektonické
bariéry (výtahy, nájezdové
rampy, schodolezy, plošiny,
naváděcí systémy apod.)
V loňském roce podpořila
Nadace ČEZ 5 škol celkovou
částkou 2 044 700 Kč.
V Karlovarském kraji má od
minulého roku díky nadaci

nový bezbariérový vchod Gymná −
zium a SOŠ Chodov.

Grantové řízení Oranžový přechod
je zaměřeno na podporu zvyšování

bezpečnosti formou instalace osvět−
lení přechodů pro chodce. Nadační
příspěvek je určen na instalaci
osvětlení dosud neosvětlených ne−

bezpečných přechodů pro
chodce. Pokud je přechod
osvětlen, riziko střetu vozidla
s chodcem se podle doprav−
ních exper tů snižuje až 65
procent. Maximální výše na−
dačního příspěvku je 120 000
Kč. V roce 2017 podpořila
Nadace ČEZ vybudování a in−
stalaci osvět lených přechodů
v 16 obcích celkovou částkou
1 860 532 korun. 

„Snažíme se pomáhat v na−
plňování základního hesla bez−
pečnosti na silnicích, které zní
vidět a být viděn, a předcházet
tak nepříjemným dopravním
situacím. Nebezpeč ných pře−
chodů je ale stále mnoho a zá−
jem měst, obcí i široké ve −
řejnosti o jejich osvětlování
neustá vá,“ uvedla Michaela
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Lidé rádi bydlí v okolí velkých měst

O grant je možné zažádat do konce března

Krajští radní odsouhlasili   projek−
tovou žádost k „Revitalizace Zápa −
do českého muzea v Plzni – Náro −
do  pisného muzea Plzeňska“ Zápa −
do českého muzea v Plzni, a to do
Integrovaného regionálního ope−
račního programu a schválili pro−
jektový záměr včetně předfinanco−
vání a kofinancování z rozpočtu
Plzeňského kraje.

Projekt zahrnuje celkovou obnovu
a zároveň úpravu vnitřních dispozic
objektů a jejich přizpůsobení sou−
časným požadavkům na ochranu

sbírek a bezpečnost návštěvníků,
a to při maximální snaze o zachová−
ní historické a památkové hodnoty
obou domů. Zároveň řeší prezentaci
sbírek a rozvoj služeb pro návštěv−
níky podle současných standardů.
Mimo stavební obnovy objektů a vy−
budování jejich vybavenosti je zá−
sadní součástí projektu vybudování
nově koncipované expozice v logic−
kém návštěvnickém sledu při za−
chování všech odborných aspektů
etnologického tématu, a to jak
městské, tak venkovské etnologie,

která moderní formou prezentace
revitalizuje původní záměry kon −
cipované již na počátku 20. století
zakladatelem muzea Ladislavem
Lábkem.

Záměr bude realizován ve dvou
etapách: 1. Stavební obnova a úpra−
va objektů a 2. Vybudování nové ex−
pozice. Celkové náklady projektu či−
ní 115 milionů korun. Plzeňský kraj
se zavazuje ke kofinancování projek−
tu ve výši 10 % způsobilých výdajů,
což činí maximálně 11 498 185 ko−
run, a 100 % nezpůsobilých výdajů.

Na revitalizaci muzea přispěje i kraj

Plzeň se pokusí získat dotaci
z Plzeňského kraje na revitaliza−
ci a prodloužení stávající in−line
dráhy ve Škoda spor t parku.
Podání žádosti o dotaci ve výši
1,5 milionu korun schválili rad−
ní. Projekt revitalizace oblíbené−
ho volnočasového sportoviště
v Malostranské ulici připravil
druhý městský obvod, hotová je
již studie a zpracovává se pro−
jektová dokumentace. Celkové
náklady na stavbu jsou odhad−
nuty na 2,397 milionu korun. 

„Druhý městský obvod má ve
svém rozpočtu pro tuto akci vy−
členěno 953 tisíc korun, ty bu−
dou použity na spolufinancování
v případě, že se podaří krajskou
dotaci získat. Požádáme o pod−
poru z dotačního programu na−
zvaného Podpora vybudování
a modernizace sportoviště v ro−
ce 2018,“ řekl ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas.
Dotace může být poskytnuta
maximálně ve výši 80 procent
skutečně vynaložených celko−
vých nákladů, avšak pouze do
výše 1,5 milionu korun. Žádost
bude podána do 26. února. 

Projekt nazvaný Revitalizace
Škoda sport parku – etapa 1b
spočívá v revitalizaci a prodlou−
žení in−line dráhy. Dráha bude
prodloužena o 130 metrů oproti
stávajícím 425 metrům, část
oválu v místě napojení bude
zrušena, celá plocha dráhy bu−
de pak povrchově sjednocena. 

„Vzhledem k tomu, že areál
Škoda sport parku je již v pro−
vozu téměř dvacet let a sporto−
viště jsou zastaralá, byla zadána
studie revitalizace, uskutečněno
veřejné projednání a na základě
výstupů a požadavků veřejnosti
dopracována studie. První stav−
bou realizovanou dle této studie
byla výstavba nového skate −
boardového bowlu v roce 2017,
plně financována z rozpočtu na−
šeho druhého městského ob −
vodu,“ uvedl starosta obvodu
Lumír Aschenbrenner. Se stav−
bou obvod počítá i v případě, že
krajskou dotaci nezíská.

In−line dráha  
bude delší, získá 

i nový povrch
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Více zeleně a vodních prvků ve
městech a obcích – takový je cíl
grantového programu Zelené oázy,
který letos již potřetí společně vy−
hlašují Nadace Partnerství a spo−
lečnost MOL Česká republika. Gran −
tová komise tentokrát vybírala z té−
měř 150 projektů z celé České re−
publiky. Celkem vybrala osmnáct
z nich, které si mezi sebou rozdělí
téměř milion a půl. Dva podpořené
projekty jsou i z Plzeňského kraje –
Zahrada Anežky České v Dobřanech
a přírodní biotop v obci Čilá.

Sdružení Koinonia Jan Křtitel zís−
kalo grant na vybudování Zahrady
Anežky České v těsné blízkosti histo−
rické budovy fary, základní školy
Dobřany a radnice města Dobřany.
Místo bude sloužit k odpočinku,
vzdělávání, společné práci, meditaci,
relaxaci i environmentální výchově.
Zahrada bude osazena především pů−
vodními druhy rostlin, dřevěnými prv−
ky a vzniknou tu vyvýšené záhony.

Obec Čilá opakovaně čelí suchu
a klesající hladině podzemní vody.
I proto se rozhodla revitalizovat 

původní obecní rybníček v samém
středu vesnice. V minulosti rybník
hostil celou řadu živočichů, zadržo−
val vodu a fungoval jako významný
estetický prvek tvořící celkový ráz
centra obce. Po necitlivém staveb−
ním zásahu rybník tyto funkce ztratil
a postupně téměř zanikl. Obec tedy
chce rybník obnovit jako přirozený
vodní biotop i jako funkční a estetic−
ký prvek poskytující rozmanité eko−
logické služby.

Podobných podpořených projektů
je v tomto roce po celé republice
celkem osmnáct a spojuje je touha
po lepších veřejných prostranstvích,
která nabízejí i zeleň nebo vodní prv−
ky. „Uplynulé dva ročníky nám doká−
zaly, že lidem není lhostejné, jak vy−
padá místo, kde žijí. Do celkem čty−
řicítky podpořených projektů se za−
pojilo po celé republice přes čtyři ti−
síce lidí. Sázeli stromy, čistili vodní
toky nebo třeba pomáhali se stav−
bou nových prvků. Věříme, že i třetí
ročník bude ve finále podobně
úspěšný,“ vysvětluje ředitel Nadace
Partnerství Miroslav Kundrata. 

Na Plzeňsku vzniknou dvě zelené oázy

Lobezský park na území Městského
obvodu Plzeň 4 čeká na jaře revita−
lizace. Obnova začne nejpozději
v březnu prořezávkou problematic−
kých dřevin, pěstební zásahy v ko−
runách stromů se budou provádět
až do srpna. Náklady na revitaliza−
ci budou činit celkem 15,7 milionu
korun bez DPH, státní dotace před−
stavuje 4,7 milionu korun. Obnovu
parku zajistí Správa veřejného
statku města Plzně. 

„Je nutné provést řadu opatření,
abychom zajistili stabilitu jak jedno−
tlivých dřevin, tak i skupin porostu.
V parku totiž převládly nepůvodní
akáty, které vytěsňují domácí dřevi−
ny. Návštěvníky tak ohrožují usycha−
jící větve nebo i celé stromy. Pěšiny

zarůstají a průchod parkem se stává
nepříjemným,“ uvedla Hana Hrdlič −
ková ze Správy veřejného statku
města Plzně. Starosta čtvrté měst−
ské části Michal Chalupný upozornil,
že pokud by se revitalizace parku ne−
provedla, hrozilo by jeho uzavření
pro veřejnost.   

Do konce června budou v parku
opraveny cesty, vyměněny a doplně−

ny lavičky, odpadkové koše, stojany
na kola. Instalovány budou trampolí−
ny, kolotoč, skluzavky i prolézačky,
ale i workoutové protahovací a posi−
lovací prvky. K jezírku bude vybudo−
váno vyhlídkové molo.

Projekt revitalizace celého prosto−
ru parku financuje Městský obvod
Plzeň 4. Ze Státního fondu životního
prostředí získal dotaci na provedení
pěstebních zásahů na dřevinách.

„Město Plzeň věnuje na postup−
nou obnovu všech parků a rekreač−
ních oblastí mnoho peněz. Postupně
byl revitalizován Borský park a leso−
park Homolka. Dalším počinem rea−
lizovaným prostřednictvím Správy
veřejného statku města Plzně je ob−
nova Lobezského parku v letošním
roce. Další realizovanou parkovou
úpravou, která bude sloužit jako zá−
zemí pro obyvatele sídliště Vinice, je
zcela nový park, který město v sou−
časné době buduje v prostoru nad
zoologickou zahradou za 4,7 milionu
korun. V  něm kromě zeleně, cest
a mobiliáře bude i psí hřiště. Do −
končen by měl být do poloviny le−
tošního roku,“ dodal náměstek pri−
mátora pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí Petr Náhlík.

Lobezský park v Plzni
se dočká obnovy 
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V současné době se prodej zlata
i stříbra velmi vyplatí. Než se však
rozhodnete, dobře zvažte, kde jej pro−
dáte. Je známo, že se stále vyskytuje
v této oblasti mnoho nepoctivců.
Máme pro Vás tip, kde se zaručeně
nemusíte žádných nekalých praktik
obávat a navíc získáte garanci nejvý−
hodnější ceny za výkup.

Ve Zlaté Investiční Bance se může−
te nezávazně přesvědčit. Obslouží
Vás příjemný a profesionálně proško−
lený personál, který poskytuje bez−

platné odborné poradenství a indivi−
duální přístup k zákazníkovi. Prodávat
můžete používané či dokonce poško−
zené zlaté, ale i stříbrné šperky. Dále
je možné zpeněžit i jiné předměty,
např. stříbrné příbory, zlaté a stříbrné
zubní korunky, mince, investiční zlato
i stříbro. Pokud si nejste jisti, přijďte

se bezplatně informovat. Manažer
nám sdělil, že: “V současné době se
cena ryzího zlata pohybuje na Lon −
dýnské Burze kolem 31 000,− Kč za
unci. Zákazníkům garantujeme nej−
lepší výkupní ceny a profesionální
a poctivé jednání.” Neváhali jsme
a zeptali se při opětovné návštěvě
Zlaté Investiční Banky v Plzni jedné ze

zákaznic na to, jak byla s
prodejem svého zlata či
stříbra spokojena. Dozvěděli
jsme se, že se jmenuje paní
Plavcová a do Zlaté investič−
ní banky přišla prodat  zlaté
náušnice,  prsteny a řetízky,
za něž nakonec získala
11200,− Kč. “Jsem moc
spokojená, ani mě nena −
padlo, že můžu dostat tolik
peněz. Jednání na úrovni,
ochota a slušnost to se

hned tak nevidí, mohu jenom doporu−
čit,“ říká s nadšením paní Plavcová.

Prodej  zlata  je při dnešních cenách
velmi  výhodný  způsob znovuzhodno−
cení peněz, tak neváhejte ani Vy. 
Naší pobočku  naleznete na adrese: 

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

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

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

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

Výhodná a rychlá hotovost za Vaše zlato?
Navštivte Zlatou Investiční Banku.

Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.

CENA ZLATA A STŘÍBRA 
JE STÁLE NA VRCHOLU
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Dotací půl milionu korun podpoří
město Plzeň stavbu nového lůžko−
vého výtahu pro potřeby klientů
společnosti Domovinka – sociální
služby, o.p.s., která zajišťuje služby
seniorům. S přidělením dotace
souhlasili radní a doporučili zastu−
pitelům, aby jejich návrh schválili.  

Domovinka sídlí v administrativní
budově TJ Lokomotiva Plzeň z. s.,
Úslavská 2357/75. Ve vnitřních pro−
storách bude vybudován hydraulický
lůžkový výtah s kapacitou 13 osob,
který má sloužit především pro klien−
ty Domovinky. „Stacionář Domovinky
používal od roku 2011 pro přepravu
imobilních klientů schodišťovou plo−
šinu. Zařízení se však opotřebovalo
zejména kvůli navýšení počtu klientů

stacionáře a bylo jej nutné často
opravovat. Podle odborné firmy 
v sou časné době není již repasování

plošiny možné,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast školství a sociál−
ních věcí Eva Herinková. 

Celkové náklady na výstavbu vý−
tahu dle zpracované projektové do−

kumentace a cenové nabídky doda−
vatelských firem činí 2,5 milionu 
korun. „Organizace TJ Lokomotiva

Plzeň požádala o finanční
podporu ve výši půl milionu
korun, z níž by hradila tech−
nologickou část výtahu. Ta
umožní lepší obslužnost
a zvýšení mobility osob
umístěných ve stacionáři.
Město se chystá vybudovat
domov pro seniory ve Chvoj −
kových lomech, kde by v bu−
doucnu měla sídlit Domo −

vinka. Bohužel takto významná stav−
ba se nedá zrealizovat v krátkém ča−
se a tuto situaci je potřeba řešit
hned,“ dodal ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas. 

Město podpoří zřízení výtahu pro Domovinku

Muzeum jižního Plzeňska v Blo −
vicích zve na výstavu, která
návštěvníky seznamuje s  lido−
vou architekturou Plzeňského
kraje  na zámku Hradiště. 

Výstava představí vesnické pa−
mátkové rezervace a zóny, kterých
je v Plzeňském kraji téměř pade−
sát. Mezi oblasti s nejvyšší kon−
centrací vesnických památkových
rezervací patří v prvním řadě
Plzeň, na jejímž katastru se na−
chází bývalé samostatné vesnice
Božkov, Černice a Koterov. V po−
čtu památkových zón vede v Pl −
zeňském kraji okres Plzeň – sever,

kde se kromě zděných staveb
venkovského baroka nachází také
roubenky a hrázděné domy, které
svědčí o původním, převážně ně−
meckém osídlení tohoto regionu. 

Návštěvníka provedou výsta−
vou panely doplněné bohatou
fotodokumentací; výstavu dotvá−
řejí také exponáty lidového ná −
bytku a předmětů denní potřeby
včetně lidové keramiky a hraček,
pocházející z fondu Muzea jižní−
ho Plzeňska v Blovicích. Mezi
nej zajímavější exponáty patří 
ole jomalby Jaroslava Šafary

a Jo sefa Matějky s náměty lido−
vého kroje. Pro návštěvníky, kteří
se chystají na výstavu s dětmi, je
připraven tematický edukační
program. Výstava Lidová archi−
tektura Plzeňského kraje potrvá
do 21. dubna.

Lidová architektura
Plzeňského kraje
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Již toto léto bude v Plzni dokončen
první bytový dům Chytrého bydlení.
Zájem je zatím velký. Už nyní je 
téměř ze dvou třetin vyprodán.
Nahrává tomu mimo jiné i vysoká
poptávka po bydlení ve městě.  

Za celý loňský rok se podle analý−
zy společnosti Trigema v Plzeňském
kraji prodalo téměř 1 300 nových by−
tů. To představuje po Praze, Středo −
českém a Jihomoravském kraji čtvr −
tý největší trh s bydlením v Česku.

Jedním z nových přírůstků, který
rozšiřuje místní nabídku, je šesti −
podlažní bytový dům KLR@Plzeň.
Dostavěn bude již toto léto. Noví ma−
jitelé nových bytů se sem pak budou
moci začít postupně stěhovat. 

A co zájemci o nové bydlení v ulici
Kollárova oceňují nejvíce? Jednak je to
fakt, že si mohou vybírat jak z ma lo −
metrážních 1+kk, tak třeba velkých
bytů 4+kk. Kromě nich se samozřej−
mě ale nabízí i ty dvou a třípokojové.
Ke každému náleží balkón a sklep, kte−
ré budou v prvním nadzemním a prv−
ním podzemním podlaží. Ne chybí zde
ani široké možnosti parkování. Kromě
parkování v prvním podzemním po −
dlaží se jedná o více než 100 míst, jež

budou v parkovacím domě hned vedle
východní strany domu.

Bytový areál je navržený v půdo −
rysu ve tvaru L. Jeho součástí je 
také vnitřní nádvoří se zelenou plo−

chou, které bude sloužit ja−
ko prostor pro oddech a od−
počinek.

Díky tomu, že dům vychází
z konceptu Chytrého bydlení,
bude mít po dokončení napří−
klad plastová okna s trojskly
nebo možnost tepelné rekuperace.
Dochází tak k ohřevu čerstvého vzdu−
chu vzduchem odpadním (spotřebo−
vaným). Zamezuje se tepelným ztrá−

tám vzniklým větráním. Při stavbě se
navíc využívají moderní ekologické
materiály a pracovní postupy. 

Dům bude v energetické třídě B,
což značí, že budova bude úsporná.

Průkaz energetické
náročnosti budovy
hodnotí veškeré
energie potřebné
pro provoz budo−
vy, tedy energie na
vytápění, přípravu
teplé vody, chlaze−
ní, úpravu vzduchu
větráním a klimati−
zací a na osvětlení. 

Bytový dům KLR@Plzeň vyroste
zhruba jen deset minut pěšky od sa−
motného centra Plzně. V těsné blíz−
kosti je navíc také obchodní centrum

Plaza, kde jsou restaurace, multi −
kino, divadlo a různé obchody. Pod −
poru celkového rozvoje, kultivace
a zkvalitnění zdejšího života si dalo
za cíl také místní občanské sdružení
Kollárka jinak, s nímž společnost
Trigema, developer celého projektu,
spolupracuje. 

Trigema je prověřenou firmou s ví−
ce než 23letou působností na trhu.
Na jejím kontě je už více než 1 600
postavených a prodaných bytů.

Koncept Chytrého bydlení se opírá
o více benefitů najednou. Jedná se
v souhrnu například o důraz na bez−
pečí a zdraví, moderní technologie,

různé podoby ekolo −
gických a energetických
vylepšení, nabídku do−
statku služeb, které jsou
v blízkosti bytových do−
mů a příznivou cenu.
To vše nabízí rovněž by−
tový dům KLR@Plzeň.
Přesvědčte se sami. Sta −
 čí se podívat na interne−

tové stránky www.kollarova−byty.cz
nebo rovnou navštívit zákaznické
centrum projektu, které najdete na
adrese Kollárova ulice 862/34.

Dokončuje se první plzeňský dům Chytrého bydlení
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Jeden z největších interneto−
vých prodejců nových plas −
tových oken a dveří, klatov−
ská firma Stavimelevne.com,
rozšířila svoji prodejnu
v Klatovech o velmi přá −
telský velký showroom, kde
chce svým zákazníkům
před stavovat novinky ve své
nabídce. 
„Chceme, aby domácí zá−
kazníci z Klatovska, Do −
mažlicka a Plzeňka měli větší
pohodlí při výběru svých no−
vých oken a dveří, mohli si je
dobře prohlédnout a vyzkou−
šet jejich funkci,“ vysvětluje
majitel prodejny pan Petr
Mařák, proč investoval do
vybudování nových prodej−
ních prostor.
Dalším důvodem bylo také
velké rozšíření nabídky inter−
iérových dveří. Jsou zde nové typy
a modely dveří včetně obložek od
většího počtu dodavatelů. Velký vý−
běr dveří ve vzorcích, které si můžete
vyzkoušet. Vše je nabízeno s montá−
ží i poradenstvím. 
„Náš internetový obchod je velice
přehledný a zákazníkům po celé če−

ské republice umožňuje nakupovat
za naše mimořádně nízké ceny z po−
hodlí domova, a navíc ušetřit tak při
rekonstrukcích i stavbách domů
a bytů velké peníze. Pro mnoho zá−
kazníků je ale stále důležité, aby si
mohli funkci okna nebo dveří sami
vyzkoušet.“

Větší výběr vzorků
Dosavadní velká prodejna nových
plastových oken, vstupních i interié−
rových oken, která sloužila i jako vel−
kosklad, byla proto rozšířena o 200
metrů čtverečních velký nový moder−
ní a světlý showroom, kde jsou ve
speciálních rámech a buňkách insta−
lovány různé typy oken a dveří.
Zákazník si může vyzkoušet například
funkci posuvných dveří, o které je zá−
jem do bytů, ale i pro různé vestavby,
balkonových dveří, oken s různým
typem izolace, povrchů, designů, 

barev, zaoblení a bezpečnostního ko−
vání. Ochotná obsluha jej na přání
seznámí s přednostmi jednotlivých
modelů. Informuje ho také o vysoké
kvalitě plastových profilů a nerezové−
ho bezpečnostního kování, z nichž
jsou okna a dveře vyrobeny.
„Kromě sortimentu a nového show−
roomu jsme v novém roce rozšířili
významně i poskytované služby. Je
nám jasné, že mnoho našich zákaz−

níků, zejména v okolních regionech,
ocení jejich komplexnost. Sami si
okna nebo dveře jen podle svých
vlastních představ vyberou, a o nic
se již nestarají. Každému zákazníkovi
rádi okna, dveře zdarma zaměříme,
určíme pravo levou orientaci zámků
a naceníme. Po sepsání zakázky pak
také namontujeme, seřídíme a odve−
zeme stará okna a dveře. To všech−
no za bezkonkurenčně nízké ceny,“
seznamuje nás s nabídkou paní
Lucie Mařáková, odborný prodejce.
Kromě již tradiční velké nabídky běž−
ných rozměrů nových plastových
oken a dveří, které má prodejna sta−
vimelevne.com ve velkém výběru
skladem, zajišťuje u větších zakázek
přímo jejich výrobu na míru, podle
potřeb zákazníka. Také dodací lhůty

jsou mimořádně příznivé a spolehli−
vé, což již ocenilo mnoho zákazníků. 
„V novém showroomu jsme naši na−
bídku oken a dveří rozšířili také o no−
vé plovoucí podlahy z Německa ve
velkém výběru dekorů a odstínů.
Každý, kdo chce stavět chytře a lev−
ně, naši nabídku jistě ocení,“ je pře−
svědčený pan Petr Mařák, který vás
také zve do nového showroomu
v Klatovech.                                (kr)

dveří v Klatovech
Nový showroom oken a 
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Rozhlednu Na Vrchách přihlásila
do letošního ročníku soutěže Dře −
věná stavba roku 2018 obec Břasy
na Rokycansku. Příz −
niv ci této rozhledny
mohou dát svůj hlas
v termínu od 21. úno−
ra do 2. března, kdy
probíhá hlasování ve−
řejnosti i odborné po−
roty. Každý hlasující,
který odešle hlasy ve
všech 8 kategoriích,
se tak zařadí do sou−
těže o 4denní pobyt
ve srubu. Posláním
ankety Dře vě ná stav−
ba roku je ukazovat
široké veřejnosti krásu a výhody
dřevěných staveb. Využí váním dře−
va ve stavebnictví totiž přispějeme
svému zdraví i zdraví naší planety.

Ve městech bude podle prognóz
bydlet stále více lidí. Výstavba no−
vých městských částí je proto ne−
zbytná. Stavebnictví se však zá −
sadním způsobem podílí na emisích

oxidu uhličitého, globálně minimálně
z 35 %. Pokud chceme tyto emise
sni žovat, stavba domů musí být

v budoucnu ekologič−
tější a udržitelnější. Jak
na to? Dřevo je řeše−
ním. Výstavba dřevě−
ných staveb je rychlá,
bezpečná a je i šetrná
k přírodě: dřevo má ob−
novitelný, udržitelný a lokální zdroj,
nízkou uhlíkovou stopu, je dobře re−

cyklovatelné a uchovává v sobě tuny
CO2 (dřevo v sobě váže uhlík až do
svého fyzického rozpadu).

V loňském roce překročil podíl
dřevostaveb na trhu rodinných do−
mů 14 procent. I když ve srovnání
například se Skandinávií, kde se sta−

ví čtyři pětiny domů ze dřeva, je to
poměrně málo. Zdá se tedy, že se

jim daří postupně překonávat zako−
řeněnou tradici zděných domů.   

Cílem ankety je ukazovat ve −
řejnosti krásu a přínosy dřevěných
staveb. Jak vysvětlil ředitel Nadace
dřevo pro život Stanislav Polák, dře−
vo je významný obnovitelný sta −
vebnímateriál, jehož využíváním
chráníme neobnovitelné zdroje,
a tím i naše životní prostředí. „Dřevo
je zkrátka naše budoucnost,“ shr −
nuje ředitel. Některé vyspělé země to
již zjistily a využívají dřevo zejména
ve stavebnictví podstatně více
než my v ČR. Proto se nadace snaží
zvýšit zájem české veřejnosti o dře−
věné stavby a skrze anketu dřevě−
ných staveb ji rovnou propojit s rea−
lizačními firmami.

Soutěžní anketa Dřevěná stavba
roku se koná tento rok již po osmé.
Každý rok se v ní představí kolem
80 až 90 dřevěných staveb. Letos
soutěží dokonce 95 staveb, což
je 2. nejvyšší počet v historii anke−
ty. Dřevěné stavby lákají každo −
ročně pozornost tisíců hlasujících,
kteří jim např. v minulém ročníku
odeslali téměř 50 000 hlasů. Ze záj−
mu veřejnosti je patrné, že obliba
dřevěného stavění u nás roste, což
je z pohledu udržitelného rozvoje
dobrá zpráva! 

O titul Dřevěná stavba roku
bojuje i rozhledna Na Vrchách

Rozhledna Na Vrchách u Břas

Rozhledna Na Vrchách u Břas nabízí 
výhled až na Šumavu
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Řešíte−li otázku, pro jaké topení se roz−
hodnout, nechte si poradit i od přírody.
Jedinečné vlastnosti akumulovat a po−
té vyzařovat teplo má kámen. Jinak ře−
čeno, ohřejeme kámen na určitou te−
plotu a takto akumulované teplo nám
po určitou dobu zcela zdarma vytápí
místnosti. To je ve stručnosti hlavní

princip elektrického topení z přírodního
kamene, které vyrábí a montuje včetně
servisu firma eurotop in ve Kdyni na
Domažlicku. Ve svém oboru není žád−
ným nováčkem. Její mnohaleté zkuše−
nosti jsou zárukou, že topení z přírodní−
ho kamene vás nezklame.
O výhodách topení z přírodního kamene,
o spolupráci se Západočeskou univerzi−
tou v Plzni, o reakci lidí z pražského vele−
trhu vytápění a dalších novinkách jsme
si povídali s majiteli kdyňské firmy Jiřím
Janouškem a Danielem Smolíkem.

Nejsou to žádné přímotopy
Mnoho zájemců o naše topení nám při
prvním setkání položí otázku, jak funguje
naše topení. Mají dojem, že jsou to vy−
lepšené přímotopy, což je velký omyl.
Zatímco přímotopy ohřívají vzduch, který
v místnosti cirkuluje, u panelů z přírodní−
ho kamene je to pravý opak. Přírodní ká−
men vytápí prostor na základě dlouho−
vlnného tepelného záření. Je to sálavé 
teplo, které je v místnosti rovnoměrně
rozložené. To znamená, že mezi po −
dlahou a stropem je maximální teplotní

rozdíl 3 °C. Co to znamená, nám výstižně
řekla naše klientka v Sušici. „Konečně
nám nezebou nohy, jako když jsme byt
vytápěli teplovodními radiátory. Je to 
topení jako z kachlových kamen.“
Ve srovnání s přímotopy je vytápění
přírod ními panely mnohem levnější.
Majitelé rodinného domu v Horšovském

Týně nám sdělili jejich poznatek. „Přímo −
topy jsme vyměnili za topná tělesa
z přírod ního kamene a na spotřebě 
elektrické energie jsme ročně ušetřili 
nejméně 40 %.“

Předem víte, kolik protopíte
Když nám zájemce o naše topení řekne
rozměry bytu, zda je dům postaven z ci−
hel, porobetonu či jiného materiálu, tak
mu zdarma připravíme předběžný ener−
getický výpočet včetně všech pořizova−
cích nákladů. Úspora oproti ostatním top−
ným systémům je v průměru 20 až 30 %.
Naše topení z přírodního kamene lze při−
pojit na 20 hodinový nízký tarif a celá do−
mácnost je měřena v této sazbě.

Digitální termostat za 
symbolickou korunu
Zákazníci od nás dostanou do každé
místnosti, kde bude panel z přírodního
kamene, digitální programovatelný ter−
mostat. Zaplatí pouze symbolickou jed−
nu korunu. Jeho hodnota je 1700 Kč.
Jedinou podmínkou pro tuto akční
nabíd ku je, že do konce dubna 2018

uzavřou s námi závaznou objednávku
na instalaci topných panelů z přírodního
kamene.

Zkušenosti z veletrhů
Naše firma eurotop in se pravidelně
účastní nejrůznějších veletrhů a setkání,
kde se prezentujeme topením, jehož

zákla dem jsou panely z přírodního ka−
mene. V nich jsou uloženy topné kabely,
které panel nahřívají. V únoru letošního
roku jsme topení předvedli v Praze na
Veletrhu Moderní vytápění 2018. Byli
jsme nesmírně překvapeni velkým záj−
mem a návštěvníci přicházeli do našeho
stánku s článkem v ruce, kde jsme psali
o topných panelech. Potvrzuje to naši

vizi, že topení z přírodního kamene díky
svým výhodám a přednostem se dostá−
vá do popředí zájmu.

Spolupráce ze ZČU v Plzni
Se Západočeskou univerzitou v Plzni
spolupracujeme na vývoji regulace to−
pení pomocí venkovního čidla. Bude
automaticky reagovat na venkovní te−
plotu. Předpokládáme roční úsporu
2000 kWh. Další novinkou je tepelná
izolace, kterou umístíme za panel na

zeď. Jedná se o speciální ekologickou
izolaci, která „dýchá“, takže klienti ne−
musejí mít obavy, že by vznikala nějaká
plíseň. Izolace je odolná až do 750 °C.

Napojení na fotovoltaiku
Kombinace topení z přírodního kamene
s fotovoltaikou je výhodným řešením. Už
jsme na několika místech montovali na−
še topné panely do rodinných domů, je−
jichž majitelé mají fotovoltaiku. Za vytá−
pění šetří peníze. Investice, kterou vložili
do fotovoltaiky a topení z přírodního ka−
mene se jim postupně vrací. Z tohoto 
pohledu se elektrická energie jeví jako
topné médium budoucnosti.

Topné panely z kamene 
pro zdraví
Sálavé teplo je ideální pro lidský orga−
nismus. Nevzniká žádná cirkulace vzdu−
chu, nevíří se prach ani alergenní části−
ce. Přírodní kámen udržuje konstantní
vlhkost v místnosti 52 až 58 %, ne −
vysušuje pokožku a nespaluje kyslík.
Topení je vhodné pro astmatiky, alergiky,
lidí s dýchacími potížemi a pro novoro−
zence. Příznivě působí na psychiku. 

Pro radu do Kdyně 
každý pátek 
Jestliže uvažujete o topení z přírodního
kamene, přijďte se k nám do firmy 

poradit. Naše společnost eurotop in
sídlí ve Kdyni v Nádražní ulici 660
(u autobusového nádraží), kde máme
také vzorkovou prodejnu. Setkat se
s námi můžete každý pátek od 8:00
do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 ho−
din. Každý pátek v týdnu se vám bu −
deme individuálně věnovat, ukážeme
topné panely z přírodního kamene
a zodpovíme všechny vaše dotazy.
Jinak nás zastihnete na telefonu nebo
nám pošlete e−mail. (re)

Nepromarněte akční nabídku firmy eurotop in ve Kdyni na Domažlicku

Konvenční, klasické topení.
 Obvykle topení ohřívá vzduch
jen v blízkosti topného tělesa.
Horká hlava, studené nohy a ví−
ření alergenních látek.

Tepelné záření z přírodního kame−
ne. Díky dlouhovlnnému tepelné−
mu záření je teplota v místnosti
stejnoměrně rozložena. Nevzniká
žádná cirkulace vzduchu.

Rozdíl mezi vytápěním topnými panely a klasickým topením

Do každé místnosti digitální termostat 
za symbolickou jednu korunu
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Slavnostní zahájení  opravy  jezuit−
ského kostela Neposkvrněného 
početí  Panny  Marie a sv. Ignáce
v Klatovech se uskutečnilo v minu−
lých dnech na místní faře. Právě
tady byla podepsána smlouva s ví−
tězným zhotovitelem. Rekons truk −
ce se koná díky financování v rám−
ci projektu IROP,  přičemž celkové
náklady  představují částku ve výši
102 miliony korun. Největší nákla−
dy (43 mil. Kč) budou vynaloženy
na kompletní opravu venkovní fa−
sády zahrnující také ochranné prv−
ky proti ptactvu.  

Dojde k restaurování vzácných
nástěnných maleb v presbytáři,
transeptu, kopuli a kapli Sv. Bar bory
a Sv. Josefa a ke kompletní výmalbě
kostela (20 mil. Kč). Vnitřní omítky
budou opraveny v rozsahu 10 – 30 %
z celkové plochy (1,5 mil. Kč). Cel −
kovou opravou projdou varhany 
(5,7 mil. KČ), balustrády (5,6 mil. KČ).
Součástí prohlídky se stane sakristie

(2,3 mil. KČ), z mobiliáře v příze −
mí budou restaurovány např. kos −
telní lavice, zpovědnice, dveře na
kůr, dveře v podkrůchtí, dveře do
sakristie a dveře na severní straně
(4,5 mil. KČ).

„Bude také řešeno nevyhovující
osvětlení kostela. Stávající závěsná
svítidla budou odstraněna a budou
nainstalována nová osvětlovací těle−

sa, která budou pohledově skryta
a osvětlení bude řešeno odrazem
o stěny a strop kostela. Pro návštěv−
níky bude zřízeno v zadní levé části
kostela sociální zařízení. Z důvodu
velkých finančních nákladů
nebudou restaurovány oltáře,
volné obrazy, kazatelna a vol−
né sochy,“ doplnil plzeňský
biskup Tomáš Holub.

Chrám Neposkvrněného početí
Panny  Marie a sv. Ignáce v Klato −
vech  je 49 metrů dlouhý a 28 met−
rů široký, výška hlavní lodi je 23,4
metru. Pod kostelem jsou rozsáhlé

katakomby, do nichž byli pochová−
váni v letech 1674−1783 řádoví
bratři a šlechta sympatizující s je −
zuity. Těla zemřelých byla kon −
zervována působením zvláštního
systému větracích kanálů. 

Nejenom evropské peníze
pomohou rekonstruovat kostel



31Plzeňský rozhled  3/2018 STAVEBNÍ PŘÍLOHA



32 Plzeňský rozhled  3/2018STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Začátkem března zahájí město
Plzeň plánovanou obnovu lesa,
který je součástí rekreační oblasti
naproti Ostende u Velkého bole−
veckého rybníka. V lokalitě zvané
Pode Dvory na pozemku o rozloze
přibližně jeden hektar nejdříve pra−
covníci vymýtí staré stromy, vy −
těžené dřevo odvezou a poté plo−
chu znovu zalesní borovicí a du−
bem. Do 15 let by na tomto místě
měl vyrůst mladý les.

Pro obnovu lesa jsou vhodné po−
rosty ve věku 80 až 120 let, dřevo
v nich trpí již různými chorobami.
„Stromy, převážně borovice, jsou
v této lokalitě staré 120 let. Jako kaž−
dý les se musí po určité době obnovit,
to znamená vyměnit zde staré stromy
za sazenice a případně zasadit i jiné
druhy. V tomto případě jsme zvolili
borovici a dub, protože se nám tato

kombinace osvědčila i při obnově ji−
ných ploch městských lesů,“ uvedl
Richard Havelka, vedoucí úseku lesů,
zeleně a vodního hospodářství Správy
veřejného statku města Plzně. 

„Při obnově lesních porostů postu−
puje správce městských lesů podle

Lesního hospodářského plánu na léta
2015 až 2024, který byl pro Městské
lesy Plzeň schválen rozhodnutím
Krajského úřadu Plzeňského kraje
v srpnu 2015. Kaž do roč ně správce
městských lesů obnovuje 10 až 20
hektarů městských lesních ploch,“

doplnil náměstek plzeňského primá−
tora pro oblast dopravy a životního
prostředí Petr Náhlík.  

Těžba v lokalitě Pode Dvory bude
provedena moderní harvestorovou
technologií. Na pracovišti se bude
pohybovat harvestor, tedy těžební
stroj, který strom dokáže pokácet,
odvětvit i nařezat na kusy, a vyvážecí
souprava, která dopraví dřevo k nej−
bližší cestě. „Pracoviště bude ozna−
čeno, ale přesto bude třeba dbát zvý−
šené opatrnosti kolem míst, kde bude
probíhat těžební činnost,“ upozornil
Richard Havelka. Apeluje na návštěv−
níky, aby nevstupovali do pracovních
prostorů strojů a na skládky dřeva
v okolí, na nichž bude uloženo přibliž−
ně 300 metrů krychlových dřeva.

Plzeň obhospodařuje celkem 4,1
tisíc hektarů městských lesů, které
se nacházejí na 52 katastrálních
územích v působnosti obcí s rozšíře−
nou působností: Plzeň, Stod, Nýřa −
ny, Rokycany a Přeštice. 

Obnova lesa u Ostende začíná už v březnu
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Město poskytne dotace na podporu
aktivit k technickému vzdělávání pl−
zeňským základním, středním ško−
lám i dalším organizacím. Pro rok
2018 celkem rozdělí 1, 2 milionu ko−
run 37 žadatelům. Návrh plzeňských
radních musí schválit zastupitelé. 

„Cílem tohoto dotačního programu
je zvýšení zájmu žáků a studentů
o studium na středních a vysokých
školách s technickým zaměřením
a příprava odpovídajícího množství
kvalifikovaných pracovníků technic−
kých oborů,“ uvedla náměstkyně pri−
mátora pro oblast školství a sociál−

ních věcí Eva Herinková. „Město roz−
dělí 23 základním školám a jedné
mateřské škole, které jsou jeho pří−
spěvkovými organizacemi, z rozpo−
čtu Odboru školství, mládeže a tělo−
výchovy Magistrátu města Plzně 
775 tisíc korun, 425 tisíc korun pak
dalším středním školám a organi −
zacím,“ řekla vedoucí odboru Dag −
mar Škubalová. 

Město přispěje mimo jiné Bole vec −
ké základní škole na materiální vyba−
vení technických kroužků a učeben
praktických činností a na mzdové ná−
klady pedagogů technických kroužků

(52 tisíc korun), 20. základní škole na
nákup stavebnice Merkur, pomůcky,
ruční a strojní vybavení pro školní díl−
nu (47 tisíc korun) či 28. základní
škole na zařízení školních dílen, nákup
programovatelné stavebnice, vstupné
a dopravu při exkurzích, poplatky za
účastnické registrace v robotických
soutěžích (49 tisíc korun). 

Z dalších institucí dostane příspěvek
například Střední odborné učiliště
elektrotechnické Plzeň, a to na mate −
riálové zajištění vzdělávacího progra−
mu pro žáky 2. stupně základních škol
Elektrikář junior, vzdělávacího progra−

mu pro žáky 1. stupně základních škol
Malý montér a vzdělávacího programu
pro děti mateřských škol Kutílci (60 ti−
síc korun), Střední průmyslová škola
strojnická a Střední odborná škola
profesora Švejcara na materiálovou
podporu dlouhodobých maturitních
prací žáků, vybavení školních dílen
a odborných učeben pro realizaci ze −
jména zájmového technického vzdělá−
vání (40 tisíc korun) či Církevní gym−
názium na spotřební materiál, pomůc−
ky, vybavení a mzdové náklady lektorů
při pořádání letního fyzikálního tábora
2018, jehož záměrem je rozšíření záj−
mu žáků a studentů o technické vzdě−
lávání a možnost fyzikálního bádání
(56 tisíc korun).

Technické vzdělávání ve školách získá dotace
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.
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HLEDÁME NOVÉ POSILY 
DO NAŠEHO TÝMU

Čeká Vás zajišťování odbytu výrobků. Budete zajišťovat
styk s odběrateli, obchodními partnery a denně s nimi 
komunikovat. Mezi Vaši náplň práce bude patřit také
koordi nace odbytové a po technické stránce i výrobní
činnos ti s ostatními úseky firmy. Zpracovávání a zakládání
podkladů do výrobního systému, sestavování cenových
kalkulací a vzorování. Budete evidovat a zpracovávat 
poptávky, kalkulace a nabídky výrobků. V naší firmě 
technik zajišťuje a poskytuje doplňkové služby spojené
s prodejem a odběrem zboží zákazníkovi. Vypracovávání
návrhů a dílčích opatření k zamezení vzniku reklamací.

Co uchazeč musí umět, znát a mít?
� úplné střední vzdělání s maturitou v technickém oboru
� pokročilou úroveň německého, příp. anglického jazyka
� čtení technické dokumentace, práci v programu SAP
� řidičské oprávnění skupiny B

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

s nástupem ihned, s pružnou pracovní dobou v jedno−
směnném provozu

� finanční ohodnocení dle vaší kvalifikace a výkonu
v pravidelném výplatním termínu s možností 
pracovního růstu

� 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, 
plně hrazené 60 Kč stravenky a pestrý systém dalších
benefitů

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

MUDr. Šlejmara 609, 345 62 Holýšov
� Ivana Boudová – mzdová účetní a personalistka, 

+420 735 170 461 � Ivana.Boudova@wuppermann.com

Vaše dotazy rádi zodpovíme na osobním pohovoru v sídle firmy
Wuppermann Systemtechnik s. r. o., 
MUDr. Šlejmara 609, 345 62 Holýšov, 
na telefonu: +420 735 170 461 nebo 

na emailu: Ivana.Boudova@wuppermann.com.

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

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

Hledáme kolegu na pozici 

technikaVěk 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 25.000 Kč měsíčně 

+ provize v neomezené výši
• odměnu za nové zákazníky
• odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
• veškerá školení zdarma
• pracovní smlouvu
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně, 

pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby 

(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• 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.: 602 336 997 (paní Hatalová), 
e−mail: plzen@iv−nakladatelstvi.cz

IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá

energické lidi 

Více informací: www.iv−nakladatelstvi.cz

s obchodním talentem, 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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V souvislosti s nedostatkem pra−
covníků různých profesí bylo pode−
psáno Memorandum o spolupráci
mezi Vězeňskou službou ČR (VS
ČR) a Úřadem práce ČR (ÚP ČR).
Jedná se o spolupráci při zajišťo−
vání rekvalifikace odsouzených po
dobu výkonu trestu odnětí
svobody a zaměstnání
osob po skončení výkonu
trestu odnětí svobody.

Cílem Memoranda je for−
mální stvrzení a další pro−
hloubení spolupráce ÚP ČR
a Vězeňské služby ČR jako
konkrétního příkladu reali−
zace aktivní politiky zaměs−
tnanosti (APZ) v praxi.  

„Podpisem Memoranda
chceme dát těmto lidem
druhou šanci a pomoci jim
v jejich návratu zpět na trh
práce“, řekla ministryně práce Jaro −
sla va Němcová a dodala: „Pro nás je
důležitý každý člověk, který chce
a má zájem pracovat. Rekva lifikace
mohou být důležitým prostředkem
k lehčímu návratu do běžného života
a zařazení se do aktivního procesu.“

Memorandum tak rozšiřuje praxi,
kterou ÚP ČR aplikuje už řadu let.
Spolupracuje v tomto ohledu se za−
městnavateli, oslovuje a nabízí po−
mocnou ruku i v rámci nástrojů
a opatření APZ. Zvýšená péče a po−
radenství, včetně vytipování nej−

vhodnějšího rekvalifikačního kurzu,
se dostává i samotným uchazečům.
Klienti se dozvědí, jaké jsou jejich
možnosti uplatnění na trhu práce či
praktické informace z oblasti nepo−
jistných dávek, a to ještě v době, kdy
jsou ve výkonu trestu.       

Pomůže spolupráce mezi Úřadem
práce ČR a Vězeňskou službou?
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Když kluci z kriminálky kla−
tovského okresu přijeli na
místo činu, přivolaný lékař
konstatoval smrt starší že−
ny, která ležela obnažená
na posteli. Smrt nastala už
před delší dobou. Pravdě −
podobnou příčinou úmrtí
bylo podezření na její uškr−
cení, i když zjevných zná−
mek svědčících pro toto ná−
silí nebylo až tolik.

Na mrtvé tělo přišel její že −
natý syn, který ji občasně
navštěvoval v jejím bydlišti.
Když matka nereagovala na
zvonění u dveří bytu, ani na
bouchání na dveře, odemkl si
vlastním klíčem, který dostal
od matky. Měl takové ne −
příjemné tušení, že něco není
v pořádku. Smrt matky byla
zjevná, a tak byt opětovně
zamkl a běžel do blízké tele−
fonní budky zavolat Bez peč −
nost. Vražda spadala do
kompetence kraje.

Ohledáním těla se zjistila trž−
ně zhmožděná rána na čele
i temeni hlavy, nejspíše úde−
rem nějakým
předmětem.
Žena byla ve
spodní části
těla obnaže−
na, takže mo−
tiv vraždy se
zdál být jas−
ný. Místním
kriminalistům
nebyla ne−
známa, spíše
naopak. Měla
hojně popsaný trestný rejs−
třík za různou drobnou trest−
nou činnost. Mimo svůj malý
důchod si přivydělávala uta−
jovanou prostitucí. Do svého
bytu lákala všelijaké muže
a to od mladých až po staré.
Návštěvy se k zastření myš−
lenek většinou posilňovaly
notnou dávkou alkoholu.
Muži, kteří za ženou přichá−
zeli, byli různé povahy, větši−
nou však nevalné pověsti.
Jak se praví: „Vrána k vráně
sedá“, a právě toto rčení ne−
bylo daleko od pravdy.

V bytě při ohle −
 dání byla nale−
zena i její hoj−
ná písemná ko −

respondence s ama nty, kteří
toužili po chvilkovém vzrušení.
Prove de ná následná soudně

znalecká pitva určila,
že příčinou úmrtí 
ženy bylo skutečně
uškrcení. Roz běhlo
se tradiční pátrání

a prověřování všech
dostupných a zjiště−

ných informací, ale stále nic.
Pachatel toho zrůdného trest−
ného činu stále unikal. Krimi −
nalisté však zjistili i její mno−
hem mladší kamarádku, která
ženu v bytě často navštěvova−
la s mladšími muži.
K zjištěné korespondenci
a kontaktům stále přibývali no−
ví a noví muži. Ovšem postup
ve vyšetřování zůstával na mrt−
vém bodě. Kriminalistům přibý−
valy vrásky na čele s neuspo−
kojivým stavem šetření. Mladá
kamarádka zavražděné ženy
pak nakonec řekla pravdu.

„Jednou jsem se na nádraží
seznámila s mladým mužem
a zavedla ho k Anče. Ta nám
poskytla byt a na chvíli odešla
do blízké hospody pro cigare−
ty. Ten mužský byl dost opilý
a hned se na mě sápal. Vy −
svlékla jsem se raději sama,
aby mi nepoškodil garderobu
a „fasádu“. Když však mělo do−
jít k tomu nejdůležitějšímu, pro−
stě nemohl a chtěl poskytnutou

zálohu 100 Kčs
zpátky. Odmítla
jsem mu ji vrátit.
On mě chytil pod
krkem a začal
škrtit. Asi jsem

omdlela. Když jsem se probra−
la, muž v bytě už nebyl a stoko−
runovou bankovku si odnesl.
Sprosťák. Okradl nás a Anče
sebral i rádio.“
To vše si kriminalisté spojili,
ale po muži nikde ani památ−
ka. Až po dlouhé době, trvalo
to víc jak dva roky, pomohla
náhoda a muž byl na světě!
Pro kriminalisty bylo již hrač−
kou ho rozpovídat. Byl ženatý
a jezdil na montáže nejen po
Západočeském kraji. Přiznal
se ještě k dalšímu znásilnění
a přiškrcení stopařky. Jeho
trest byl vysoký – ten nejvyšší. 

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 kri−
minálních 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
odha lil 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 
novince její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
roše 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

Utajovaná prostituce z dob minulých 
pořádků skončila smrtí 
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Kapitolám osvobození západní a ji−
hozápadní části Čech americkou
armá dou na přelomu dubna a května
1945 jsme v naší knize Z Nor man die
přes Ardeny až k nám
předřadili kapitolu Česko −
slo venské souvztažnosti.
V ní se zabýváme neje −
nom vztahem předvá −
 lečného Česko slo venska
k zá padním Spo jen cům,
k Sovětskému svazu, ale
i k úhlavnímu nepříteli –
německé Třetí říši. 
Na pomyslném „tacho−
metru času“ naskočí letos
15. března již číslice 79.
Tolik let nás dělí od vzniku
státního útvaru „Protektorát Čechy
a Mo rava“. Z hlediska lidských dějin
neměl dlouhého trvání „pouhých“
šest let, ale do osudu naší země se
navždy zapsalo toto období jako
jedno z nejtemnějších.

Dohled Říše nad 
Protektorátem
Pro období války měl Protektorát
Čechy a Morava plnit v první řadě úlo−
hu klidného zázemí se stále se zvyšu−
jící průmyslovou produkcí, zaměře−
nou hlavně na zbrojní průmysl. Pro
splnění tohoto úkolu bylo třeba už
v zárodku likvidovat jakýkoliv odpor.
Nacisté vymysleli a od počátku začali
uskutečňovat velmi efektivní systém
nazvaný „politika cukru a biče“. 
Na rozdíl od mnoha jiných okupova−
ných zemí byla v Protektorátu vcelku
slušná životní úroveň, neexistoval
problém kritické nezaměstnanosti.
Říše ponechávala poměrnou volnost
v kulturní i společenské sféře. Barran −
dov točil jeden film za druhým, umělci
vystupovali v továrnách pro dělníky,
konaly se sportovní akce, probíhaly
dlouhodobé spor tovní soutěže atd.
Nad vším ale bděly bezpečnostní a re−
presivní říšské orgány, využívající síť
konfidentů z řad českého a morav−
ského obyvatelstva… 

Nacistické plány
Z krátkodobého hlediska – (během
války, kterou plánovali brzy vyhrát) –
to měla být především „zbrojnice“.
Z dlouhodobého hlediska byly plány
ještě „velkorysejší“! Hlavní roli v nich
hrála tzv. národnostní politika. Mělo
dojít k úplné germanizaci česko−mo−
ravského prostoru. 
V první řadě se jednalo o „vyhodno−
cení lidského materiálu“, které mělo
určit konkrétní jedince schopné ger−
manizace. Osoby neschopné germa−
nizace vykazující ale schopnosti pra−

covní, měly být přesídleny ponejvíce
na dobytá východní území. Do třetí
skupiny měly být zařazeny osoby jako
pracovní síla v česko−moravském

prostoru.
S germanizací
ruku v ruce šla
snaha zbavit čes−
ký národ do bu−
doucna jeho elit.
Potlačení české
kultury měla za−
jistit nucená dvoj−
jazyčnost, samo−
zřejmě s nadřaze−
ností německého
jazyka. V dlouho−
dobé perspektivě

měla česká kultura zcela zaniknout
v mohutné převaze kultury německé. 

Realizace plánů
Prvním předpokladem bylo
selektivní určení „lidského
materiálu“ vhodného ke ger−
manizaci a „lidského odpa−
du“. K tomu začaly sloužit
povinné lékařské prohlídky
ve školách a na praco −
vištích. Během „panování“
Heydricha byla nastartová−
na ještě jedna selektivní me−
toda – rasová politika, mající
za cíl absolutní selekci ži−
dovského obyvatelstva a vy−
vlastnění jeho majetků.
Ke germanizaci česko−moravského
prostoru mělo mj. posloužit také pro−
pojování „německojazyčných ostrův−
ků“, tvořených menšími venkovskými
oblastmi resp. i některými městy
s poměrně silnou německojazyčnou
menšinou. V této souvislosti je vý−
mluvným příkladem neustálé rozšiřo−
vání vojenských výcvikových prosto−
rů na území Čech a Moravy, z nichž
bylo postupně obyvatelstvo vysidlo−
váno, takže se stávaly ryze německý−
mi enklávami. Nejednalo se přitom
o malé prostory. Wehrmacht spravo−
val v Čechách výcvikové prostory
Milovice, Brdy (centrum Jince), na
Moravě prostor Vyškov, zcela výsadní
postavení měl výcvikový prostor
Zbraní SS na Benešovsku. Do r. 1944
bylo vysídleno 65 obcí s více než 
30 tisíci obyvateli. Rozloha cvičiště
činila 44 tisíc hektarů.
Dalším opatřením germanizace z ra−
sových hledisek byla kromě elimina−
ce židovského obyvatelstva také eli−
minace dalších „podřadných skupin“,
v první řadě cikánského etnika. Tato
snaha o jeho eliminaci byla zahrnuta
pod zevšeobecňující pojem eliminace
osob štítících se práce.

Osud zabraných čs. 
pohraničních území
Po odtržení pohraničních území na
základě Mnichovského diktátu připad−
la tato odtržená území do Říše a stala
se součástí několika říšských žup.
Říšská sudetská župa (Reichsgau
Sudetenland) byla největší a zahrno−
vala zhruba severní část Šumavy,
Český les, Ašsko, Chebsko, Krušno −
hoří, severní pohraniční hory a mo−
ravskoslezské pohraničí. Ostatní po−
hraniční území (převážná část Šu −
mavy a celé jižní české a moravské
pohraničí) připadla do dalších říš−
ských žup. Rozdílů mezi Protekto −
rátem a říšskými župami byla mnoho,
některé zcela zásadní. Tak např. muži
vojenského věku na území Protekto −
rátu byli osvo bozeni od služby v ně−
meckých ozbrojených silách. Mnozí

ale byli povoláni
do tzv. totálního
pracovního nasa−
zení v Říši nebo
i v Protektorátu.
Tato povinnost
dopadala i na
mladou ženskou
populaci. Muži
z říšských žup
bývalého českos−
lovenského po−
hraničí, povolaní
k povinné vojen−

ské službě, se ve většině případů
z války již nikdy domů nevrátili.
Zajímavé jsou v této souvislosti osu−
dy těch, kteří válku přežili. Nezřídka se
dostali na západní frontě do spoje−
neckého zajetí a odtud do českoslo−
venské zahraniční armády, aby se do−
mů vrátili ponejvíce jako příslušníci
Čs. samostatné obrněné brigády.
Bohužel, po únoru 1948 byla jejich
příslušnost k západní čs. armádě pří−
činou jejich perzekuce. 
O tom, že nacisté považovali české

území za klidné zázemí, svědčí mj.
případ lipicánů – vzácných, krásných
bílých koní ze Španělské jezdecké
školy ve Vídni (dnes oficiální součásti
světového kulturního dědictví) ukry−
tých před blížící se frontou v Hostouni
na Domažlicku. Tuto ve světě velmi
známou historii, proslavenou také
hollywoodským velkofilmem „Zázrač −
ná záchrana bílých hřebců“, jsme po−
psali v naší knize Z Normandie přes
Ardeny až k nám.          

Ing. Bohuslav Balcar

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola IX

Ing. Bohuslav Balcar

Protektorát Čechy a Morava

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

��� Fejeton ���

Jak by asi dnes měl vypadat ráj
na zemi? Snad každý by po ně−
čem takovém toužil, ale dokázali
bychom se na tom názorově sjed−
notit? Vždyť oni ti naši politici
vlastně nevědí, co bychom oprav−
du chtěli a co by měli pro občany
udělat, aby se nám všem bez roz−
dílu líbil život. Abychom se cítili
šťastni. 

Přes všechna předsevzetí a na−
děje nebyl letošní rok odstartován
úspěšně a harmonicky už vůbec
ne. Spíš naopak. Máme blbou nála−
du. Každý den jiné informace, čas−
to protichůdné – čert aby se v tom
vyznal. Co do historických faktů,
tak se připomíná, že pro naši zemi
bývá osmička na konci letopočtu
dramatická.

Kdysi jsem se zúčastnila zají −
mavé přednášky, dokládané do−
konce důkazy, že někde ve ves −
mírných výškách nad námi se po−
hybují vzdušné bytosti. Něco jako
andělé. Ve vyspělé společnosti se
ovšem na nic podobného nevěří,
ačkoliv řada z nás připouští, že
urči tá vnuknutí při pochybnos tech
o svém jednání či úmyslech, 
občas pociťovali. Tak dobře –
andě lé ne. Ale ani vlastním ro zu −
mem a intuicí se vésti nene cháme.
Řídíme se mediálními před lohami.
Novináři, komentátoři, politologové
a různí moderátoři už to s námi
umějí jako s loutkami. Své vodící
schopnosti mají perfektně nacviče−
né a už vědí, jak na nás. Činíme
pravý opak, než je vnuknutí shora.
Když se lidský jedinec setká s ne−
přízní osudu, tragédií, teprve pak
se dokáže oprostit od zpupnosti.
Často pak lká směrem vzhůru, ob −
vi ňujíc pomyslné nebeské bytosti,
že ho nevedly po správné cestě
a pohromu od něho neodvrátily. 

V čase minulém, kdy jsme si
chvíle klidu a pohody ještě vy −
lepšovali knihami, býval březen
„měsícem knihy“. Dnes už knihy
vypadly z obliby a vzrušujeme se
mediálními šoky, vesměs negativní
publicistikou a nejspíš se obáváme
nejhoršího. Přitom v knihách lze
naopak najít pohodu. Dočtete se,
že lidstvo jako takové, přes veškeré
zlo, které navzájem na sobě páchá,
střeží přidělení andělé. Radují se,
když se máme navzájem rádi a na−
značují nám, že jednou z nejkrás−
nějších podob štěstí je milovat se.
Všichni, které milujeme, jsou naší
součástí, a my jejich.

Dramatickým prognózám k osmič −
 ce na konci letopočtu zabráníme
nejlépe, když se konečně začneme
snažit se svými rodinami, kama −
rády, kolegy, přáteli a lidmi navzá−
jem vycházet v pohodě a plnit si
svá přání.

Hej – páni konšelé, mám přání
omšelé – chtěla bych na zemi ráj!

Dagmar Harmanová

Mám přání
omšelé
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Advokátní kancelář  JUDr. Václava Koreckého  a Mgr. Radka Chaloupky

Dotaz čtenáře 
A. Š. z Lochotína:
Nechal jsem si sepsat závěť u
notáře a zajímalo by mě, jak v
případném pozůstalostním říze−
ní vyjde tato závěť najevo, po−
kud bude dědictví projednávat
jiný notář než ten, který tuto mo−
ji závěť sepsal?

Odpověï advokáta:
Notář, který Vám sepisoval závěť, je
ze zákona členem Notářské komory
ČR. Tato vede a spravuje Eviden −
ci právních jednání pro případ 
smrti, tato evidence se vede od
1. 1. 2014, pokud jste tedy po tom−
to datu závěť uzavřel, je tam nepo−
chybně vedena a v případném dě−
dickém řízení by si její existenci
jednající notář zjistil. 

Pokud jste závěť sepsal před tím−
to datem, tak od 1. 1. 2001 byla ve−
dena Centrální evidence závětí, a to
rovněž Notářskou komorou ČR,
v této evidenci byly i veškeré závěti
nebo i listiny o vydědění a od 

1. 1. 2005 také listinné ustanovení
správce dědictví, které byly sepsá−
ny notářským zápisem nebo byly
v notářské úschově uloženy a nebo
které byly převzaty okresními sou−
dy od bývalých státních notářství. 

Tyto zápisy provádí notář do
Evidence právních jednání pro pří−
pad smrti dálkovým přístupem, a to
bezprostředně poté, co buď závěť
sám sepsal a nebo poté, co závěť
nebo jinou jistinu pro jednání zůsta−
vitele učiněnou pro případ smrti,
přijal do notářské úschovy. 

Jedná se o neveřejný seznam
a notářská komora z něj informace
notáři, který dědictví projednává, po−
skytuje výlučně po smrti zůstavitele. 

Z těchto důvodů je vždy výhod−
nější závěť, kterou si samozřejmě
při dodržení zákonných podmínek
můžete sepsat i sám, vyhotovit ve
formě notářského zápisu, neboť
pak máte naprostou jistotu, že při
dědickém řízení vyjde najevo a že
k jejímu obsahu bude přihlíženo. 

Snad jen pro úplnost, evidence
závětí se týká těch, které byly sepsá−
ny českými notáři a nebo které byly
předány českému notáři do úscho−
vy. Pokud by kdokoliv pořídil závěť
u zahraničního notáře, zjistí český
notář v pozůstalostním řízení její 
obsah jedině v případě, že mu bude
předložena některým z dědiců. 

JUDr. Václav Korecký, advokát

Plzeň vypíše zcela nový dotační
program, kterým chce navýšit
mzdy pracovníkům v sociálních
službách, konkrétně těm, kteří se
přímo starají o seniory nebo zdra−
votně postižené. Dotační program
nazvaný Mimořádné kolo kofinan−
cování sociálních služeb pro rok
2018 – navýšení mezd připravil
Odbor sociálních služeb Magistrá tu
města Plzně. Radnice tím reaguje
na nedostatek personálu v zaříze−
ních poskytujících zejména poby−
tové a terénní služby na území
města Plzně, a to z důvodu celo−
společenského podhodnocení zmí−
něné profese. Extrémně nízké
mzdy a fyzická i psychická nároč−
nost způsobují odliv pracovníků,
bez nichž se sociální služby ne−
obejdou. Celkem je město připra−
veno na navýšení platů uvolnit 
6,3 milionu korun. 

„Cílem je zlepšit finanční ohod−
nocení pracovníků, kteří jsou zod−
povědní za přímou práci s klienty.
Jedná se o skupiny, které jsou nejví−
ce finančně nedoceněné. Navý šení
mezd těmto pracovníkům bude mít
motivační efekt pro pokračování
v sektoru sociálních služeb, což je
důležité pro udržení kvalifikovaného
personálu,“ přiblížila Eva Herinková,
náměstkyně primátora pro oblast
školství a sociálních věcí.

Dotační program je určen pro
poskytovatele sociálních služeb,
kteří získali dotaci z dotačního
programu Kofinancování sociál−
ních služeb pro rok 2018, jedná
se o služby osobní asistence, pe−
čovatelskou službu, týdenní sta−
cionáře, domovy pro seniory,
denní stacionáře a domovy se
zvláštním režimem. Další podmín−
kou pro poskytnutí dotace je po−
skytování sociální služby na ka−
tastrálním území města Plzně. 

Nový dotační program
Plzně zvýší platy

V Západočeském muzeu v Plzni,
Kopeckého sady 2,  můžete zhléd−
nout výstavu k tématu 38. mezi−
oborového plzeňského sympozia
Pocho pit vteřinu. Pro žívání času
v české kultuře 19. století. 

Odborně uchopit a představit ab−
straktní veličiny formou výstavy hmot−
ných artefaktů je vždy nadmíru složité.
Fenomén času a ča sovosti zaměstná−
val mysli teologů, filosofů a vědců od
nepaměti. Dítětem židovsko−křesťan−
ská tradice, ovlivněné antickou filosofií,
byl čas lineární, směřující od počátku
ke konci, na jehož pozadí se odehráva−
ly nejen individuální životní příběhy, ale
také přelomové dějinné události vzni−
kajících a zanikajících pospolitostí, 
obcí, měst či neustále se proměňují−
cích stát ních útvarů. I přes zdánlivou

neměnnost a univerzalitu lineárního ča−
su, procházelo jeho vnímání jednotlivci
či nejrůznějšími sociálně−kulturními
společenstvími výraznými proměnami. 

Na rozdíl od života obyvatel měst,
„přešlapoval“ život venkovských
obyvatel často na pomezí mezi ča−
sem lineárním a časem cyklickým.
A díky těsné provázanosti s přírod−
ními cykly nerespektoval ani pevně
stanovené kalendářní předěly. 

„Výstava si klade za cíl prostřednict−
vím hmotných dokladů přiblížit víceú−
rovňové vnímání času v městě Plzni
a přilehlých oblastech; poukázat na
proměny prožívání času individuálního
ve vztahu k času obecnému a přiblížit
nejdůležitější faktory, které k těmto
proměnám v průběhu 19. století vedly.
Stranou nezůstanou ani přelomové
okamžiky v konstituování české stát−
nosti,“ uvedl kurátor výstavy Mgr.
Michal Chmelenský.

Všeho do času… (1788–1918)
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Nedá mi to, abych se nevrátil k le −
tošnímu roku 2018, který má na
konci osmičku. Spousta lidí mi
denně píše SMS, posílá e−maily,
telefonuje a chce vědět, co přinese
zmíněná osmička.
Numerologicky znamená 8 materiál−
ní pomoc a peníze. Související taro−
tová karta je síla. Ve své věštecké
kouli vidím negativa i pozitiva letoš−
ního roku, který končí 8. Negativní
vlastnosti jsou chamtivost a bez−
ohlednost. K pozitivním se řadí
úspěšnost, efektivnost. Bohužel rok
2018 je charakteristický tím, že do
popředí se dostávají negativa na
úkor pozitiv. Výsledkem toho je, že
se společnost polarizuje. Vláda s tím
nemá nic společného. Vrchol nasta−
ne na přelomu roku 2018 /2019.
Podlé mé věštby by mohlo v této do−
bě dojít k ekonomické krizi, kterou
pamatujeme z roku 2018.
Lidé, aniž si to uvědomují, tak ve
svém podvědomí pociťují nadvládu
negativní energie nad pozitivní. Je to
vidět například na jejich špatném

chování. Dochází k velmi častým ná−
silným vraždám, neuvěřitelně stoupá
nehodovost na silnicích s tragickými
následky, také diagnóza rakoviny
u lidí je stále častější a tak dále.
Souvislost to má i s psychikou. Češi
jsou v žebříčku citlivosti na
jednom z předních míst
nejen v Evropě, ale
i ve světě. Negativní
energie způsobuje
jejich přecitlivě−
lost a výsledkem
je polarizovaná
společnost. Vše
vidí černě nebo
bíle. Jiné barvy
tam nejsou. Všichni
se nenávidí a pokaž−
dé vyhraje jen jedna
polovina o nepatrný rozdíl.
Naposledy jsme to viděli u prezi−
dentské volby.
Vyvěštil jsem, že může přijít finanční
krize. Budeme se z ní dostávat dal−
ších 4 až 5 let. Je třeba s tím počítat
a psychicky se na krizi připravit. Více

meditovat, sportovat, věnovat se ro−
dinnému zázemí, udržovat dobré ro−
dinné vztahy, vyvarovat se rozvratů
a rozhádanosti v rodinách, společně
se radit. Vzpomeňte si na staré české
rčení: Víc hlav, víc rozumu. Kdo se

v rodině nestmelí, nebude
fit duševně ani fyzicky

a může očekávat ve−
liké problémy a ne −
musí přežít. 
Zavěštil jsem
pomocí karet
a pro letošní
rok mi vyšla
karta, která sy m   −

bolizuje barvu
rudou a jako amu −

let bývá označová−
na za zrcadlovou runu

– Mannaz. Na kartě vidím
člověka ponořeného do hluboké

meditace. Je to zrcadlo lidí, a proto−
že jsou v podstatě dvě skupiny – lidé
dobří a zlí, tak v letošním roce se bo−
hužel projevuje jejich záporná strán−
ka negativních schopností a vlast −
ností. Proto se lidé tolik vraždí, jed−
nají zkratkovitě, impulzivně a použí−
vají krajních řešení. Doporučuji me−
ditovat, scházet se s přáteli, utužovat
rodinný systém a dobré vztahy
v něm, chodit na výlety, dobíjet ži−
votní energii ze stromů, z vody čas−
tým plaváním, sprchováním.

Největší problém současné naší
společnosti je netolerance a závist.
Ti, kteří dovedou držet pod kontrolou
svoje negativa, tak mají šanci přežít.
Nenechme se ovlivnit negativní ener−
gií druhých lidí. Uvědomme si, že
když chceme způsobit nějaké zlo,
tak jsem schopni vynaložit 100%
své energie. Naopak, když chceme
udělat dobrý skutek, vynaložíme jen
50% energie. Proto se dělají lépe ty
špatné skutky. Pomůže nám runový
amulet Mannaz temně rudé barvy,
který můžeme mít na krku nebo
v kapse. Zabrání nám v tom, aby−
chom se nechali v našem podvědomí
naprogramovat energií negativních li−
dí. Všechno máme v hlavě a amulet
nás ochrání. Naše činy musí být
v souladu s našimi myšlenkami.
Ve věštecké kouli vidím, že toleran−
ce a sociální chování mnoha lidem
chybí. Jestli patříte mezi ně, můžete
si to nyní sami zjistit pomocí testu,
který jsem pro vás připravil. 

Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600 

606 119 600
stanley.bradley@email.cz 

www.stanleybradley.eu

Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda varuje:

Připravte se na to, že závěr roku 2018
nemusí být procházkou růžovým sadem

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 Test na sebepoznání

Jste tolerantní?
Otázka: Jaké vás napadne číslo, když se vás zeptám, zda jste tole−
rantní? Vyberte si jedno ze třech čísel: 1, 2, 3.

Jste sociální?
Otázka: Na kolik jste sociální? Opět si vyberte jedno z následují−
cích pěti čísel: 1, 2, 3, 4, 5.

VÝSLEDKY TESTU:
Jste tolerantní?

Kdo odpověděl číslem 1 – tak není vůbec tolerantní, kdo číslem 2 –
tak je tolerantní na 50% a kdo číslem 3 – je tolerantní.

Jste sociální?
Číslo 1 – hodně, čísla 2 a 3 – tak na 50%, číslo 4 – nejste moc 
sociální, spíše ne a číslo 5 – nejste vůbec sociální.

Výsledky testu na sebepoznání si porovnejte s tím, 
co si sami o sobě myslíte.
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Zažít večer v roli hudební hvězdy –
tedy zahrát si před narvaným sá−
lem a vidět zákulisí slavné kapely.
Takový zážitek umožní jedné mladé
a neznámé skupině nebo umělci ka−
pela Chinaski na svém koncer tě
v Plzni. Hudebníci kolem zpěváka
Michala Malátného se rozhodli, že
na aktuálním klubovém turné nebu−
dou mít jednu předkapelu, ale na−
opak nechají v každém městě zahrát
místní hudebníky, které si sami vy−
berou. Termín koncertu v Depu2015
je středa 4. dubna. Vstupenky jsou
k dostání v síti TicketLIVE.  

Jedna z nejpopulárnější českých
skupin Chinaski vyráží na jarní
klubo vé turné Není nám do pláče
v nové sestavě. Základní kapelovou
a skladatelskou dvojici, zpěváka
Michala Malátného a kytaristu
Františka Táborského, doplňují před−
ní čeští a slovenští hráči, které
s Malátným a Táborským pojí dlou −
holetá přátelství a hudební sympatie.

Za bicí v nové sestavě usedl jeden
z nejlepších českých hráčů Lukáš
Pavlík, který dosud koncer toval

s Čechomorem, Ewou Farnou nebo
Kamilem Střihavkou. Za baskytaru
se postavil Tomi Okres, rodák
z Košic, jenž byl dosud k vidění po
boku Lukáše Adamce, Richarda

Müllera, IMT Smile nebo Katky
Knechtové. Čtveřici doplnil talento−
vaný klávesista, dlouholetý kapelník

Ewy Farne – Jan Steinsdörfer. Toho
již fanoušci Chinaski znají z podzim−
ních halových koncertů. Podívejte se
na video, jak vypadá nová sestava,
která přehraje kromě písniček z nové−

ho alba i všechny zásadní kapelové
hity: https://youtu.be/o15lOiZYk_E

Chinaski se do Plzně těší, ob−
zvláště na představení nové sestavy.
„Noví spoluhráči jsou hudebníci, se
kterými jsme si v průběhu posled−
ních let padli do oka a do ucha.
A protože to bereme jako začátek
naší další etapy, začínáme turné na
jaře v menších sálech, stejně jako to
bylo v době našich začátků,“ popi−
suje zpěvák Michal Malátný. 

O velké kapelové koncer ty však
fanoušci podle něj letos nepřijdou.
Chinaski budou nejprve v nové se−
stavě headlinerem velkých českých
festivalů. Zároveň budou Chinaski
v létě i pátečním headlinerem letní
festivalové tour Létofest. Na osm za−
stávek skupina přiveze halový mej−
dan, se kterým na podzim objížděla
vyprodané hokejové arény. Umožní jí
to v rámci festivalů velké pódium. To
dovolí přenést nejvýpravnější show
skupiny i pod širé nebe.    

Chinaski dorazí do Plzně v obměněné sestavě
Předkapelu hledají mezi místnímu skupinami



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
dohodu paní na ranní
směnu – příprava snída−
ní, úklid. Sílu do kuchyně
odpolední směna. Poža −
dujeme samostatnost,
flexibilitu, ochotu. Pen −
zion u Nýrska telefon
376572110. RR 70900

FIRMA hledá starobního
důchodce, práce v Kla −
tovech na zástupy za
řádnou dovolenou a ne−
moc. Mzda 12.500 Kč/
měsíc. Tel.: 602342037.
RR 80024

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

OLMAN SERVICE s. r. o.
přijme na zkrácený úva−
zek  pracovníky osoby se
zdravotním omezením
na pozici uklízeč/ka na
HPP a DPP. Pracoviště
Nemocnice  Klatovy.
Prac. doba od 6:00 do
12:00 a od 12:00 do
18:00 hod. Nástup ihned.
Volejte: 730186797,
734360001 nebo email:
nabor@olman.cz. RR
80118

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

DŮCHODCE – lakýrník
hledá brigádu – Holýšov,
ř.p. B, tel.: 723624157.
RR 80135

NABÍZÍM brigádu – štípá−
ní a řezání dřeva, 15km od
Klatov, tel.: 606517303.
RR 80169

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch,  Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

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

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 porce−
lán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pio−
nýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím 
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
180011

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 petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, 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

KOUPÍM hoblovku s pro−
tahem KDR nebo ROJEK.
Tel.: 603165320. PM
180080

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

KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvon−
ky, motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWE−
TA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB, Ško −
da Octavia, Škoda Se −
dan, náhradní díly, ce−
lé auto i vrak. Starou
koloběžku. Též náhrad−
ní díly na Jawa  pa −
nelku nebo kývačku,
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na 
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM
180015 

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško −
zené, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
180003

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
vyznamenání, kovový
model děla, tanku, auto−
mobilu, parní stroj apod.
Tel.: 603872698. PM
180021

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 různé před−
měty ze starého ko −
loniálu, restaurace,
obchodu, ordinace,
kanceláře – nábytek,
osvět lení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd.
O Starém Plzenci –
vše staré: pohlednice,
foto, plakáty, obraz
a jiné. Tel. 603512322
PM 180036 

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techni−
ku (i části), motocykly,
automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajo−
nety, tesáky, uniformy
(i části), voj. boty, vy −
sílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pis−
tole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny,
tela ta, spacáky, šavle
apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumen−
ty a časopisy. Velice dě−
kujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.

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

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio
Talisman, Philips, Tele −
funken aj. Staré hodi−
ny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a ko−
vové sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., ná−
bytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo 
pozůstalost. Sběratel.
Nabízím solidní jednání.
Tel: 608979838. Email:
antikvs@seznam.cz.
PM 180005

KOUPÍM staré pohlednice
a knihy. Tel.: 725752752.
RR 80121

PRODÁM zateplenou psí
boudu. Rozměry 120 (d)
x 97(š)x 74(v). Cena:
1500 Kč. Plzeň. Tel.:
775148208

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

CIRKULÁRKU na 380V
s podavačem, tov. výroba
se 3 kotouči, cena do −
hodou, tel.: 720512812.
RR 80103

PRODÁM plochý LCD
monitor Asus 25”, naklá−
pěcí, vestavěné repro, 2x
HDMI, 1x VGA, výstup na
sluchátka, perfektní stav,
cena 2.500 Kč, tel.:
602355665.

RUČNĚ vyšívané dečky,
dětské kapsáře a taštičky
se jmenovkami a různé 
jiné ozdůbky. Odpovědi
prosím do redakce. RR
80145

DŘEVĚNOU dětskou po−
stýlku à 100 Kč. 3 ks foto−
aparátů z r. 1970, zvětšo−
vák, psací stroj z r. 1950,
kolovrat, chodskou po −
ličku s nádobím Harmo −
nium. Tel.: 721110105.
RR 80148

PRODÁM hlízy Jiřinek na−
šich i světových odrůd.
Kolekce 8ks a 200 Kč.
Všechny hlízy označeny
odrůda – barva. Tel.:
723712613. PM 180077

PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6 m x 2,5m x 3 m,
po montáži vhodné jako
dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou
buňku 5−6 m x 3 m x 3 m
– více kusů, vnější opláš−
tění – jemně vlnitý hli −
níkový plech. Vnitřní roz−
vod elektřiny vč. jističů
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 

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.
Možnost  naložení a za −
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 180025

KUCHYŇSKOU čalou −
něnou rohovou lavici ve
světlém dřevě, 140×110
s úložným prostorem, stůl
100×60 a 2 židle. Info
na tel.: 605758988. RR
80167
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PRODÁM zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez na −
kladače s rameny do plu−
hu. Ve velmi pěkném sta−
vu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn.
500 za traktor s drapá−
kem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026 

PENÍZE ihned za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka, peníze do 48 ho−
din. Právní servis zajištěn.
Volejte 602 853 803. KŘI
PM 180066 

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. Pe −
níze vyplácíme do tří dnů.
Práv ní servis zajištěn. 
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180058

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

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

SHÁNÍM ke koupi starší
rodinný dům se zahradou
k trvalému bydlení, cena
do 1 milionu, tel.:
722111740. RR 80055

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

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

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

PRODÁM nebo pronajmu
73 m2 nebytových pro −
stor ve Vídeňské ulici
v Klatovech. Informace
na tel.: 603964507. RR
80140

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

VYMĚNÍM cihlový byt
1+1 v Plzni na Slovanech
za starší dům, chalupu či
usedlost v Plzni či blízkém
okolí. Doplatek možný.
Tel.: 774916148. PM
180073

PRODÁM menší upra −
vený 1+1 v Plzni naproti
Dinoparku. Tel.: 774 159
889 

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 
zálohu předem. Exekuce
či zástavy 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.
Podmínkou je pouze vyšší
patro, nikoli přízemí. Byt
může být v jakémkoli sta−
vu i rekonstrukci. Cena
do 1,8 mil. INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180046

KOUPÍM byt v Klatovech
1+1 nebo 2+1 jen s vý−
tahem, nejlépe s balko−
nem. Tel.: 602843132.
RR 80154

PRONAJMU byt 1+2+L,
Plzeň Lobzy, Dlouhá ul.,
tel.: 777583328. RR
80098

HLEDÁM pronájem malé
zahrady se zahradním
domkem. Okolí Plzně, nej−
raději v dosahu MHD. Tel.:
792203716. PM 180067

NEBYT. prostor v Klato −
vech, poblíž náměstí o vý−
měře 160 m2 s možností
venkovního posezení 
(50 m2). Kolaudováno ja−
ko restaurace. Možnost
i jiného využití. S nebyt.
prostory je možný i pro −
nájem bytu. Tel.:
777051422. RR 80026

PRONAJMEME váš byt
do 14 dnů. Oslovte pro−
střednictvím naší kancelá−
ře tisíce zájemců o proná−
jem. Úzce spolupracu −
jeme s velkými firmami,
pro jejichž zaměstnance
hledáme čisté byty k dlou −
hodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samo −
zřejmostí. Prázdný byt
vám nevydělá! INSTINKT 
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180060

PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040

PRONAJMU rodinný do−
mek se zahradou, Bystři −
ce n. Ú., tel.: 776566195.
RR 80105

PRONÁJEM rekr. ubyt.
Šumava – Sušicko v patře
RD, v 6.–9. měsíci 2018.
2 pokoje, společná ku−
chyně, koup. balkon, cena
140 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 80137

PRONAJMU prostory o
celkové ploše 215 m2

v Klatovech přímo ve stře−
du města se zajištěným
parkováním pro zákazníky.
Lze je využít jako prodej−
nu, kanceláře, ordinace,
sklad, lehkou výrobu ap.
Prostory je možno pro −
najmout děleně v menší
výměře se samostat−
ným vchodem. Telefon:
602429820. RR 80149

PRONAJMU prostory v Kla −
 tovech o celkové ploše
260 m2. Vhodné pro pro−
dejnu, sklad, lehkou výro−
bu. Výhodou je umístění
v centru s dobrou doprav−
ní obslužností a zejména
možnost parkování u ob−
jektu pro zákazníky. Tel.
602429820. RR 80150

PRONÁJEM prodejny 240
nebo 80 m2, Vídeňská 77,
KT. Cena nájmu dohodou.
Tel.: 376313696. RR
80164

KOUPÍM historický moto−
cykl, moped, i nekom−
pletní Tel.: 608773933.
PM 180079 

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

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

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

PRODÁM automobil,
značka Fabia classic
1,2/40kW, benzín, uvede−
ní do provozu 2003, na −
jeto 55.000 km, 2. majitel,
barva šedá pastelová me−
talíza, centrální zamykání,
alarm, denní svícení, STK
do února 2019, ve velmi
dobrém stavu, vždy gará−
žovaná, nehavarovaná,
zimní i letní pneumatiky na
discích, autorádio s CD,
potahy, koberečky, skvěle
udržovaná, cena 67.500
Kč. okres Domažlice. 
volejte 723578781. RR
80109

PRODÁM Volkswagen
Touran, r. v. 2004, 1. 9 tdi,
77 kw, klima, el okna,
centrál na do, servisní kni−
ha, servisovano prvidelně
v vw, nová stk, cena:
99000 Kč, KT: telefon:
723439518. RR 80156

PRODÁM auto FORD
MONDEO 2.0 TDCI, dovoz
z D, r.v. 2008 nový model,
max. výbava, vše v elektri−
ce, nehavarovaný, stříbrná
metalíza, výkon 100 kW,
najeto 212 tis. km, TK do
2019. Cena 149 tis. Kč.
Koupím garáž u Retexu,
nabídněte. Děkuji. tel.:
603298166. RR 80117

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

PRODÁM Škoda Octavia
kombi, r. v. 2008, obsah
1. 9 tdi, 77 kw, klima, el
okna, centrál na do, tono−
vaná skla, parkovací sen−
zory, modrá barva, servis−
ní kniha, najeto 158
tkm,nová stk a emise, ce−
na 129000 Kč, Klatovy,
telefon: 723439518. RR
80155

PRODÁM Peugeot 5008,
r. v. 2012, obsah 1.6 hdi,
klimatronik, abs, parkova−
cí senzory přední + zadní,
panorama střecha, sklá−
pěcí zrcátka, orig radio
s usb, nekuřák, pomoc při
rozjezdu do kopce, super
stav, najeto 120 tkm +
servisní kniha, stříbrná
barva, nová stk, cena
195000 Kč, telefon:
723439518. RR 80157
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PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
Tel.: 723622663.  PM
180028 

PRODÁM Peugeot 206
sw, modrá, obsah 1124
ccm, 44 kw, klima, servo,
imobiliser, 1 majitel, ben−
zin, dobrý stav, cena včet−
ně nové stk a emisí,
59000 Kč, Klatovy, tele−
fon: 723439518. RR
80158

PRODÁM Peugeot 308
sw, r. v. 2009, obsah 1. 6
hdi, 80 kw, najeto
122000km , po servisní
kontrole, abs, klima, el ok−
na, radio na cd, stříbrná
barva, nove rozvody, cena
99000 Kč, telefon
723/439518, Klatovy. RR
80159

PRODÁM Peugeot 307,
r.v. 2007 obsah 1. 6 hdi,
diesel, klima, el okna, ser−
viska, imobiliser, radio,
abs, nová stk, alu kola, 2
klíče, pěkny stav, cena
79000Kč, Klatovy telefon
723439518. RR 80160

PRODÁM Citroen Berlin −
go, 1.6 hdi, 55 kw, r. v.
2009, najeto 121000 km,
servisní kniha, plechová
verze, 3 místa, 2 šoupač−
ky, v nákladovém prostoru
vestavba šuplíků a skří−
něk, na střeše velká za−
hrádka, parkovací senzo−
ry, nové pneu, brzdy, su−
per cena 119000 Kč,
rychle dohoda, Klatovy
723439518. RR 80161

RÁD POZNÁM fajn upří−
mnou ženu, která je nyní
singl, ráda by sdílela spo−
lečné zájmy a touží po
fungujícím vztahu. Je mi
50 let, 178 cm, štíhlý –
mám rád přírodu, cesto−
vání. Pokud bychom na to
byli dva, bylo by to prima.
Tel.: 737903420. PM
180068

SŠ 68/167 rád pozná po−
hodovou, sympatickou
ženu přiměřeného věku
pro další hezký život. ŘP
vítán. Plzeň a okolí. Tel.:
736407676 PM 180070

ROZVEDENÝ 60/180,
obyčejný nekuřák s bytem
v Plzni hledá štíhlejší ženu
pro trvalý vztah, do 57 let.
Tel.: 704520470 PM
180071

66/175 CHALUPÁŘ hledá
přítelkyni. Odpovědi pro−
sím zasílejte do redakce
pod č. inzerátu PM
180072.

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

49/180 HLEDÁ ženu pro
vážný vztah, přestěhová−
ní možné – vážný vztah.
Tel.: 724788913. RR
80115

SEZNÁMÍME vás s mu−
žem z Bavorska. Tel.:
774066171.

59LETÝ muž, rozvedený,
nekuřák a abstinent hledá
osamělou ženu, nejlépe ve
věku 35–58 let – není
však podmínkou, pro 
vážné seznámení. Mé
představy: seznamovací
schůzky o víkendu, poz−
ději trvalý společný rodin−
ný život. Inzerát na znač−
ku: RR 80134

55/170 štíhlé postavy se
rád seznámí se štíhlou že−
nou přiměřeného věku.
Tel.: 721050036. RR
80136

NEKUŘÁK 66/188 by rád
poznal vyšší štíhlou neku−
řačku, která už také nech−
ce být sama. Prosím, pí−
semné nabídky do redak−
ce. RR 80138

TAK TROCHU farmář, 52
let, svobodný, bezdětný,
kterému chybí rodina
a neměl dosud čas na
svůj vlastní život, by rád
poznal dívku i se závaz−
kem. Nemělo by Ti vadit
žít na vesnici a k zvířatům
bys měla mít kladný pří−
stup. Tel.: 720576507.
RR 80142

48/178 SŠ, 2 děti – hle−
dám mladší milou ženu
pro rodinný život, která už
ví, co od života chce. Při
vzájemných sympatiích
přistěhování možné. Tel.:
702482346. RR 80146

ROZVEDENÝ, sympat. 60/
170 mlad. vzhl., zajištěný.
Hledá moudrou, elegant.,
dominantní přítelkyni – pa−
ní. Na krásné chvíle – život.
Žiji mezi PM a DO. Láska,
štěstí – souznění duší. Tel.:
607293848. RR 80147

SYMPATICKÝ vitální spor−
tovec 50/180/85 s hezkou
sport. postavou, hledá
normální štíhlou ženu tro−
chu divošku na hezký, tr−
valý, disk. vztah bez naru−
šení soukromí, založený
na diskrétnosti, spolehli−
vosti a upřímnosti, vztah
na úrovni, KT, DO, tel.:
733407817. RR 80153

HLEDÁM ženu kolem 60
let ke společnému žití
v RD, já abstinent nekuřák
se zájmem o přírodu, ces−
tování chalupaření, tel.:
723387698. RR 80162

SŠ 22/180 rád pozná dív−
ku přiměřeného věku.
Jsem všestranně zaměře−
ný, veselý. Rád pracuji na
počítači či na zahrádce.
Zn.: Děkuji. RR 80168

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

AHOJ, jsem 22letá, hle−
dám muže do 28 let.
Hledám vážný vztah. Foto
napoví. Najdeme se? Zn.:
Dovolená ve 2. RR 80123

NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále na −
bízím  ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Ce na při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice. Tel. 603383211,
604867469. PM 180033
PM, KT

GDPR Tachov/Stříbro
1990 Kč. Počítače pro−
d e j / o p r a v y / E E T .
www.SoftAg.cz, 374 623
540. KŘI PM 180069

VYKLÍZECÍ  PRÁCE
– kompletní vyklizení, 
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
mož nost vymalování.
Nezávazná prohlídka
je zdarma. Telefon:
603512322 e−mail: 
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 180035

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není
pozdě. Naše právní oddě−
lení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde opti−
mální řešení. 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 prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180042

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

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

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková, tel.:
608117789. RR 80050

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme
technicky i právně a navíc
vyjednáme maximální
SLEVU! A nezaplatíte ani
korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo
volejte zdarma na 800
888 957.  PM 180044

ÚČETNICTVÍ 
Klášterková. 

Tel.: 721943234. 
RR 70879

PROVÁDÍM zednické
prá  ce – nahazování, štu−
kování, malování, rekon−
strukce bytového jádra,
bourací práce a další
práce dle domluvy. Pl −
zeň sko, Klatovsko, Su −
šic ko. Tel.: 721757399.
RR 80027

KONSOLIDUJTE si drahé
půjčky! Skvělá neban −
kovní půjčka 30.000−
500.000 Kč, nízké splát−
ky, lze splácet dlouho −
době, věk 18−72 let, první
splátka za 2 měsíce, ne −
třeba ručitele ani nemo−
vitost, stačí OP, příjem,
bez exekuce. Praž ská 41,
Plzeň, t.: 605760958. KŘI
PM 180074

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

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 alergi−
ky. 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 be−
re i oplácí s nadšením.
Kupní smlouva při odbě−
ru. Do dobrých rukou.
Kontakt – e−mail: hajami
@volny.cz, 602823882,
378774498. RR 80042

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

PYRAMIDA POKORA
– POBYT VE TMĚ.
Sedm dní od pondělí
do pondělí. Chléb 
a voda. Duchovní růst.
Řešení zdravotních
problémů. Získej 50%
slevu na pobyt! Napiš
ROZHLED50 a svoji
mailovou adre su na tel.
773283348. 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 23. března 2018

� ŘÁDKOVÁ INZERCE �

www.plzenskyrozhled.cz
Najdete nás na 

KOUPÍM králíka, velký
stříbřitý, prodám kozí
mléko 25 Kč/l, kozí sýr
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 80152

ELIXÍR rozkoše, chvíle pl−
né slasti můžeš prožít, po−
kud mi zavoláš. Do mlu −
víme si hodinu, kdy bys
přišel ke mně. Jsem na
svém orig. současném 
fotu. Volat ve dne na 
tel.:   704185390. KŘI PM
180078 

PŘÍJEMNÁ baculka ve zra−
lém věku nabízí erotickou
relaxaci a krásné milování,
orálek bez a jiné er. služby
ve svém soukro mém by−
tečku v Plzni. Diskrétně.
Tel. 607412325. KŘI PM
180062

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Volat 7−22 hod na
tel.: 773153057. KŘI PM
180076

Panebože, to by nás ti Němci hnali...
Nedělní podvečer. Sněží, je námraza. Jedu
v koloně, vracíme se z divadla. Z pohádky
o čertech. Vzadu v dětské sedačce si malý
chlapeček ještě pobrukuje melodii z pekelné
scény.

Soustředím se na cestu, viditelnost nestojí
za nic, světla oslňují. Pozorně sleduji auto pře−
de mnou, černý sedan s němec−
kým číslem. Jedu tak rychle, jak
mi to opatrnost dovolí.

Ááááá, plesk, jau. Podvědomě se
přikrčím, brzdnu, smýknu, vyjeknu, zkrátka se
hodně leknu. Řidič bavoráku totiž právě stočil
okénko a igelitový pytel plný odpadků mně mrskl
přímo pod kola. Vylétly z něj jako holubičky míru,
některé se přes sklo přilepily na můj obličej.

Kreténe!, zakleju , ... teprve pak se roz třesu.
A rozesměju, páč se zezadu ozve: „Keténe, 
keténe, do pekla keténe, bu, bu bu!.“

Zvládli jsme to, nic se nestalo nám ani niko−
mu za námi. Tak co bych chtěla. Já bych ale
chtěla. Víc. Aby toho darebáka za to, že ohrozil
naše životy, někdo potrestal. Aby mu někdo
řekl, že se to zkrátka nesmí.  Avšak bez žalobce
není soudce. 

Nedělní vánice nikomu nedovolila předjíždět
ani ujíždět, měla jsem tudíž dost času i vzteku
na to, abych si poznávací značku toho ignoran−
ta vryla do paměti. A hned v pondělí, časně 
ráno, vše sepsala k příslušnému dopravnímu

inspektorátu. Moje totožnost byla následně
ověřena do nejmenších detailů, no, po těle mi
z toho dobře nebylo. Posléze jsem se dočkala
oznámení, že oslovený okrsek mně sice dle
bydliště příslušný je, přestupek se ale udál
o pár kilometrů dál, a tak vyšetřování náleží
přespolním. Souhlasím? Souhlasila jsem.

Dala jsem se na vojnu, musím
tedy bojovat. I když mě to holt asi
bude nějaký ten čas stát.
Motivací je to, že nějaký čas to

bude stát i toho německého lumpa. Však doma
by si to nedovolil, tam by nás hezky hnali! Tam by
zastavil, obaly roztřídil, navíc pozdravil Boha i ko−
lemjdoucí. Ovšem v Čechách se odpadu zbaví
s pohrdáním, jehož okázalost cítím ještě teď.

Jak to dopadlo? Ale vždyť to přece víte.
Tak, jak si to Evropská unie přeje. Čeští to

složitě sepsali a Ně mečtí to jednoduše odložili.
Ačkoli se ukázalo, že espézetka je správná,
i svědek se našel. To svinstvo přece skončilo
před hranicemi, že? Za čárou už je zameteno.
Že máme společné jádro Evropy? Že máme
evropská práva, přeshraniční dohody, smlou−
vy, par tnerství či co já vím ještě? K čemu,
když nemáme autoritu! A tak si, zahnaní do
kouta a kamenovaní odpad ky, potichu brblá−
me: Keténe, keténe, do pekla keténe, bu, bu
bu!“ A zvesela voláme Grüss Gott!

Sylva Heidlerová

Další číslo

Plzeňského 
rozhledu

vyjde 

3. 4. 2018
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MARANELL®
Superpřevislý jahodník, který 
neúnavně plodí až do zimy, 
nejlahodnější jahody jaké si
jen umíte představit.

59 Kč

RÉVA VELKOPLODÁ
Více než 50 exkluzivních 
odolných odrůd 
včetně bezsemenných 
a rezistentních.

od 99 Kč

OBŘÍ AMERICKÝ IBIŠEK
SUMMER STORM
Obrovské růžové květy
(až 25 cm!!!) září do dálky, 
excelentní nádhera.

149 Kč

MEDVĚDÍ ČESNEK 
Je oblíbený nejen pro své 
využití v kuchyni, 
ale také jako vynikající  
léčivá bylina.

59 Kč

MALINÍK
KATEWONDER®
Naše exkluzivní odrůda, 
beztrnná!!!, kompaktní 
a velmi úrodná.

149 Kč

JAHODY VELKOPLODÉ
Ihned plodící sazenice 
vynikajících odrůd 
s opravdovou jahodovou 
chutí.

12 ks od 89 Kč 

ANGREŠT BEZTRNNÝ
CAPTIVATOR  
Rezistentní angrešt 
s červenými sladkými plody,
netrpí padlím!!! 

89 Kč

LÍSKA VELKOPLODÁ 
Velmi odolné keřové 
velkoplodé lísky začínají 
plodit již 2. rokem.

89 Kč

MALINÍK POLKA 
Nejlepší a nejchutnější maliny 
pro Vaši zahradu. 
Od léta až do zámrazu 
bohatě plodí. 

69 Kč

RAKYTNÍK 
ŘEŠETLÁKOVÝ 
Plody mají vynikající 
léčivé účinky a vysoký 
obsah vitamínů.

1 ks 69 Kč

JAHODY 
STÁLEPLODÍCÍ  
Certifikované sazenice 
nejvyšší kvality, plodí od června
až do zimy!!! Velmi odolné.

12 ks od 139 Kč

INDIÁNSKÁ BORŮVKA
„VICKY“  
Nádherně kvete 
a má velmi sladké plody, 
velmi odolný keř. 

149 Kč

FÍKOVNÍK MRAZU−
VZDORNÝ „PERETTA“ 
Lze v teplejších oblastech pěstovat
i venku. Při pěstování v nádobě 
dává dokonce dvě úrody ročně.     

99 Kč

OBŘÍ KANADSKÁ 
BORŮVKA  
Jediná opravdová borůvka pro
Vaši zahradu, je velmi odolná  
a bohatě plodící.

89 Kč

PLODÍCÍ CITRUSY  
Citroníky, mandarinky, 
pomeranče, grepy, kumquaty  
a rarity vhodné i do bytu, 
brzy plodící.

od 99 Kč

ČERNÝ JEŘÁB – 
ARONIE  KEŘOVÁ 
Sladkoplodá a neuvěřitelně 
úrodná rostlina s velikými 
plody plnými vitamínů.

59 Kč 

LAHODNÝ CHŘEST
DARLISE   
Exkluzivní odrůda chřestu 
s mimořádně jemnou 
a lahodnou chutí.

119 Kč

JAHODOVÝ STROMEK
PSIDIUM  
Červené plody svojí chutí 
připomínají jahody,
sklizeň 2x ročně i v bytě.

89 Kč

LILEK PŘEVISLÝ 
FIALOVÝ  
Neuvěřitelně rychle rostoucí 
balkonová rostlina s nádherným
květenstvím, převisy až 2 m.

49 Kč

MRAUVZDORNÉ KIWI
ARGUTA  
Ideální do našich podmínek.
Plody jsou doslova napěchova−
né vitamíny a nemusí se loupat. 

1 pár 198 Kč

1 pár samec
+ samice 138 Kč

DOPORUČUJEME

NOVINKA SUPERCENA

DOPORUČUJEME

Zasíláme i na dobírku poštou. Ke každé zásilce
ZDARMA přikládáme barevný katalog a katalog 
návodů na pěstování.

Osobní odběr v Kruhu u Jilemnice 
Po–Pá 8–15.30 a březen–říjen i v So 9–12 hod.

Ovocné stromky a keře,
sadba jahod a růží,
sazenice révy atd...

OD NÁS TO ROSTE

Objednávky přijímáme telefonicky, přes e−shop, nebo písemně.
Subtropické zahradnictví Kruh, Kruh 209, 
514 01 p. Jilemnice, tel.: 481 587 225

e–shop: 
www.zahradnictvikruh.cz


