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Kardinálovo velké přání
po letech vyslyšeno!
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Kardinál Josef Beran se vrátí zpět
do vlasti – papež František povolil
převoz ostatků kardinála Josefa
Berana do České republiky. Papež
tak učinil v souladu s poslední vůlí
zesnulého kardinála, který zemřel
v roce 1969 ve vatikánském vy−
hnanství. Vláda v tehdejším Čes−
koslovensku nepovolila převézt do
vlasti tělo bývalého politického
vězně nacistických okupantů i ko−
munistického režimu.
V druhé polovině dubna budou vy−
zvednuty ostatky kardinála Josefa
Berana, plzeňského rodáka, z krypty
vatikánské baziliky svatého Petra,
kde od své smrti odpočíval v kapli

Santa Maria della Bocciata. Nejprve
bude rakev vystavena v Papežské
koleji Nepomucenum, kde 17. květ−
na 1969 pan kardinál zemřel. Poté
bude přepravena z Říma do Prahy.
V jeho doprovodu nebude chybět
ani Václav Šustr, který právě studuje
ve Vatikánu v semináři a jehož rodi−
na žije v Záluží u Třemošné.
V Praze pak bude v pátek 20. dubna
2018 od 19:00 hodin možné uctít
památku pana kardinála modlitbou
v kostele svatého Vojtěcha v Dej−
vicích a posléze proběhne modli−
tební vigilie v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie na Strahově. Druhý
den v 10:00 vyjde procesí s ostatky
ze strahovské baziliky na Hrad−
čanské náměstí a posléze do kated−
rály svatého Víta, Václava a Vojtě−
cha, kde bude od 11:00 slavena
mše svatá, po ní budou ostatky vy−
staveny k uctění v katedrále do pon−
dělí 23. dubna, kdy budou uloženy
do nově zřízeného sarkofágu.

Žádná z životních cest není lepší než
druhá, ale vždy je něčím jedinečná
Václav Šustr, student vatikánského semináře, prožije významné chvíle jako jeden ze členů doprovodu ostatků
kardinála Josefa Berana z Říma do Prahy. Kdo je tento mladý muž a co o něm nevíme? Tady je jeho malý medailon.
w Proč jste se rozhodl pro tato stu−
die a jaké máte plány po jejich
dokončení?
Jako křesťané věříme, že Bůh má
s každým nějaký plán, každého si
k něčemu volá, někoho k manžel−
ství, někoho ke kněžství nebo ře−
holnímu životu a někoho třeba aby
žil sám. Ani jedna z těchto životních
cest není lepší než druhá, ale vždy
je něčím jedinečná. Bůh nás nebere
jako nepřehlednou masu, ale kaž−
dého zvlášť individuálně, proto také
každého zvlášť oslovuje trochu ji−
ným způsobem. Bůh ale nechce jít

Ačkoli jsem rozený Pražák, k Plzeň−
skému kraji mě váže část rodiny. Můj
tatínek se narodil v Plzni a celá jeho
rodina žije v Záluží u Třemošné, kam
jsem jako dítě jezdil na prázdniny za
prarodiči a vždycky se tam také rád
vracím. S Plzní a okolím si vždy spo−
jím krásnou přírodu, milé lidi, fotbal,
hokej a dobré pivo.
w V současné době studujete
v Římě. Jaké to je, pobývat přímo
v lůnu katolické církve?
Spolu s dalšími šestnácti českými
a moravskými bohoslovci bydlíme
v Papežské koleji Nepomucenum
a do školy docházíme na Papežskou
lateránskou univerzitu, kde máme
možnost studovat se studenty z celé−
ho světa. Když se mladý muž roz−
hodne stát se knězem, přihlásí se za

určitou diecézi (obvykle za tu, ve kte−
ré bydlí, ale podmínka to není), ve
které poté tráví zbytek svého života.
Biskup dané diecéze (v mém případě
pražský arcibiskup kardinál Dominik
Duka) pak rozhoduje, jak budou

vypadat studia bohoslovce. Je zvy−
kem, že všichni uchazeči o kněžství
jsou po poměrně náročném přijíma−
cím řízení (pohovory, lékařské a psy−
chologické testy) posláni do povin−
ného nultého ročníku v Olomouci.
Tam se v tzv. Teologickém konviktu
mimo jiné aktivity oni sami a zároveň
jejich představení rozhodují, jestli je
tato cesta pro ně skutečně dobrá.
Potom se ročník dělí na Čechy,
kteří jdou do Prahy, a Moravany se
Slezany, kteří zůstávají v Olomouci,
kde nastupují na pět let do kněžské−
ho semináře a na teologickou fakul−
tu. Některé z bohoslovců, podobně
jako mne, posílají jejich biskupové
po dvou až třech letech studia
v České republice do Říma, aby tam
dokončili studium a načerpali nové
zkušenosti. Studium tedy trvá cel−
kově 6 až 7 let.
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proti lidské svobodě, a proto je
v posledku na daném člověku, pro
kterou cestu se rozhodne. Na −
příklad já jsem byl již od mala vy−
chováván ke křesťanství, že bych
se mohl stát knězem mě ale napad−
lo až na gymnáziu a po delším roz−
hodování jsem souhlasil. Našli by
se v semináři ale i tací, kteří povo−
lání pocítili již jako děti nebo na−
opak až v dospělosti.
Po dokončení studií bych měl být
vysvěcen na jáhna a po roce na
kněze. Co budu dělat a kde budu
působit, to záleží opět na praž−
ském arcibiskupovi, ale mělo by to
být v některé z far ností na území
pražské arcidiecéze (tedy zhruba
v Praze a ve Středočeském kraji).
Studium v Římě rozhodně nezname−
ná žádnou nadřazenost a výhody
nad ostatními.
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Finále Plzeň oslaví První republiku
i Miroslava Horníčka
V Měšťanské besedě bude 19. dub−
na zahájen 31. ročník Filmového
festivalu Finále Plzeň, a to režijním
debutem Ondřeje Havelky Hastr−
man. Až do 24. dubna pak budou
mít návštěvníci možnost shlédnout
52 nominovaných soutěžních sním−
ků, mnoho nesoutěžních projekcí,
navštívit festivalové koncerty a dal−
ší doprovodné akce.
Do letošního ročníku se do sou−
těžního klání přihlásilo 112 snímků,
o Zlatého ledňáčka se jich utká 52
v pěti kategoriích: celovečerní hraný
nebo animovaný film, dokument,
televizní a internetová tvorba cyklic−
ká (seriálová) a necyklická (filmová)
a nově soutěž studentských filmů do
40 minut.
Letošní ročník opět představí sek−
ce, na které jsou návštěvníci zvyklí.
Např. sekci Na vlně, která představu−
je filmy natočené v roce 2018, festi−
valový ZOOM, který přináší oceněné

1967, který odehrajeme v pivovaru
nebo promítneme další Horníčkovy
méně známé snímky. Před Besedou
vznikne tzv. silent kino. Promítneme
dva výjimečné němé snímky první
republiky – SV. Václav a Erotikon.
Hudební doprovod k nim zajistí
DJ přímo na místě. Zvuk se pak
k divákům dostane skrze zapůjčená
sluchátka.
„V předpremiéře uvedeme na fes−
tivalu snímek o životě současných
slovenských teenagerech Až přijde
válka režiséra Jana Gebrta, který byl

8 hlav šílenství
Eva Veruňková Košařová ze společ−
nosti FilmServis Plzeň, která pořádá
Finále Plzeň již třetím rokem.
Finále Plzeň si klade za cíl propojit
Plzeň, a to nejen filmem – i hudbou
a dalšími zážitky. Podílet se na tom le−
tos bude Papírna s hudebním, literár−
ním i gastro programem, DEPO 2015,
kde se uskuteční koncert Pražského

Bába z ledu
filmového orchestru, projekce sou−
těžních dokumentů i zakončení festi−
valu, Anděl Music Bar s koncertem
Kláry Vytiskové či Café Regner s pro−
jekcí studentských soutěžních děl.
Výjimečná je opět archivní sekce,
která se věnuje oslavám vzniku První
republiky a 100. výročí narození pl−
zeňského rodáka, dramatika, spiso−
vatele, herce Miroslava Horníčka.
Návštěvníci budou mít možnost
ovlivňovat vývoj filmu Člověk a jeho
dům v prvním interaktivním filmo−
vém projektu Kinoautomat z roku

Zahradnictví: Dezertér
snímky z festivalů ze zahraničí,
České stopy v mezinárodních kopro−
dukcích a další.
„I letos můžeme návštěvníkům
festivalu slíbit setkání s řadou filmo−
vých a televizních hvězd. Na Finále
se chystá např. delegace k oceňova−
nému filmu Bába z ledu – Zuzana
Krónerová, Pavel Nový i režisér
Bohdan Tůma, k dalšímu dílu trilogie
Zahradnictví např. režisér Jan Hřebejk
s herečkou Aňou Geislerovou, k za−
hajovacímu filmu Hastrman přijede
režisér Ondřej Havelka a představitel
hlavní role Karel Dobrý a mnoho dal−
ších,“ láká na festival jeho ředitelka
Plzeňský rozhled 4/2018

Kinoautomat
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uveden na Berlinale, dále snímek
Bohu žel režiséra Saši Dlouhého,
Defenestrace – Bůh s námi režiséra
Zdeňka Jiráského či Dukla 61 v režii
Davida Ondříčka,“ doplňuje Veruň−
ková Košařová.
Více o programu festivalu Finá−
le Plzeň na www.festivalfinale.cz
Vstupenky v prodeji od 9. dubna na
goout.cz
Snímky, které se na Finále Plzeň
19. – 24. dubna utkají o Zlatého
ledňáčka za nejlepší celovečerní
hraný nebo animovaný film:

Zahradnictví: Dezertér
Pátá loď
Bába z ledu
Skokan
Křižáček
Po strništi bos
8 hlav šílenství
Kvarteto
Přání k mání
Nina
Čiara
OUT
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Střípky
z Plzně
Nová vyhláška
má zlepšit
čistotu města
Zastupitelé města Plzně schválili
vyhlášku týkající se systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu.
Hlavní změna se dotkne vlastní−
ků nemovitostí v širším centru
města, konkrétně jde o objekty
celkem 75 ulic. Od 1. června 2018
budou smět vlastníci sběrné nádo−
by na odpad přistavovat na chod−
ník pouze v den svozu odpadu
a poté je budou muset ze svozo−
vého stanoviště uklízet do svých
domů, tedy na chodby či dvory,
a to do 24:00 hodin téhož dne.
„Nová povinnost se bude týkat
majitelů nemovitostí v lokalitě
geograficky omezené řekami, že−
lezniční tratí a areálem Škoda, te−
dy ulicemi Anglické nábřeží, Tyr−
šova, Borská, areálem Škodovky,“
přiblížil technický náměstek primá−
tora Pavel Šindelář. Území je vy−
mezeno z důvodů vysoké kon−
centrace lidí směřujících do cent−
rální části města za dopravou, kul−
turními a společenskými akcemi,
za návštěvou úřadů, bankovních
domů atd. V daném území se pořá−
dají velmi často kulturní, sportovní
a hudební akce. Významným dů−
vodem je i úprava a vzhled centrál−
ní části města spojený s prestiží,
zájmem a turismem.
Hlavním důvodem změny je ne−
udržitelná situace ohledně nepo−
řádku u popelnic zejména v obla−
sti kolem Jižního Předměstí, ale
i v dalších částech širšího centra.
Je běžné, že do několika hodin po
vyvezení se u mnoha popelnic ob−
jevuje obrovské množství odpad−
ků, které tam odkládají cizí osoby.
Aby mohli majitelé nemovitostí
lépe manipulovat s nádobou, a to
hlavně v případě zúžených do−
movních průjezdů, mohou nahra−
dit nádoby o objemu 1100 litrů
menšími o objemu 660 litrů nebo
až do objemu 120 litrů. „Budeme
k vlastníkům přistupovat indivi−
duálně, s každým jsme připraveni
se domluvit na tom, kam nádoby
nejlépe umístit, zohledněny budou
technické možnosti i řešení jed−
notlivých budov,“ doplnil Pavel
Šindelář.
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Cena za záchranu života 2017
Stanislav Bočan, Václav Štengl,
Petr Šafránek, Lukáš Bouda, Kris−
týna Vostracká a Martin Laštovka
dnes na Krajském úřadě Plzeň−
ského kraje převzali od hejtmana
Josefa Bernarda Cenu hejtmana

Plzeňského kraje za záchranu ži−
vota za rok 2017.
Na základě došlých nominací,
které mohli v průběhu ledna až do
10. února obyvatelé Plzeňského
kraje posílat na krajský úřad poštou

nebo elektronicky, předal hejtman
Josef Bernard bronzovou pamětní
medaili a šek v hodnotě 10 tisíc
korun šesti oceněným, kteří svým
jednáním a pohotovostí pomohli
lidem, kteří byli v ohrožení života.

Ocenění převzali ti, kteří svým jednáním a pohotovostí pomohli lidem v ohrožení života: Lukáš Bouda, Václav Štengl,
Stanislav Bočan, Kristýna Vostracká, Martin Laštovka a Petr Šafránek

Fotbalový stadion je pokrytý wifi – zdarma!
Město Plzeň připravilo novinku pro
návštěvníky fotbalového stadionu ve
Štruncových sadech. Jeden z nejmo−
dernějších areálů v zemi je nyní po−
krytý bezdrátovým připojením k in−
ternetu. Zdejší wifi síť, kterou mohou
zájemci zdarma využít, se přidává
k více než 20 zónám s bezplatným
připojením, jež dává město Plzeňa−
nům a turistům k dispozici. Projekt je
realizován v rámci konceptu Smart
City Plzeň, jehož cílem je zpříjemňo−
vat a zjednodušovat život obyvate−
lům západočeské metropole.
„Fotbalový stadion Doosan Arena ve
Štruncových sadech je jeden z nej−
krásnějších sportovních komplexů
v republice, touto novinkou město opět
zvýšilo úroveň místa, kde se odehráva−
jí nejen tuzemské duely, ale také utkání
evropských pohárů či české reprezen−
tace. Nabídku bezplatného připojení na
internet vnímáme jako krok s dobou,
která je s využíváním moderních tech−
nologií jednoznačně spojena,“ řekl pri−
mátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Wifi síť najdou návštěvníci stadio−
nu pod názvem PLZEN Sport Wi−Fi,
přičemž se k ní mohou připojit na
neomezenou dobu. Jedná se o vy−
sokorychlostní chytré wifi řešení
Cisco Systems přímo vyvinuté pro
stadiony, které umožňuje připojit
velké množství zařízení na malém
prostoru a je kombinací špičkových
bezdrátových technologií, speciali−
zovaného softwaru a služeb optima−
lizovaných pro sport a zábavu. Sys−
tém obsahuje na 108 wifi přístupo−
vých bodů, 6 síťových prvků pro
vzájemné propojení jednotlivých
částí systému, 2 servery pro provoz
příslušných aplikací, 2 zařízení pro
zabezpečení síťového provozu a dal−
ší prvky. Tato síť umožní fanouškům
přímo na stadionu spolehlivý přístup
k jejich oblíbeným aplikacím.
Odborníci ze Správy informačních
technologií města Plzně pracují spolu
s klubem FC Viktoria Plzeň na vývoji
stadionové aplikace. „Ta bude obsa−
hovat například informace k utkání,
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vazbu na Plzeňskou vstupenku, navi−
gaci, usnadní výběr občerstvení
a další funkce,“ vysvětlil Tomáš Be−
nedikt, vedoucí úseku rozvoje Správy
informačních technologií města
Plzně. Aplikace, jež by měla být
spuštěna se startem příštího ročníku
fotbalové sezony, nabídne i mnoho
užitečných informací pro fanoušky.
Lidé zde najdou údaje o hráčích,
aktuálních i odehraných utkáních,
odkazy do fan shopu a další.
„V České republice jde o jeden
z prvních projektů podobného rozsa−
hu, díky kterému se všichni fanoušci
mohou bezplatně připojit k wifi síti.
Doosan arena se tím zařazuje mezi
moderní evropské stadiony a nám se
otevírají další možnosti, jak zlepšovat
komfort našim fanouškům. Jedním
z navazujících projektů bude napří−
klad avizovaná stadionová aplikace.
Velké poděkování patří v tomto smě−
ru majiteli stadionu, tedy městu
Plzeň,“ uvedl za FC Viktorii Plzeň
ředitel komunikace Václav Hanzlík.
Plzeňský rozhled 4/2018

Hrady a zámky už vítají první návštěvníky
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Sběratelé uvítají nové
vstupenky, které budou
moci vlepovat do speci−
álního zápisníku.
„I letos čeká na ná−
vštěvníky řada novinek
a doprovodných kul−
turních akcí. Některé

s

s

s

Památky v Plzeňském kraji, které
spravuje Národní památkový ústav
– Územní památková správa
v Českých Budějovicích, přivítaly
po zimní přestávce návštěvníky
už před Velikonocemi. Po celou
sezónu je pro ně připravena řada
novinek a doprovodných kultur−
ních akcí.
Hrad Švihov otevře v prů−
běhu roku novou expozici
v hradní věži, hrad Velhartice
zaměří interaktivní expozici
na život ve 14. století a vý−
znamné aktivity českých
šlechticů Bušků z Velhartic
ve službách krále Karla IV.
Výstavou kostýmů z pohá−
dek Zdeňka Trošky potěší
nejmenší návštěvníky v Hor−
šovském Týně. Nevšední prohlídky
při svitu barevných lamp zažijí
návštěvníci na zámku Červené
Poříčí. Kláštery Kladruby a Plasy,
stejně jako selský dvůr U Matoušů
v Plzni−Bolevci, čeká rozsáhlá sta−
vební obnova z evropských dotací,
včetně nových prohlídkových tras.

z nich naváží na celorepublikový
projekt NPÚ Šlechta českých zemí
v evropské diplomacii, zaměřený na
šlechtické rody, které významně
ovlivnily běh evropských a světo−
vých dějin“, informuje Petr Pavelec,
ředitel Územní památkové správy
NPÚ v Českých Budějovicích.

Vodní hrad Švihov
Horšovský Týn
Zámek Červené Poříčí

Připravena je i řada investičních
akcí. Například obnova oranžérie
na zámku Manětín v celkové výši
8 mil. Kč nebo dokončení interiéru
hradní věže na Švihově včetně zří−
zení nové interaktivní expozice za
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1 mil. Kč. Pokračuje také rozsáhlá
stavební obnova exteriérů a interiérů
kláštera Kladruby a selské usedlosti
v Plzni−Bolevci z evropských dotací.
Vloni na podzim byla památkářům
přidělena evropská dotace také na
obnovu kláštera Plasy, která bude
dokončena do roku 2022.
Sběratele potěší vstupenky s no−
vým jednotným designem, které bu−
dou mít do roku 2019 všechny pa−
mátky NPÚ. Lišit se budou histo−
rickým vyobrazením dominanty da−
ného objektu. Národ−
ní památkový ústav
s nimi chce pracovat
jako se sběratelským
artiklem. „Lidé si je
budou moci vlepovat
do speciálního zápis−
níku. Najdou v něm
informace k jednotli−
vým památkám, ale mohou si do něj
vpisovat poznámky nebo tisknout
razítka,“ dodává Petr Pavelec.
Návštěvnická sezóna vyvrcholí již
devátým ročníkem Hradozámecké
noci v sobotu 25. srpna.
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, mám dotaz.
Budeme kupovat dům se
zahradou (3 900 m2) od
realitní kanceláře, která
ho koupila v dražbě. Z jed−
né strany domu přiléhá
parcela (50 m2) která je
součástí pozemku. Tuto
parcelu, která byla sou−
částí jiné dražby se zem.
pozemky, zakoupilo míst−
ní zemědělské družstvo.
S tímto novým vlastníkem
jsme se dohodli na odku−
pu této parcely za 60tis.
Kč, aby byl celý pozemek
v našem vlastnictví. Bylo
nám přislíbeno, že v pří−
padě koupě domu nám
tuto parcelu rádi přepro−
dají, protože jim prý šlo
jen o odkup zem. půdy
a tato parcela je pro ně
bezvýznamná. Nyní jsme
je informovali, že dům bu−
deme kupovat a že máme
tedy zájem o tuto parcelu
v jejich vlastnictví, kterou
v dražbě odkoupili za
50tis. Kč. Nyní ale po nás
požadují za tuto parcelu
300tis. Kč. Zajímá nás,
jestli mají na takové jed−
nání právo a jestli existu−
je nějaká možnost odkou−
pit tuto parcelu za běž−
nou tržní hodnotu.
Děkuji, Jirásek.
Dobrý den, toto je smutný,
ale velmi častý „český bla−
fák“, se kterým však lze jen
velmi těžko bojovat. Stan−
dardně se takové věci řeší
ještě před dražbou uza−
vřením smlouvy o budoucí
smlouvě kupní, ve které se
sjednají podmínky budou−
cí koupě, ale především se
zafixuje kupní cena. Poru−
šení smlouvy je pak sank−
cionováno smluvní poku−
tou. Ve Vašem případě, ne−
ní−li například pozemek je−
dinou přístupovou cestou,
příliš šance na nějaké jed−
nostranné donucení nevi−
dím. Osobně bych vyku−
kům z „JZD“ sdělil, ať si na
onom pozemku třeba pa−
sou pštrosy.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil

Milion korun na technické
vzdělávání na školách
Plzeň poskytne dotace na podporu
aktivit k technickému vzdělávání
svým základním, středním školám
i dalším organizacím. Pro rok 2018
celkem rozdělí 1,2 milionu korun
37 žadatelům. Dotaci ve výši 772
tisíc korun z rozpočtu města Plzně
pro základní školy schválili radní
na svém zasedání 22. února, při−
dělení příspěvku dalším subjektům
schválili 8. března zastupitelé.
„Cílem tohoto dotačního progra−
mu 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
primátora pro oblast školství a soci−
álních věcí Eva Herinková.
„Město rozdělí 23 základním ško−
lám a jedné mateřské škole, které
jsou jeho příspěvkovými organiza−

cemi, z rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Plzně 775 tisíc korun, 425 ti−
síc korun pak dalším středním ško−
lám a organizacím,“ řekla vedoucí
odboru Dagmar Škubalová.
Přispěje mimo jiné Bolevecké zá−
kladní škole na materiální vybavení
technických kroužků a učeben prak−
tických činností a na mzdové nákla−
dy pedagogů technických kroužků
(52 tisíc korun), 20. základní škole
na nákup stavebnice Merkur, po−
můcky, ruční a strojní vybavení pro
školní dílnu (47 tisíc korun) či 28.
základní škole na zařízení školních
dílen, nákup programovatelné sta−
vebnice, vstupné a dopravu při
exkur zích, poplatky za účastnické
registrace v robotických soutěžích
(49 tisíc korun).
Z dalších institucí dostane příspě−
vek například Střední odborné učiliš−

tě elektrotechnické Plzeň, a to na
materiálové zajištění vzdělávacího
programu pro žáky 2. stupně zá−
kladních škol Elektrikář junior, vzdě−
lávacího programu pro žáky 1. stup−
ně základních škol Malý montér
a vzdělávacího programu pro děti
mateřských škol Kutílci (60 tisíc ko−
run), 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 vzdě−
lávání (40 tisíc korun) či Církevní
gymnázium na spotřební materiál,
pomůcky, vybavení a mzdové nákla−
dy lektorů při pořádání letního fyzikál−
ního tábora 2018, jehož záměrem je
rozšíření zájmu žáků a studentů
o technické vzdělávání a možnost fy−
zikálního bádání (56 tisíc korun).

Náměstí Generála Píky oživí nová zeleň
Na 1. etapu projektu obnovy a úpra−
vy zeleně na náměstí Generála
Píky v Městském obvodu Plzeň 2 –
Slovany přispěje město 273,5 tisí−
ci korunami. Prostředky budou
uvolněny z Fondu životního pro−
středí města Plzně. Poskytnutí pří−
spěvku schválili zastupitelé.
Projekt na oživení náměstí Gene−
rála Píky zpracovala Správa veřejné−
ho statku města Plzně. Vzhledem
k cenové výši a náročnosti je realiza−
ce sadové úpravy rozdělena na více
etap a Městský obvod Plzeň 2 – Slo−
vany požádal o poskytnutí dotace
z Fondu životního prostředí města
Plzně. „Nově upravené a oživené ná−

městí nabídne obyvatelům Plzně kul−
turní prostor pro odpočinek. Zeleň ta−
ké přispěje k odclonění hluku z frek−
ventované Koterovské třídy a zlepší
mikroklima místa,“ uvedl náměstek
primátora pro oblast dopravy a život−
ního prostředí Petr Náhlík.
„Mezi Koterovskou ulicí a bytový−
mi domy od ulice Částkova k bazé−
nu v posledních letech často dochá−
zí k vývratům stromů a pádům větví.
Příčinou je historicky špatně zvolená
skladba dřevin, která odpovídá spíše
výsadbě lesa. K tomu všemu dřevi−
ny stárnou. Bylo potřeba rychle
jednat,“ řekl starosta slovanského
obvodu Lumír Aschenbrenner.

První etapa úpravy zeleně bude za−
hrnovat kácení 18 vzrostlých stromů,
které byly jednak nevhodně umístě−
ny, případně byly ve špatném stavu,
dále pak kácení menších dřevin
a drobnějších keřů. V rámci úpravy
bude vysazeno 26 kusů alejových
stromů (javory, jilmy, břízy, jeřáby,
muchovníky) a vytvořena dlouhá vl−
novka z keřových záhonů (nízké keře,
okrasné květem i podzimním vybar−
vením listů, celková plocha 420 m2)
doplněná o jarní cibuloviny, zejména
narcisy. Dále bude provedena rege−
nerace trávníků po nových výsad−
bách, odstranění stávajícího a insta−
lace nového mobiliáře.

Realitní poradnu sponzoruje
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299 000 Kč
2

470 000 Kč
2

G

799 000 Kč
2

G

799 000 Kč

Chata 1+kk (55 m ), Čerňovice

Chata 2+1/B (268 m ), Horní Hradiště

3+1/B (80 m ), Kozojedy, okr. Plzeň−sever

Chalupa 1+1 (409 m2), Řemešín, okr. Plzeň−sever

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

Prodej pěkné chaty o zastavěné ploše 49 m2 s balko−
nem a krytou verandou. IS: dodávka elektrického prou−
du je zajištěna elektrocentrálou, možnost připojení do
sítě−vedení cca 20 m od chaty, topení: lokální TP, WC,
studna cca 50 m od chaty. Železniční stanice 300 m od
chaty. Krásná, klidná lokalita v těsné blízkosti řeky
Střely. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

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. 230 V, 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

Vřele doporučujeme!

G

& 734 319 302

899 000 Kč

RD 2+1 (534 m2), Malonice, okr. Domažlice
Nabízíme prodej částečně podsklepeného domu, na
který dále navazuje prostorná stodola. Na pozemku
se nachází menší zděný dům – „vejminek“, na který
navazují dřevěné kolny. IS: voda−obecní, el.
220/380V, septik, suché WC, topení: lokální TP + lo−
kální elektrické, plyn – sloupek na hranici pozemku.
Vřele doporučujeme!

& 734 319 302

G

1 270 000 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

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

G

2 990 000 Kč

G

3 599 000 Kč

RD 3+kk/B (695 m2), ul. Žižkova, Rokycany

Rodinný dům 2x3+1/G (636 m2), Kožlany

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. 230/400V, obecní kanalizace, obecní vodovod, to−
pení – ústřední plynové + krbová kamna. Na pozemku se dá−
le nachází zahradní domek na sezónní nářadí. V Rokycanech
veškerá občanská vybavenost.
& 734 319 301

Prodej rodinného domu, který má 2 nadzemní podlaží:
1. NP−garáž, samostatná bytová jednotka 3+1, 2. NP−
samostatná bytová jednotka 3+1. IS: městský vodo−
vod + vlastní studna, plyn v ulici, el. 220/380, obecní
kanalizace, topení ústřední tuhá paliva. Dům je částečně
podsklepen. Na pozemku se nachází zděná dílna. V obci
veškerá občanská vybavenost.
Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 100 000 Kč
1 400 000 Kč
1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
1 400 000 Kč
1 700 000 Kč
1 800 000 Kč
2 000 000 Kč
2 200 000 Kč
2 500 000 Kč
2 900 000 Kč
4 900 000 Kč
5 500 000 Kč
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Střípky
z Plzně
Peníze policii
na nákup auta
Plzeň přispěje státní policii –
Městskému ředitelství Plzeň na
nákup vozidel, která jsou využí−
vána zejména při udržování ve−
řejného pořádku na území měs−
ta Plzně, a to jedním milionem
korun. Vyhověla tak žádosti
Krajského ředitelství policie
Plzeňského kraje.
„Poskytnutím finančního daru
město umožní nakoupení auto−
mobilní techniky, jejíž pořízení
přispěje ke zlepšení vybavenosti
a udržení stávající vysoké míry
bezpečnosti obyvatelstva na
území města Plzně,“ uvedl pri−
mátor Martin Zrzavecký.
Plzeň je jako čtvrté největší
město České republiky místem,
kde se koná celý rok řada kul−
turních, sportovních a spole−
čenských akcí a shromáždění
občanů. Policie České republiky
se kromě zajištění veřejného kli−
du a pořádku při těchto akcích
podílí rovněž na úkolech obce
s rozšířenou působností Plzeň
v oblasti krizového řízení.

Dotace pro
památkovou péči
Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila poskytnutí finančních
prostředků v oblasti památkové
péče. Jedná se o podporu 102
žádostí v oblasti zachování
a obnovy kulturních památek
Plzeňského kraje v celkově vy−
členěné částce 22 mil. Kč a dá−
le o podporu 55 žádostí v obla−
sti obnovy historického sta−
vebního fondu v památkových
rezervacích a zónách staveb
drobné architektury v celkové
výši 4,5 milionu Kč. Nejvyšší
navržená podpora se týká po−
kračování obnovy Kláštera pre−
monstrátek v Chotěšově. Tato
národní kulturní památka se na−
chází ve vlastnictví obce Chotě−
šov. Poskytnutí financí nad cel−
kovou částku 200 tis. Kč a do−
tací obcím ještě musí schválit
Zastupitelstvo Plzeňského kraje.
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Kdo chce podnikat na Plzeňsku,
měl by zajet do Rokycan!
Rokycany jsou nejlepším městem
z hlediska podnikatelského potenciá−
lu v celém Plzeňském kraji. Podniká−
ní se daří velmi dobře také v západo−
české metropoli a v Klatovech. Uká−
zaly to výsledky srovnávacího výzku−
mu Město pro byznys 2017. Analytici
agentury Datank v něm hodnotí
všech 205 obcí s rozšířenou působ−
ností v České republice a městské
části Hlavního města Prahy.

Rokycany nabízejí unikátní
podmínky pro podnikatele
Nejlepší umístění získaly Rokycany
v přístupu veřejné správy a v pod−
nikatelském prostředí se umístily na
třetí příčce. Město si v podnikatel−
ském prostředí vede dobře zejména
v dopravní dostupnosti, v nabídce

nízkých cen stavebních pozemků
a v nižších průměrných měsíčních
mzdách, což vede ke snižování fi−
remních nákladů. V přístupu veřejné
správy město boduje především
v podpoře radničních webových
stránek, které jsou svým obsahem
pro podnikatele nejlepší v kraji.
Rokycany vynikají i scóringem úřed−
ních hodin, úřad ve městě nabízí
druhý nejvyšší počet hodin pro ve−
řejnost v celém regionu. Město bo−
duje i nejvyšší likviditou a má také
vysoký podíl kapitálových výdajů.
„Jsem samozřejmě mile překvape−
ný. S podnikateli se snažíme v Roky−
canech dobře vycházet. Sám jsem byl
podnikatelem a většinu z podnikatelů
ve městě osobně znám,“ říká starosta
vítězných Rokycan Václav Kočí.

V Plzni je nejvyšší podíl firem,
v Klatovech nejnižší
nezaměstnanost
Celkově druhé statutární město
Plzeň dosahuje skvělých výsledků
nejvyšším podílem malých a střed−
ních firem, vysokým podílem práv−
nických osob a nejvyšším počtem
studentů v celém regionu. Plzeň
se může pyšnit také vysokým pří−
růstkem obyvatel. Bronzové Kla −
tovy bodují v Plzeňském kraji nej−
nižší dlou hodobou nezaměstna −
ností. Pokud jde o přístup veřejné
správy, drží si nízkou daň z nemo−
vitosti a v podpoře veřejné do −
pravy se umístily na třetí příčce.
Skvělého výsledku dosáhly Klatovy
rovněž v testu elektronické ko −
munikace.

Hřbitov U Všech svatých na Roudné
se od dubna otevře veřejnosti
Od dubna bude pro veřejnost nově
otevřen kdysi zanedbaný hřbitov
u kostela Všech svatých na Roudné
s cennými hrobkami významných
Plzeňanů. Místo posledního odpo−
činku plzeňských osobností, jehož
historie sahá až do 13. století, bude
po opravách přístupné do října kaž−
dou první středu v měsíci od 9 do
18 hodin. Hřbitov bude možné na−
vštívit i v jiné dny, ale po předcháze−

kříž, oživit a upravit zeleň, restauro−
vat významné hrobky a náhrobky.
„V současné době je další etapa
rekonstrukce dokončena, náklady
na obnovu přesáhly 12,8 milionu
korun. I nadále budou pokračovat
opravy jednotlivých náhrobků, úpra−
vy hrobových polí a instalace infor−
mačního systému v závislosti na
finančních možnostech města,“
uvedl náměstek primátora pro do−

jící telefonické domluvě se správ−
cem. Vstup je volný.
Hřbitov zaujímá rozlohu přibližně
1,4 hektaru a je ve správě příspěv−
kové organizace města Správy ve−
řejného statku města Plzně. V minu−
lých letech nechal správce opravit
obvodovou zeď, márnici, centrální

pravu a životní prostředí Petr Náhlík.
Doplnil, že opravy hřbitova U Všech
svatých si od roku 2000 vyžádaly
zhruba 20 milionů korun.
Na hřbitově jsou pohřbeni napří−
klad arciděkan plzeňský a zakladatel
Sokola v Plzni František Herold,
Tomáš Cimrhanzl, který v 19. století
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dvacet let vedl plzeňskou knihovnu,
dále dobrodinec a zachránce Huso−
va rodného domku v Husinci Anto−
nín Kludský ze známé cirkusové ro−
diny, Jindřich Mikolecký, jenž se za−
sloužil o rozvoj Škodovky, veřejného
osvětlení, dopravy, o stavbu výva−
řovny pro chudé a mnoho dalších.
„Na hřbitově se nachází také
hrobka významné měšťanské rodiny
Rohrerovy, která se zasloužila o vý−
sadbu veřejného sadu v místech
za dnešní Kollárovou ulicí, reno−
vovaná hrobka rodiny Emanuela
Klotze, majitelů cihelen, stavebních
a železářských firem nebo novodo−
bý náhrobek připomínající rodinu
Brožíkových, vlastníků významné
továrny na kočáry,“ uvedla Irena
Tolarová ze Správy veřejného statku
města Plzně.
Hřbitov byl v roce 1904 úředně
zrušen, postupně pustl a stal se cí−
lem vandalů. Od roku 1974 se zá−
sluhou lidí z dobrovolného spolku,
kteří zde odvedli kus práce, prostor
hřbitova začal vracet do své původní
podoby včetně kostela Všech sva−
tých. V současné době se o hřbitov
stará Správa veřejného statku města
Plzně. V areálu jsou rovněž stále
činní aktivisté, kteří posilují drobnou
údržbu a pravidelnými kontrolami se
snaží zamezovat vandalismu.
Plzeňský rozhled 4/2018

Plzeňský rozhled 4/2018
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Slavnosti svobody – bohatý
program i Convoy of Liberty
Plzeň se chystá na Slavnosti svobo−
dy, události ze začátku května roku
1945 si letos připomene od čtvrtka
3. do neděle 6. května. Oslavy osvo−

američtí a belgičtí veteráni, kteří v ro−
ce 1945 přinesli Plzni svobodu, zatím
má radnice potvrzeno šest jmen.
Hlavnímu programu bude předcházet

K programu letošních Slavností svobody se vyjádřili – zleva: vedoucí odboru
propagace Jana Komišová, první náměstek primátora Martin Baxa a primátor
Martin Zrzavecký.
bození nabídnou bohatý vojensko− 1. května v lochotínském amfiteátru
historický a kulturní program. Zahá− koncert The Australian Pink Floyd
jení bude patřit koncertu The Count Show s nesmrtelnou hudbou legen−
Basie Orchestra z USA, který je drži− dární kapely Pink Floyd v doprovodu
telem 18 cen Grammy, program nejmodernějších světelných efektů
oslav zakončí vzpomínkové setkání a animací.
Convoy of Liberty – přehlídka vojen−
u památníku Díky, Ameriko!, jemuž se
po dvou letech vrací jeho původní ských historických vozidel – letos po−
podoba. Slavností se zúčastní také jede mimořádně v sobotu 5. května!

Nové reflexní vestičky
pro mateřinky
Duben – tzv. měsíc bezpečnosti
a s ním spojené vlídnější počasí,
které láká k častějším procház−
kám. Proto se metodici prevence
opět zaměřili na bezpečnost na−
šich nejmenších ratolestí v mateř−
ských školách a uskutečnili již pá−
té pokračování projektu s názvem
„Bezpečně na procházku“.

Městská policie Plzeň se v mateř−
ských školách pravidelně věnuje do−
pravní výchově, kde se zaměřuje
na bezpečné přecházení vozovky,
upozorňuje na důležitost používání
10
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cyklistické helmy a reflexních prvků.
Dále si strážníci s dětmi vyprávějí
o cestování autem, kde není opome−
nuto správné použití autosedaček,
bezpečnostních pásů, ale i chování
během jízdy. Ve spolupráci s Odbo−
rem bezpečnosti, prevence krimina−
lity a krizového řízení MMP poskytne
městská policie do konce školního
roku na 500 reflexních vestiček do
všech mateřských školek na území
města Plzně. Do každé třídy MŠ me−
todici prevence osobně předají dvě
reflexní vestičky.
Plzeňský rozhled 4/2018

Dotace filmu
„Nabarvené ptáče“
Plzeňský kraj odsouhlasil poskyt−
nutí účelové neinvestiční dotace
ve výši 1 milion korun společ−
nosti Silver Screen, s.r.o. na čás−
tečné pokrytí nákladů spojených
s výrobou filmu „Nabarvené ptá−
če“. Dotace bude využita na na−
táčení zimních scén v lokalitě
Horská Kvilda. Filmový scénář
dramatického příběhu o chlapci,
který během 2. světové války
sám putuje po polském a ukra−
jinském venkově, získal v roce
2013 zvláštní uznání poroty
v rámci vyhlášení vítězů scená−
ristické ceny ScripTeast/Ceny
Krysztofa Kieslowského na festi−
valu v Cannes.

Podpora
mateřských
a rodičovských
center
Krajští radní schválili vyhlášení
Programu podpory projektů ma−
teřských a rodičovských center
v Plzeňském kraji 2018, na který
vyčlenili částku 550 tisíc korun.
Cílem programu je podpora pro−
rodinných aktivit pomáhajících
rodičům s malými dětmi vyjít
z izolace, do níž se dostávají ce−
lodenní péčí o děti. Příjem žádos−
tí bude probíhat do 7. 5. 2018.

Podpora kultury
v kraji

Pravidla pro provoz krizového bytu
Radní schválili pravidla pro provoz
krizového bytu, který se nachází
v Plachého ulici 42. Byt 1+1 o vý−
měře 42,60 metrů čtverečních bude
určen pro přechodné ubytování
klientů, kteří se ocitli v krizové život−
ní situaci a potřebují krátkodobé
ubytování, než si najdou nové byd−
lení nebo se vrátí do svého původní−
ho. Maximální doba ubytování je
dva měsíce.
„Ubytování je určeno především
rodinám s dětmi a jednotlivcům,
Plzeňský rozhled 4/2018

kteří jsou v ohrožení zdraví či života
a nejsou schopni po přechodnou
dobu řešit danou situaci vlastními
silami. Může to být například v situ−
aci domácího násilí, při živelné po−
hromě či při výrazném omezení po−
hodlí bydlení, tedy když v původním
bytě například neteče voda, nefun−
guje topení a podobně,“ uvedl radní
pro oblast správy městských nemo−
vitostí David Šlouf.
Doplnil, že ubytováním v krizo−
vém bytě nelze řešit dlouhodobou

bytovou nouzi klienta. Byt také není
určen pro osoby, které svým zdra−
votním stavem, chováním či životní−
mi návyky mohou ohrozit bezpeč−
nost nebo zdraví zaměstnanců ma−
gistrátu a jiných lidí. Jde například
o osoby aktuálně závislé na alkoho−
lu, psychotropních látkách či s akut−
ním infekčním onemocněním. Výše
poplatku za ubytování a služby s tím
spojené na jedno lůžko činí 100 ko−
run na den pro dospělého, za dítě do
18 let pak 50 korun.
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V rámci programu Podpora kul−
tury v Plzeňském kraji pro rok
2018 Rada Plzeňského kraje od−
souhlasila rozdělení dotací v cel−
kové výši 5 milionů Kč. Z celkově
134 podaných žádostí rada ve
své kompetenci rozhodla o po−
skytnutí dotací osmdesáti čtyřem
žadatelům ve výši 3.637.000 Kč.
Poskytnutí navržených dotací 31
žadatelům ze strany obcí musí
ještě schválit Zastupitelstva Pl−
zeňského kraje. Mezi podpoře−
nými žádostmi jsou mimo jiné
Koncert ke světovému dni zraku,
koncerty kruhů přátel hudby,
akce prezentující západočeské
baroko nebo cyklus přednášek
a kulturních akcí Adolf Loos –
první republika.
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Základní škola, Střední odborná škola
a Gymnázium, BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

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

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

Trenérem roku mládeže
2017 je Lucie Plašilová
Plzeňskou Trenér−
kou roku mládeže
za rok 2017 se sta−
la Lucie Plašilová,
bývalá reprezen−
tantka v hodu kla−
divem, nyní trenér−
ka atletiky v oddíle
Jakub Ryba
AK Škoda Plzeň.
Mezi trojici nejlepších patří ještě
Miroslav Horák (jachting) a Jakub
Ryba (atletika).
Ocenění Lucie Plašilová převzala
při vyhlášení Sportovce Plzně 2017
v kategoriích žactva a dorostu.

nejlepších výsledků. Své
práci věnují obrovské množ−
ství energie a úsilí, sportu
obětují svůj volný čas. Sami
přitom často stojí v pozadí
a svoji práci
mnohdy vy−
konávají bez
odpovídající
odměny či
společenské−
ho uznání,“
Miroslav Horák
vysvětluje dů−
vody, proč Nadace sportující mláde−
že k ocenění Trenéra roku mládeže

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

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

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

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

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

Dny otevřených dveří:

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku

Trenérka roku mládeže 2017 Lucie Plašilová se svými svěřenci, sourozenci
Jakubem a Michalem Forejtovými a Kateřinou Skypalovou (AK Škoda Plzeň).

„Trenéři jsou vedle rodičů ti nejdů−
ležitější, kteří mohou pomáhat utvářet
v dětech pozitivní vztah ke sportu,
zdravému životnímu stylu a vedou je
k hodnotám fair play. Zároveň jsou
klíčovými osobnostmi, které svým
svěřencům pomáhají dosáhnout těch

přistoupila, člen správní rady Lukáš
Lintimer.
Hlavním kritériem pro výběr Tre−
néra roku jsou především úspěchy
sportovců ve věku do 19 let, které
daný trenér vedl nebo na jejichž pří−
pravě se podílel.

Hasiči obdrží dotaci ve výši 3,8 milionu korun
Příspěvek ve výši 3,8 milionu korun
na pořízení nového vyprošťovacího
automobilu, nafukovacího člunu
a zkušebního zařízení pro měření dy−
namických parametrů vzduchových
dýchacích přístrojů schválili zastupi−
telé města Plzně pro Hasičský zá−
chranný sbor Plzeňského kraje (dále
HZS Plzeňského kraje), územní odbor
Plzeň při řešení mimořádných nebo
havarijních událostí na území města.
„Plzeň již dlouho a velmi význam−
ně podporuje hasičský záchranný
sbor na území krajské metropole.
Finanční příspěvky města umožňují
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zásadním způsobem zlepšovat
technické vybavení a tím dosahovat
vyšší úrovně poskytované pomoci
občanům města. Vzhledem ke spe−
cifickým rizikům na území Plzně je
důležité, aby se při řešení mimořád−
ných událostí dostavila na místo
zásahu jednotka s patřičným vyba−
vením, a to v co nejkratším časo−
vém úseku. V loňském roce jsme
například finanční dotací podpořili
nákup nové cisternové automobilo−
vé stříkačky vybavené hasicím a ře−
zacím zařízením,“ uvedl primátor
Martin Zrzavecký.

Nový vyprošťovací automobil na−
hradí původní již dnes nevyhovující
vůz na požární stanici Košutka.
Nové auto díky modernímu pod −
vozku, silnému hydraulickému na−
kládacímu jeřábu a kvalitnímu zad−
nímu hydraulickému vyprošťova−
címu rameni zkvalitní zásahy při vy−
prošťování vozidel, ale i při zásazích
spojených s nehodami tramvají či
autobusů.
Nový nafukovací člun nahradí
zastaralý a nevyhovující člun též
na požární stanici na Košutce, kte−
rý je využíván pro stavbu norných
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stěn při likvidacích úniků nebez−
pečných látek na vodní hladině.
Pořízením nového zkušebního
zaří zení pro měření dynamických
parametrů vzduchových dýcha−
cích přístrojů bude zajištěna přes−
nost, spolehlivost a správná funkč−
nost dýchacích přístrojů, které
jsou potřebné při zásazích u mi −
mořádných událostí nebo havarij−
ních situací. Toto zkušební zařízení
bude sloužit nejen složkám HZS
Plzeňského kraje, ale i plzeňským
jednotkám sboru dobrovolných
hasičů.
Plzeňský rozhled 4/2018

Prodej zlata se ve Zlaté
Investiční Bance vyplatí
Zubní zlato – ne příliš atraktivní, avšak cenné!

Při úklidu najdeme občas různé
předměty včetně starých šperků,
zubních korunek, příborů a jiných ko−
vových předmětů. I když si nejste
jisti, že jde o drahý kov, přijďte a my
Vám provedeme bezplatně analýzu.
Může se stát, že objevíte skutečné
poklady, které můžete rychle směnit
na peníze. Návštěva u odborníka se
v tomto případě rozhodně vyplatí.

Paní Sedláková objevila při úklidu
zlaté šperky, které zdědila po praro−
dičích a bylo mezi nimi také zubní
zlato. „Tenkrát se mi ošklivilo a zlaté

Pro toho, kdo je dosud váhavý, zda
se prodej starého zlata nebo stříbra
vyplatí, nastává správný okamžik.
„Zubní zlato bývá podceňované a lidé
ho často nechávají u zubaře nebo jej
doma odloží stranou, protože je ne−
vzhledné a nevědí co s ním. Zákaz−
níci jsou pak vždy mile překvapeni,
když peníze za zubní zlato drží
v rukou,“ potvrzuje vedoucí kolínské
pobočky Zlaté Investiční
Banky. „Stejné je to i se sta−
rými stříbrnými příbory, kte−
ré často leží bez povšimnutí
ve sklepě nebo v komoře.
Z důvodu vysoké hmotnosti
mohou lidé i zde získat ne−
malý finanční obnos,“ vy−
světluje. Pro toho, kdo neví,
jak naložit se starým zlatem
nebo stříbrem, doporučuje−
me navštívit jednu z pobo−
ček Zlaté Investiční Banky, kde Vám
odborný personál poradí a zároveň
i nabídne nejvyšší možnou výkupní
cenu, kterou určuje světová burza
v Londýně.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00
šperky mi připadaly staromódní,
proto jsem na ně rychle zapomněla“
a navazuje. „V poslední době jsem
ale často slyšela o tržních cenách
zlata, proto jsem se nyní rozhodla
jednat. Hodnota mého zlatého po−
kladu byla téměř 20 000,− Kč,“ říká
s radostí paní Sedláková.

Plzeňský rozhled 4/2018

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

tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
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Lípa republiky
2018
Rada schválila vyhlášení projektu
Lípy republiky 2018 u příležitosti
100 let od vzniku Českosloven−
ska. V rámci projektu mohou
obce v Plzeňském kraji vysadit
tento památeční národní strom
a připomenout si tak významné
datum. Plzeňský kraj zajistí saze−
nici vzrostlé lípy srdčité včetně
potřebného doprovodného mate−
riálu k výsadbě. Předpokládané
náklady projektu 500 tisíc Kč.

Kraj podpoří
záchranné stanice
Rada souhlasí s poskytnutím indi−
viduální dotace 1 milion korun pro
celkem 4 záchranné stanice pro
letošní rok. Dotaci 120 tisíc korun
schválila RPK pro ZO ČSOP Roky−
cany na podporu projektu „Pod−
pora záchranné stanice živočichů
Rokycany“. Dále RPK doporučila
ke schválení Zastupitelstvu Plzeň−
ského kraje podporu 320 tisíc ko−
run na projekt „Podpora na provoz
záchranné stanice“ Dobrovolné−
mu ekologickému spolku – ochra−
na ptactva. Dotaci ve výši 340 ti−
síc korun doporučuje RPK také
pro ZO ČSOP Spálené Poříčí pro
„Péči o handicapované živočichy
v Záchranné stanici živočichů ve
Spáleném Poříčí“. V Tachově pak
ZO ČSOP – TOSD záchranná sta−
nice obdrží po schválení ZPK
220 tisíc korun na „Podporu na
provoz záchranných stanic“.

Plzeň poskytne zázemí rodině z Iráku
Plzeň poskytne do nájmu byt čtyř−
členné rodině uprchlíků z Iráku,
otec rodiny byl členem kurdské
armády a bojoval proti takzvanému
Islámskému státu. Manželé se
dvěma dětmi získali mezinárodní
ochranu v České republice, mají
zde přiznán trvalý pobyt a jsou za−
řazeni ve Státním integračním pro−
gramu Ministerstva vnitra České
republiky.
„Rodina v současné době přebývá
v Integračním azylovém středisku
v Havířově. Česká republika se jim lí−
bí, a proto se velmi intenzivně snaží
naučit českému jazyku a zvyknout si
na nové prostředí. Rádi by našli

místo, kde mohou v klidu pracovat
a žít. Pro místo trvalého pobytu si vy−
brali Plzeň,“ přiblížil radní pro správu
městských nemovitostí David Šlouf.
Žádost o získání nájemního bytu za
rodinu poslaly spolek Hejmo Plzeň
a Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra České republiky.
Otec rodiny, jenž bojoval proti takzva−
nému Islámskému státu, by se do
budoucna rád živil překladatelstvím.
Radní schválili nájem bytu o veli−
kosti 2+1 v centru města. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu 6
až 11 měsíců, vždy však do 30. září
nebo 31. března kalendářního roku.
Výše nájemného je 82,10 korun za

metr čtvereční a měsíc. V nájemní
smlouvě bude zakotveno ustanovení
umožňující obnovení nájmu vždy na
dobu šesti po sobě jdoucích kalen−
dářních měsíců.
Město Plzeň už podobným způso−
bem poskytlo nájemní bydlení dvě−
ma křesťanským uprchlickým příbu−
zenským rodinám z Iráku, bylo to
vloni, kdy rodiny získaly do nájmu
dva byty v Nerudově ulici. „Rodiny
jsou zde spokojené, většina členů
pracuje, či chodí do školy,“ doplnil
David Šlouf. Stejně tak byl v roce
2017 usnesením radních poskytnut
do nájmu byt na Klatovské třídě rodi−
ně uprchlíků z Ukrajiny.

Dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže
Zastupitelé města schválili poskyt−
nutí individuálních neinvestičních
dotací z rozpočtu Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu
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 dětmi a mládeží. V součtu se jed−
nalo o dotace ve výši 540 tisíc ko−
run. Žádající subjekty usilují přede−
vším o zajištění dostupnosti volno−
časových aktivit i dětem pocházejí−
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cím z finančně či sociálně znevý−
hodněného prostředí a tím předchá−
zet nežádoucímu rizikovému chová−
ní dětí a mládeže,“ vysvětlila ná−
městkyně primátora pro oblast škol−
ství a sociálních věcí Eva Herinková.
Salesiánské středisko mládeže –
dům dětí a mládeže Plzeň získá
170 tisíc korun na zájmovou čin−
nost s mládeží ve 30 kroužcích a 50
zájmových útvarech v oblasti hu−
dební, jazykové, výtvarné, pohybo−
vé, sportovní, základech křesťan−
ství, dále na činnost otevřeného
volnočasového klubu Balón pro děti
ve věku od 8 do 15 let. Volnočasové
programy a klub navštěvuje pravi−

delně i náhodně na 300 dětí a mlá−
deže z města Plzně. Nabídky volno−
časového klubu Balón využívá na
100 dětí, a to zejména ze sociálně
znevýhodněného prostředí.
Pro spolek Salesiánské hnutí mlá−
deže Klub Plzeň souhlasili zastupi−
telé s poskytnutím dotace ve výši
130 tisíc korun na zajištění činnosti
volnočasového centra dětí a mláde−
že formou zájmových kroužků, jed−
norázových akcí, výjezdních a poby−
tových akcí, otevřeného klubu Pla−
chetnice, táborové činnosti, pora−
denství v oblasti výchovy, vztahů
a křesťanství, vzdělávání dobrovolní−
ků a začínajících animátorů. V SHM
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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 ti−
síc korun na zastřešení činnosti de−
víti skautských středisek se 49 oddí−
ly, konkrétně na celoroční účetní
a administrativní služby. Ve středis−
cích a oddílech se pravidelně sdru−
žuje na 1690 členů. Junák, okres
Plzeň−město pořádá tradiční akce
pro své členy i širší veřejnost, orga−
nizuje pobytové i příměstské tábory
a provozuje lesní školku Medvíďata
pro děti od 2 do 6 let.
Plzeňský rozhled 4/2018
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Vypouštění zajíců se rokycanským ochráncům daří
Zajímavou činnost vyvíjejí členové
rokycanské záchranné stanice ži−
vočichů, kteří v tomto směru úzce
spolupracují s okolními myslivci.
Vzhledem k tomu, že rokycanská
stanice přijímá čím dál tím více živo−
čichů, kteří se dostanou do nesnází,
zřizuje postupně síť svých spolupra−
covníků. Ti se pak intenzivně věnují
jednomu živočišnému druhu s velmi
dobrými výsledky. Rokycanští tak
mají konkrétního odborníka na neto−
pýry, veverky, ale i zajíce.
A právě zajíci polní, respektive
jejich zdařilý odchov, nastartoval
další možnosti spolupráce s mysliv−
ci a následnou podporu tohoto dru−
hu drobné zvěře přímo v přírodě.
Odchov zajíce není jednoduchou zá−
ležitostí, a tak za rokycanské zvíře−
cí záchranáře tuto starost přebral
Miroslav Ryba z Chrástu. Nalezená
mláďata, kterých je kolem deseti
ročně, se tak dostanou do péče zku−
šeného chovatele, který je odchová
a následně ve spolupráci s Mysli−
veckým spolkem Pernarec ze sever−
ního Plzeňska vypustí.
Ani vlastní vypouštění není jedno−
duché. Nejprve je nutné zajíce akli−
matizovat ve vypouštěcí obůrce
16

s názvem „Sikáči“. Děti se pravidel−
ně scházejí po vyučování a pokud
počasí dovolí, tráví většinu času
v přírodě. Vše je pochopitelně smě−
řováno k myslivosti se zaměřením
na praktické i teoretické znalosti,
které členové kroužku každoročně
zúročují v soutěži mysliveckých
znalostí s názvem „Zlatá srnčí tro−
fej“, kde prokazují velice dobré zna−
losti,“ sdělil Pavel Moulis, předseda
ZO ČSOP Rokycany.
Do záchranných
stanic sdružených
v projektu „Národní
síť záchranných sta−
nic“ se ročně dostá−
vá více než dvacet ti−
síc volně žijících ži−
vočichů, z toho je ví−
ce než sedm tisíc je−
dinců spadajících do
kategorie zvěř. V pří−
padě zajíců se jich
Vypouštění byly přítomny i děti
do zvířecích nemoc−
z mysliveckého kroužku „Sikáči“
nic dostává více než
podnět ke zřízení krouž− pět set, což je velice slušný genetic−
ku mladých myslivců ký potenciál k podpoře tohoto dru−
pod vedením Ing. Lucie hu. Stačí jen chtít a využít možnosti,
Chumové a Marie He− tak jako ji využili myslivci z Mysli−
bíkové, jak jinak než veckého spolku Pernarec.
bě lze kromě zajíců,
které tato veselá par−
ta členů Hubertova
cechu vypouští vždy
po deseti kusech
již sedmým rokem,
spatřit zvěř srnčí,
černou a sičí.
„A právě sika –
nejpočetnější zvěř
této oblasti – dala

Vedoucí kroužku Ing. Lucie Chumová
/ vlevo / a Marie Hebíková

a zhruba po měsíci vypustit v mís−
tech, která důvěrně znají. Zajíc polní,
ač se to možná nezdá, je velice ná−
chylný nejen na stres, prostředí, ale
i potravu. To si velice dobře uvědo−
mují členové spolku, kterých je dva−
cet šest a hospodaří zhruba na
2200 hektarech. Ve smíšené honit−
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Plzeňský kraj mezi
nejlepšími regiony Evropy
Mezi TOP 10 regiony Evropy se
opět umístil Plzeňský kraj, tentokrát
se vešel mezi prvních pět ucha−
zečů. Stalo se tak v prestižní soutěži
Evropská města a regiony budouc−

tedy vždy zvážit, jaké jsou potřeby
trhu a s tím také pracujeme stejně
tak, jako se středními školami, které
právě potřebné pracovníky do bu−
doucna vychovávají,“ uvedl náměs−

Cenu převzal náměstek hejtmana
Ivo Grüner (vpravo)

nosti. Tu každoročně vyhlašuje časo−
pis Financial Direct Investment Ma−
gazine (fDiMagazine). Na pátém mís−
tě se Plzeňský kraj umístil za svou
strategii na podporu investic a rozvoj
podnikání, na místě devátém v elitní
desítce pak skončil mezi tzv. malými
regiony východní Evropy.
„Plzeňský kraj má dobrou geo−
grafickou polohu, díky propojení
dálnicí D5 máme prostor proto, aby−
chom mohli spolupracovat s inve−
story. Snažíme se ale, aby vždy při−
nesli do kraje také další přidanou
hodnotu, než jen pouhé takzvané
montovny. Jako kraj máme velmi
nízkou nezaměstnanost, je třeba

tek hejtmana Ivo Grüner, který se
slavnostního předávání ocenění ve
francouzském Cannes za Plzeňský
kraj přímo zúčastnil.
Pobídky pro investory nebo pro−
pagační aktivity směřující ke zvýšení
zájmu o region hodnotila pro časo−
pis fDiMagazine, vydávaný prestiž−
ním deníkem Financial Times, od−
borná komise složená z ekonomů,
analytiků a specialistů v oblasti ve−
řejného sektoru nebo regionálního
rozvoje. Hodnocení probíhá každé
dva roky a Plzeňský kraj, který sou−
těží s regiony s počtem obyvatel do
1,5 milionu, se umisťuje pravidelně
v TOP 10 nejlepších regionů Evropy.

Dotace pro hasiče v kraji
Rada Plzeňského kraje schválila
účelovou dotaci Městskému sdruže−
ní hasičů Plzeň ve výši 156.800 Kč
a Západočeské hasičské lize se síd−
lem v Mrtníku ve výši 50 tisíc ko−
run. Zároveň odsouhlasila poskytnutí
účelově určené dotace Krajskému
sdružení Plzeňského kraje ve výši
750 tisíc korun, Okresnímu sdružení
hasičů Domažlice ve výši 460.600
Kč, Okresnímu sdružení hasičů Kla−
tovy ve výši 696 tisíc korun, Okresní−
mu sdružení hasičů Plzeň−jih ve výši
478.200 Kč, Okresnímu sdružení
hasičů Plzeň−sever ve výši 437 tisíc
Plzeňský rozhled 4/2018

korun a Okresnímu sdružení hasičů
Rokycany ve výši 260 tisíc korun.
Na rekonstrukci a stavbu požární
zbrojnice a stanice odsouhlasila pro
město Železná Ruda účelovou fi−
nanční dotaci ve výši 4,5 milionu
korun. Pro Hasičský záchranný
sbor Plzeňského kraje odsouhlasila
RPK poskytnutí investiční dotace
8.830.000 Kč na pořízení cisternové
automobilové stříkačky pro velko−
objemové hašení, osobního auto−
mobilu pro velitele stanice, kompre−
sorů pro plnění tlakových láhví dý−
chacích přístrojů a termo kamery.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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SOŠ a SOU Sušice představuje učební
obor Kuchař − číšník
schopni tvořit vlastní se−
stavy několikachodové−
ho menu. Při přípravě se
zaměřují na vhodné kom−
binace surovin a na úpra−
vu při servisu. Současný
l Dobré uplatnění l Kreativní obor
trend – food design tak
l Dlouhodobá perspektiva
dokáží uplatnit v praxi.
Své dovednosti si
Nevíte o nějakém dobrém ku−
žáci mohou rozšířit
chaři? Neznáte nějakého spo−
v různých kurzech
lehlivého a šikovného číšní−
pod vedením pro−
ka? S těmito otázkami se na
fesionálních lekto−
nás velmi často obrací provo−
rů. Nejvíce vyhle−
zovatelé gastronomických za−
dávaný je kurz bar−
řízení. Naše škola dlouhodo−
manský. Poměrně
bě nabízí vzdělání ve tříletém
široká je i nabídka
učebním oboru Kuchař – číš−
exkurzí,
soutěží
ník. Co to všechno obnáší?
a prezentací na ve−
Žáci mají jiný režim než na zá−
řejnosti. Poslední
kladní škole. Střídají týden teo−
velmi úspěšnou
rie a týden praxe.
akcí byla soutěž ve
V 1. ročníku žáci, kteří nastoupí
zdobení velikonoč−
na naši školu, zdarma obdrží
ních perníčků v Pla−
kuchařské oblečení a obuv. Na
né u Mariánských
odborném výcviku se učí prak−
Lázní, kde naši žá−
tickým dovednostem v moder−
ci obsadili krásné
ně vybavené učebně. Dále vaří
2. místo.
Sušické učiliště
David ze 3. ročníku připravuje míchané ná− stále nabízí pro
školní rok 2018/
poje pro účastníky kulinářského odpoledne.

Děvčata z 1. ročníku nabízí masové fondue
během kulinářského odpoledne.

s profesionálními ku−
chařkami ve školní ku−
chyni a pomáhají v naší
kavárně, která je otevře−
na i pro veřejnost v bu−
dově školy U Kapličky.
Ve 2. ročníku žáci chodí
na kuchařskou a číš−
nickou praxi do restau−
rací a hotelů v okolí. Po−
kud chtějí, mohou jezdit
na zahraniční 10denní
stáž do sousedního Ba−
vorska.
Ve 3. ročníku už žáci
mají zvládnuté různé ku−
linářské techniky. Kromě
tradičních pokrmů jsou

18
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Žáci 3. ročníku Olha a Daniel na sou−
těži Zdobení velikonočních perníčků.

2019 volná místa v učebním
oboru Kuchař – číšník.
SOŠ a SOU Sušice
U Kapličky 761
tel.: 376 524 662
www.sossusice.cz
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Peníze přívozu
Darová
Rada Plzeňského kraje odsouhla−
sila poskytnutí dotace obci Břasy
ve výši 320 tisíc korun na částeč−
né pokrytí nákladů zajištění fun−
gování přívozu Darová v roce
2018. Projekt je Plzeňským krajem
podporován od roku 2013. Obec
Břasy v roce 2017 rekonstruova−
la provozní budovu (3 miliony ko−
run), která slouží jako zázemí pro
převozníka a v únoru 2018 ne−
chala opravit prám.

Prodejny
v malých obcích
Plzeňský kraj vyhlásil pravidla pro
žadatele o dotační titul Zachování
prodejen v malých obcích PK
2018, jehož cílem je omezit ruše−
ní obchodů a pojízdných prodejen
v malých obcích do 250, resp.
500 obyvatel. Plzeňský kraj má
ve svém rozpočtu vyčleněnu
částku 3 miliony korun. Sběr žá−
dostí bude probíhat od 23. 4. do
23. 5. 2018.

Stabilizace
a obnova venkova
Rada Plzeňského kraje odsouhla−
sila poskytnutí finančních pro−
středků v rámci dotačního Pro−
gramu stabilizace a obnovy ven−
kova PK 2018 ve výši 112 milio−
nů korun. Peníze budou využity
např. na rekonstrukce místních
komunikací (Čermná, Domaž−
ličky, Kvášňovice, Prášily, Rabí),
opravy budov (MŠ Meclov,
Pařezov), budování osvětlení
(Osvračín, Pocinovice, Podmokly,
Žákava) ... Poskytnutí financí ješ−
tě musí schválit Zastupitelstvo
Plzeňského kraje.

Obce významně pomáhají ochráncům
Činnost rokycanských ochránců příro−
dy je velice pestrá a mnohostranná. Od
ekologické výchovy přes výchovu mla−
dé generace až po praktické aktivity
v přírodě či záchranu volně žijících ži−
vočichů. Toto si uvědomuje nejen širo−
ká veřejnost, ale i celá řada městských
a obecních úřadů, které se snaží
ochráncům přírody pomáhat. Každo−
ročně se na městské a obecní úřady
ochránci přírody obracejí s dopisem
o finanční pomoc a ani letošní rok není
výjimkou. Nedávno odešel dopis s žá−

dostí o podporu na všechny obce,
městyse či města Berounska, Hořovic−
ka a Rokycanska, tedy místa, kde ro−
kycanští ochránci přírody zajišťují po−
moc volně žijícím živočichům, kteří se
dostanou do nesnází.
„První finanční příspěvek letošního
roku přišel z obce Chrustenice, za kte−
rý moc děkujeme. Navíc právě tato
obec rokycanskou organizaci podpo−
ruje pravidelně. Ohlédneme−li se však
za loňským rokem, musíme konstato−
vat, že se počet těch, kteří pomáhají,

pozvolna zvyšuje, za což jsme pocho−
pitelně rádi. Zároveň to svědčí i o kva−
litně odváděné práci rokycanských
ochránců přírody. Rádi bychom tedy
poděkovali všem, kteří menší či větší
částkou přispěli na naši celospolečen−
sky prospěšnou činnost,“ sdělil Pavel
Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany.
Zvláštní poděkování zaslouží Obec
Hlohovice, která každoročně půjčuje
ochráncům přírody svůj areál k usku−
tečnění dětského přírodovědného sou−
středění.

Podpora rozvoje
venkovského
cestovního ruchu
Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila poskytnutí účelových
investičních i neinvestičních
dotací 41 žadatelům ve výši
1.710.000 Kč v rámci dotačního
programu „Podpora rozvoje ven−
kovského cestovního ruchu
v Plzeňském kraji pro rok 2018“.
20
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Kouření vás v Plzni zbaví
přístrojem BICOM Optima
Chcete opravdu přestat kouřit?
Pokud jste si naprosto jisti, pak má−
me pro vás zaručenou metodu. Ti,
co ji vyzkoušeli, dnes nekouří a vře−
le ji doporučují. Tato metoda má
hlavní výhody v ob−
rovské pomoci potla−
čení závislosti na fy−
zické úrovni. Výho−
dou terapie je rych−
lost, úspěšnost, nu−
lové vedlejší účinky
a bezbolestnost. Do−
poručuje se všem,
kteří se rozhodli skon−
covat s cigaretou,
kromě těhotných žen
a lidí s kardiostimulá−
torem a epilepsií.

„Vyzkoušel jsem spoustu
náplastí, tabletek apod. BICOM
zabral tak, že již 3 měsíce si
na cigaretu ani nevzpomenu.
Vynikající rozhodnutí přestat

Štěpánka Šlajsová DiS

Pracovna BICOM

s BICOM PLZEŇ,“ říká odnaučený
kuřák 38letý Petr z Plzně, který po
zkušenosti poslal na tuto odvykací
metodu i manželku. Ani ona už si
nezapálila.

Cena jedné terapie nepřesahuje 1 100,− Kč, což je méně,
než na kolik vás přijdou cigarety za pouhé dva týdny.

“

Specialistou pro biorezonanci
je společnost BICOM PLZEŇ, kte−
rou najdete v krásných prosto−
rách zrekonstruované vily na
Masarykově třídě 140 v Plzni –
Doubrav ce. Firma navíc zakou −
pila již čtvrtý přístroj BICOM
Optima II. generace, čímž rozší−
řila kapacitu výkonů a zkrátila
čekací doby na minimum. Terapii
je tak možné provádět až u čtyř
klientů současně, pokud se sa−
mozřejmě jedná například o čle−
ny rodiny nebo skupinu známých.
Procedura tak netrvá 4 x 1,5 ho−
dinu, ale všichni jsou obslouženi
za 1,5 hodiny.
Plzeňský rozhled 4/2018

Jak vlastně metoda
odvykání na přístroji
BICOM Optima fungu−
je? Tato terapie laicky
řečeno vymaže chuť na
cigaretu. „K terapii je
potřeba nedopalek vaší
poslední cigarety, ze
které přístroj nasnímá
frekvenční vzorek. Ten−
to vzorek se pak pomo−
cí eliminačního progra−
mu přes přiložené elek−
trody pustí do těla. Tímto se zastaví
vaše abstinenční příznaky, nikotino−
vý hlad a nutkavá chuť na cigaretu,“
popisuje specialistka Štěpánka Šlaj−
sová ze společnosti BICOM PLZEŇ,
kde můžete terapii absolvovat.
„U nás máme 80 – 90 % účin−
nost této metody, vyhodnucujeme
ji každý měsíc. Většina lidí absolvu−
je první placenou terapii odvykání
kouření a přestane. Máte ale mož−
nost přijít na opakovací kúru podru−
hé zdarma. Nutné ale je opravdu
chtít přestat,“ říká dále Štepánka
Šlajsová.
V případě, že se rozhodnete tuto
metodu návratu mezi nekuřáky
věnovat jako dárek, máme pro vás
připravené dárkové poukázky.
U těchto poukázek je důležité vědět,
zda obdarovaný vůbec má chuť
s kouřením přestat.
Informace najdete na

www.bicomplzen.cz
Telefonické objednávky na čísle
Sídlo BICOM PLZEŇ
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724 525 399
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Jsme schopni uvědomit si,
že nás paměť opouští?
Ptáme se odborníka MUDr. Luboše Janů:
w V posledních letech se hodně
mluví o paměti a její postupné
ztrátě. Musí to být s přibývajícím
věkem opravdu pravidlem?
Určitě nemusí. Mírné zhoršení pa−
měti a ostatních funkcí je dáno do
jisté míry také snížením nároků. Po
ukončení zaměstnání a dalších akti−
vit jednoduše mozek není tolik tréno−
ván. Není to výrazné, problém se
může vyskytnout v každém věku.
Poruchy paměti ve stáří jsou dány
nemocemi. Nejčastější příčinou, ve
více než 50%, je to Alzheimerova
choroba, potom vaskulární = cévní
poškození mozku. Příčin může být
celá řada. Měla by být vyloučena
jiná onemocnění, která mohou vy−
padat podobně, ale léčí se jinak.
w Pane doktore, jaké jsou příčiny
poruch paměti?
Poruchy paměti ve stáří jsou dány
nemocemi. Nejčastější příčinou, ve
více než 50%, je to Alzheimerova
choroba, potom vaskulární = cévní
poškození mozku. Ale příčin může
být celá řada. Na druhou stranu by
měla být vyloučena jiná onemocně−
ní, která mohou vypadat podobně,
ale léčí se jinak. Často jsou to
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úzkostné poruchy (roztržitost), de−
prese, nízká funkce štítné žlázy, níz−
ké hladiny vitamínu B12, nádory
mozku a jiné.
w Co si pod pojmem ztráta paměti
máme vůbec představit?
Typická je ztráta paměti na věci
nedávno minulé. Člověk si dobře pa−
matuje, co dělal na základní škole,
ale už ne dnešní snídani. Nejedná se
ale jen o paměť, ale také o schop−
nost orientovat se v novém prostoru
(ztrácení se, bloudění), schopnost
nalézt řešení nové situace (naučit
se), reakce na nenadálé příhody
(nehody, nabídky ke koupi). Časté
jsou opakované otázky na nedávné
události, potíže s kreslením, najít
svoje věci. Musíme zmínit také do−
provodnou úzkost. Představme si,
krom poškození mozku v oblasti
emocí, že postižený člověk si musí
stále připomínat, kam jde, proč to
dělá, kde je, co bylo před chvilkou.
To jsou pro většinu lidí samozřejmé
věci, ale je to velká zátěž. Je to jako
žít v cizí zemi.
w Jsme schopni sami uvědomit si,
že něco není s naší pamětí v po−
řádku?

To je spíše filozofická otázka. Jak
si zapamatovat, že mám poruchy
paměti? Člověk sám, ale také rodina
si všimne až tehdy, když už něco
nejde. Třeba když babička netrefí na
zahradu. Ale to už je pokročilé sta−
dium. Zásadní je si všimnout včas.
Zejména okolí, rodina nebo přátelé si
mohou všimnout změny a pomoci
vyhledat odbornou pomoc.
w Mnozí se stydí poukázat na to, že
si přestávají pamatovat. Máme se
za to stydět?
Jistě to není příjemné, ale třeba
u populace starší 90 let je pravděpo−
dobnost výskytu Alzheimerovy cho−
roby asi 50%. Takže stydět se za ně−
co tak častého opravdu nemusíme.
Pokud bychom si dali příklad, tak
z obyvatel ČR tvoří nemocní asi
tolik, jako je obyvatel Plzně.
Svou roli hrají také média. Téma
poruch paměti, demence nebo
Alzheimerovy choroby stále není
v ČR časté. Popis z pohledu pacien−
ta je pak zcela výjimečný.
w Dá se předcházet ztrátě paměti,
a jak?
Tak jako u všech nemocí. Zdra−
vým životním stylem včetně pohybu,
a zejména tréninkem mozku. Obrá−
ceně se dá říci, že pravděpodobnost
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zvyšuje vše, co omezuje činnost
mozku – třeba deprese, poruchy
štítné žlázy, nízký intelekt, chudé záj−
my, sociální izolace. Pod tréninkem
mozku si můžeme představit zejmé−
na oblast práce s novými informa−
cemi. Rozhodně méně působí luště−
ní křížovek se stále stejnými infor−
macemi než třeba učení se novému
jazyku, převyprávění obsahu článku,
zpráv a aktivní kontakt s rodinou
a přáteli. Rodina hraje velkou roli.
Bohužel je rodina také součástí po−
stižení. Řada úkolů a aktivit přechází
na pečující členy rodiny. Pomoc s fi−
nancemi, organizací oprav a dalšími.
Dá se říci, že poruchy paměti jsou
nemoc pro celou rodinu.
w Je dobré se svěřit do rukou léka−
ře a má to vůbec smysl?
Smysl to rozhodně má. Zaprvé je
důležité, co za potíže může. Řada
příčin (vitamin B12, deprese apod.)
je dobře léčitelných. Za druhé
i u Alzheimerovy choroby máme již
roky k dispozici léky, které doplní vý−
padek hlavního nervového přena−
šeče. Nevyléčí onemocnění, ale vý−
znamně zlepší schopnosti nemoc−
ného člověka. Bohužel účinnost úpl−
ně nových léků se zatím hodnotí, je−
jich uvedení nelze čekat v nejbližších
letech. V neposlední řadě je ale důle−
žité si potíže přiznat a aktivizovat se.
Pro výsledek léčby je důležité, aby
nemocný přišel včas. Čím dříve ne−
mocný přijde, tím dříve můžeme
schopnosti zlepšit a zachovat plno−
hodnotný život.
Plzeňský rozhled 4/2018

NA SLOVÍČKO S LÉČITELEM
Možná se Vám dostal do ruky letáček, na němž léčitel PhDr. Ladislav Kolářík, Mistr REIKI, informuje, že
pomáhá lidem při závažných onemocněních včetně onkologických, krve, srdce, pohybových atd. REIKI také
vyučuje a zasvěcuje. Poradnu má v Praze, Plzni i v Hořovicích. Položili jsme mu pár otázek:
w Můžete čtenářům přiblížit, co je REIKI?
Je to japonské slovo. REI – vesmírné dávání života, KI – energie, tedy ve−
smírná životodárná energie. Učení REIKI pochází z Tibetu od buddhistických
mnichů a je staré přes tři tisíce let. V roce 1822 duchovní Mikao Usui objevil
při meditaci klíč k léčbě. V roce 1980 bylo na světě 22 Mistrů REIKI. První kli−
nika REIKI byla otevřena v Tokiu, dnes jsou již v USA i jinde. V současnosti je
ve světě více než 1000 Mistrů REIKI, kteří ji mohou předávat dál. REIKI ener−
gie působí na celý oganismus, jde vlastně o vyrovnání toků energií přes
sedm čaker. Čakra je kanál, kterým proudí energie do těla a z těla ven. REIKI
energie navodí v čakrách rovnováhu, a tím se organismus zbaví nemocí,
nebo se dá předcházet nemocem. REIKI energie rozpouští nádory, záněty
atd., rovněž harmonizuje psychiku a dává radost do života.

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

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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

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

Nová diagnostická metoda
pomocí PET/CT a PET/MR
Od ledna 2018 je na Klinice zobra−
zovacích metod Fakultní nemocni−
ce Plzeň zaváděn nový způsob
diagnostiky nádorových onemoc−
nění prostaty pomocí PET/CT
a PET/MR. Odborníci FN Plzeň ja−
ko první v České republice zavedli

novinku, zobrazování peptidem
značeným 68−galiem.
Jde o látku, která se váže přímo na
buňky nádorové tkáně. V součas−
nosti je prováděna výzkumná studie,
která je financována z Institucionální
podpory výzkumu FN Plzeň, posky−

Zvýšená hustota prostatického povrchového membránového antigenu je
zobrazena červenou barvou.
Plzeňský rozhled 4/2018

tována MZ ČR. Účelem výzkumné
studie je zobrazování karcinomu
prostaty pomocí látky, která se váže
na nádorovou tkáň a je označena
radioaktivním izotopem galiem 68.
Látka se nazývá 68−Ga−PSMA−11.
Jde o peptid, který se váže na pro−
statický povrchový membránový
antigen, který je velice zmnožen na
buněčné membráně prostatického
karcinomu.
„Metoda významně zpřesňuje sta−
ging karcinomu prostaty před zahá−
jením léčby, a zejména pak napomá−
há hodnocení rozsahu onemocnění
v průběhu onkologické léčby. Vý−
hodou radiofarmaka je, že se může
připravovat ad hoc podle potřeby na
místě v radiofarmaceutické labora−
toři Kliniky zobrazovacích metod,
neboť zdrojem radionuklidu je spe−
ciální zařízení germanium−galiový
generátor. Studie významně přispěje
ke zpřesnění diagnostických posunů
u nejvýznamnějšího jen mužům
vlastního nádorového onemocnění
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Ložiska metastáz karcinomu prostaty
s vysokou hustotou prostatického
povrchového antigenu se zobrazují
jako horké uzly. Kromě nádorové tká−
ně prostaty se tento antigen vyskytu−
je v tkáni slinných a slzných žláz,
dvanáctníku a ledvin.

zobrazením nádoru v předstojné
žláze,“ uvedl primář Kliniky zobra−
zovacích metod FN Plzeň prof.
MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
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Rozvoj
FN Plzeň
pokračuje

Spokojenost pacientů roste
Fakultní nemocnice Plzeň potvrdi−
la v posledním šetření projektu
KVALITA OČIMA PACIENTŮ (KOP)
skutečnost, že dlouhodobě patří
k nejlépe hodnoceným zdravotnic−
kým zařízením v zemi. Nemocnice
byla opět zařazena pacienty do nej−
vyššího ratingového pásma kvality
zdravotních služeb „A+“ a splnila
metodická i výkonnostní kritéria pro
udělení certifikátu „SPOKOJENÝ
PACIENT“ ve všech třech kategori−
ích (lůžkové zdravotnické zařízení,
lékaři lůžkových zařízení a sestry
lůžkových zařízení). Ve výzkumu se
během čtyř týdnů vyjádřilo takřka
2 500 pacientů, což představuje
78 procentní návratnost dotazníků
a vysokou spolehlivost výsledku.
Nemocnice má kvalitu poskyto−
vaných služeb mezi svými priorita−
mi. O tom, že se jí tento cíl daří na−
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plňovat, svědčí dlouhodobý růstový
trend tří klíčových ukazatelů – sou−
hrnné spokojenosti pacientů, spo−
kojenosti s lékaři a spokojenosti se
sestrami.
Výsledky šetření KOP nabízejí po−
drobné srovnání meziročních tren−
dů pro všechny klíčové i dílčí indi−
kátory a jednotlivá oddělení a stani−
ce. To umožňuje včas reagovat i na
dílčí poklesy spokojenosti pacientů,
což se konkrétně týká například
práce sester.
„V posledním šetření jsme zazna−
menali pokles v těchto oblastech,
na které se zaměříme: čistota poko−
jů, toalet a sprch a teplota na pokoji.
Ve všech ostatních více než 50 indi−
kátorech byly výsledky nemocnice
buď lepší, nebo nebyla meziroční
změna statisticky významná,“ sdělil
ředitel FN Plzeň Václav Šimánek.

Čísla roku 2017:
Ve FN Plzeň pracovalo ke konci
loňského roku celkem 4 555 za−
městnanců, o pacienty pečovalo
1 608 všeobecných sester a po−
rodních asistentek a 946 lékařů.
Průměrná mzda k 31. 12. 2017
se ve fakultní nemocnici vyšpl−
hala na 42 961 Kč. Průměrná
mzda lékaře činila 82 979 Kč
a všeobecné sestry či porodní
asistentky 40 455 Kč.
Loni zde bylo hospitalizováno
70 806 pacientů, bylo provedeno
1 022 731 ambulantních ošetře−
ní a ve zdejší porodnici přišlo na
svět 3 360 dětí. Celkový obrat
nemocnice v roce 2017 činil
6 364 miliardy korun a pro rok
2018 je plánován obrat ve výši
6 742 miliard korun.
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Rozsáhlá rekonstrukce Cent−
rálního příjmu v lochotínském
areálu, zprovoznění nového
mamocentra, zahájení rekon−
strukce stravovacího provozu
na Borech či výstavba nové−
ho psychiatrického pavilonu.
Tento stručný výčet investič−
ních novinek ve FN Plzeň dopl−
ňuje její ředitel MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.:
„Probíhají investiční akce
menších i větších rozsahů, ale
všechny jsou důležité, protože
přinesou zkvalitnění služeb
a péče, které poskytujeme více
jak 1 milionu návštěvníků roč−
ně. Ukazatel celkových výnosů
již několik let výrazně narůstá.
Jsem přesvědčen, že nemocni−
ce v posledních letech zásadně
změnila svou podobu.“
Jednu z významných akcí
popisuje ekonomický náměstek
Ing. Viktor Wendler, MBA: „Řa−
du investic spolufinancujeme
z evropských zdrojů či dotací ze
státního rozpočtu. Jedna z prv−
ních dokončených akcí v letoš−
ním roce bude spuštění provo−
zu nového mamocentra na Lo−
chotíně. Dojde ke spojení ma−
modiagnostiky borské a locho−
tínské části nemocnice, s pří−
mou návazností na mnohé
diagnostické metody, bioptic−
kou laboratoř a komplexní on−
kologické centrum. První pa−
cientky budou vyšetřené během
měsíce dubna.“
Pro nový Centrální příjem ne−
mocnice připravuje nákup pří−
strojů pro robotické RTG praco−
viště, které bude mít unikátní
polohovací a zobrazovací mož−
nosti. V rámci ošetřovatelské
péče budou viditelnou novinkou
nové uniformy zdravotnického
personálu a pohodlí pacientů za−
jistí 912 nových lůžek. Velký
prostor péče je věnovaný nejen
pacientům, ale i zaměstnancům.
Plzeňský rozhled 4/2018

Šumavské bylinné lázně (díl 2.)
Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských bylinek
a načerpejte síly v přírodní
jeskyni Parkhotelu v Kaš−
perských Horách.
Parkhotel, v jehož zázemí
se Šumavské bylinné láz−
ně nacházejí, je prakticky
v historickém centru města
Kašperských Hor. Těsně sou−
sedí se známou renesančně barok−
ní radnicí města. Přesto, že je v sa−
mém centru, garantuje jeho umístění
v městské proluce ubytovaným hos−
tům naprostý klid a pohodu. Překva−

pením je pak pro hosta hotelu zjištění,
že z druhé strany hotelu je po celé jeho
délce 4 ha velký hotelový park
s krásným výhledem na hřebe−
ny Šumavy a hrad Kašperk.
Součástí parku je tenisový
kurt s umělým povrchem,
který mají hosté zdarma
k dispozici.
Právě hotelový park je jed−
nou z „třešniček na dortu“
pro hotelového hosta. K dis−
pozici je zde nejen část venkovní
snídaňové restaurace, ale i dostatečně
velké množství lehátek a laviček pro
klidný odpočinek. Kromě odpočinku
zde najde návštěvník meditační cestu

– program – s cílem obnovení sil člo−
věka a to psychických i fyzických.
Cesta je soustavou dvanácti míst.
Z nich každé disponuje zvláštní úče−
lovou energií. Součástí dvou z nich
jsou menhiry, při−
vezené z různých
oblastí
Šumavy
a speciálně aktivo−
vané. Energie kaž−
dého místa a kame−
nů působí svým in−
dividuálním způso−
bem na člověka.
Úmysl zřídit medi−
tační cestu byl ve−
den snahou pomo−
ci návštěvníkům
lázní zvýšit mož−
nosti odpočinku a relaxace. To v sobě
zahrnuje i zmírnění zdravotních potíží,
které člověka unavují a zeslabují jeho
mysl. Host je zde zbavován škodli−
vých a zatěžujících vlivů, aby mohl
nabrat síly nové, které mu umožní vě−

novat se plně své práci a řešení osob−
ních poměrů. K tomu všemu je nutné
celkové vyrovnání a harmonizace ži−
votních funkcí lidské bytosti a jejich
povznesení nad běžné starosti. Medi−

tační park byl vytvořen ve spolupráci
s odborníkem v tomto oboru a tím je
p. Ing. P. Kozák.
V příštím díle se dozvíte více o další
„třešničce na dortu“ a tou je hotelová
energetická skalní jeskyně.
(pi)

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

V PapáTo Café myslí na nemocné děti
Především hračky a výtvar−
né potřeby, ale také zavino−
vačky, pyžama nebo dečky
získalo darem dětské od−
dělení Rokycanské nemoc−
nice. Přinesly je Slavěna
Milnaříková a Eva Wágne−
rová, provozovatelky roky−
canské restaurace a ka−
várny PapáTo Café, kde se
opakovaně vždy o Vánocích
koná dobročinná sbírka.
Nové věci do ní dávají oby−
vatelé Rokycan i okolí. Ne−
mocnice všem dárcům
jménem svým i dětských
pacientů velice děkuje.
„Už několik let vždy
o štědrém dnu pořádáme fi−
nanční sbírku pro Nadaci Kapka na−
děje. Předloni jsme si ale řekly, že
když přispívají lidé z Rokycanska, že
by výtěžek ze sbírky měl směřovat
i někam k nám do regionu. Proto
jsme zároveň vyhlásili nefinanční
sbírku pro dětská oddělení, a to pro
Rokycanskou nemocnici a pro ne−
mocnici v Plzni,“ vysvětluje Slavěna
Milnaříková.
Plzeňský rozhled 4/2018

evidentně koupené v ten
samý den a právě pro
dobročinnou sbírku.
V nemocnici dárky
s díky převzala primář−
ka a vrchní sestra dět−
ského oddělení Jarosla−
va Paduchová a Radka
Brožíková. „Jsme veli−
ce rádi, že lidé na nej−
menší pacienty naší ne−

mocnice myslí. Moc jim za každý
dárek děkujeme. Hry, puzzle, omalo−
vánky, pastelky a vůbec hračky jsme
rozdělili na lůžkové oddělení i do am−
bulance,“ uvádí Jaroslava Padu−
chová. „Hospitalizované děti si při
hře či malování zkrátí, a věříme, že
i zpříjemní pobyt v nemocnici, a pro
pacienty v ordinaci jsou zase odmě−
nou za jejich „statečnost“ při vyšet−
ření,“ doplňuje primářka.

Prvně ženy vezly hračky a vybave−
ní do nemocnic loni. Letos to bylo už
podruhé. Dárků bylo ale mnohem ví−
ce. „Informace o sbírce se rozšířila
a je vidět, že lidé dávají místo peněz
raději konkrétní věci, a zvlášť pokud
ví, kdo přímo ty jejich dárky dostane,
že to bude právě dětské oddělení
v nemocnici,“ doplňuje Eva Wag−
nerová s tím, že některé hračky byly

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Zdraví je zde na prvním místě
Kousek od českých hranic, na
26°C do 40°C. V bazénech denně
jihovýchodě Dolního Bavorska,
měníme vodu. Lázně v Bad Birn−
leží malebné venkovské láz−
bachu Rottal Terme tvoří dva sa−
ně Bad Birnbach.
mostatné komplexy
„Termální koupele
– Terapiebad s lé−
Rottal Terme jsou
čivým zaměřením
zde jedny z nejmo−
a Vitarium s atrak−
dernějších termál−
cemi jako například
ních lázní v celé
plavání v proudu,
Evropě. Právě zde
saunový svět nebo
vyvěrá horký léči−
se můžete ponořit
vý pramen. V Bad
do slané laguny.
Birnbachu je také
Navštěvovat může−
spousta
přírod−
te navštěvovat oba
ních krás kolem
komplexy.
řeky Rott, hustá síť
Léčivá voda obsa−
stezek pro nordic
huje fluorid sodný,
walking, pěší turis− „Těšíme se na české náv− bikarbonát a chlo−
tiku, jogging i cyk− štěvníky. Jejich zájem o na− rid. Blahodárně pů−
loturistiku. Pro mi− še termální lázně každým sobí především na
lovníky golfu je rokem stoupá,“ sdělil nám deformující one−
k dispozici místní s neskrývanou radostí ředi− mocnění kloubů,
tel Správy lázní Viktor Gröll.
golfový areál s jed−
chronické zánětli−
ním 18 jamkovým a jedním
vé revmatické onemocnění, chro−
9 jamkovým hřištěm. Venkov−
nické degenerativní páteřní po−
ské lázně Bad Birnbach jsou
ruchy a revmatismu. Cvičení
skvělým místem pro odpočinek
a v termální vodě se vaše tělo
i duše doplní novou energií,“ ří−
ká koordinátorka česko – ba−
vorské spolupráce Simona
Fink, která nás městečkem
i lázněmi provázela.

Aktivně proti stresu a únavě
„Mezi pěti lázeňskými komplexy
Dolního Bavorska, byly podle vě−
decké studie termální lázně v Bad
Birnbachu vyhodnoceny jako
nejlepší pro zbavení se stresu.
Lázeňský komplex Rottal Terme
využívá léčivý pramen o teplotě
70°C a je to nejteplejší pramen ve
střední Evropě. Napájí celkem 31
venkovních i vnitřních termálních
bazénů a každý je jinak teplý od

„Návštěvou lázní Rottal Terme v Bad
Birnbachu uděláte hodně moc pro
své zdraví,“ říká koordinátorka česko
– bavorské spolupráce Simona Fink.

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.
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14 denní program. Vý−
sledky se zaručeně do−
staví. Samozřejmě, že
velmi rádi také přiví−
táme naše české přá−
telé,“ zve k návštěvě ře−
ditel Správy lázní Viktor
Gröll.
V Bad Birnbachu si
skvěle odpočinete, uvol−
níte své tělo a dobře se
najíte. Svůj pobyt mů−
žete strávit v soukromí
apartmánů a penzionů
nebo ve čtyřhvězdič−
kovém hotelu. Venkov−
ské lázně mají jedno
z nejlepších hodnocení
od hostů mj. pro svoji
neobyčejnou polohu,
atmosféru, jedinečnou
péči a pohostinnost.
Kanál s termální vodou v délce 105 metrů je
v Evropě jediným svého druhu.
v termální vodě má velmi příznivý
vliv na oběhový systém a pohy−
bové ústrojí. Účinky léčivé vody
jsou vědecky prokázané,“ potvr−
dil nám ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.

Spolupráce s mnichovskou
univerzitou

Minibus bez řidiče

V Bad Birnbachu jezdí
první německý minibus bez řidi−
če. Spojuje centrum Bad Birn−
bachu s lázeňským komplexem
Rottal Therme a s místním vlako−
vým nádražím. Minibus přepravu−
je až 6 osob a je přístupný pro vo−
zíčkáře i cestující s kočárky.
Cesta, kterou chcete jet, je pře−
sně naprogramována a „nauče−
ná“ z autobusů. V Německu je to
první pilotní projekt a bavorské

„Do Bad Birnbachu přijíždějí
hosté, kteří se chtějí zbavit stresu,
únavy, pesimismu,
úzkosti. Našim mo−
tem je Aktivně proti
stresu a únavě. Řa−
díme se k nejlepším
lázeňským komple−
xům v Bavorsku, kte−
rým se daří úspěš−
ně odbourávat stres,
deprese,
strach,
úzkost. Spolupracu−
jeme s Univerzitou
Ludwiga Maximilia−
na v Mnichově a spo−
lečně se zabýváme
preventivními opa−
třeními, které by li−
dem pomohly před−
Minibus bez řidiče.
cházet stresu a bo−
lestem, než bude pozdě. Musím
lázeňské městečko Bad Birnbach
říci, že jsme v odbourávání stresu
se ukázalo jako ideální místo pro
velmi dobří. Chronický stres, který
testování. Minibus jezdí rychlostí
nám přivodí syndrom vyhoření, se
15 km/hod, je vybaven řadou
zařadil mezi civilizační choroby
senzorů, GPS a sledovací zaříze−
a je třeba proti němu bojovat.
ní zajišťuje bezpečnost cestují−
Každému, který projeví zájem
cích i ostatních účastníků silniční−
zbavit se stresu, únavy a najít nový
ho provozu. Během krátké doby
přístup k péči o zdraví a kondici
si získal mezi lázeňskými hosty
připravíme v našich lázních
velkou oblibu.
(re)
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Malá senior akademie
ve FN Plzeň−Bory

Městská policie Plzeň se rozloučila se
seniory z oddělení „Pobytové sociál−
ní péče“ a na začátku března zahájila
novou sérii přednášek na geriatric−
kém oddělení FN Plzeň−Bory, kde
strážníci sdělují občanům důležité
infor mace, které se týkají Městské
policie Plzeň, tísňové linky seniorů
a projektů určených pro seniory.
Seniorům představili projekty,
které strážníci pro starší občany
realizují. Například je seznámili
s „Plzeňskou senior akademií“
a s projektem „Nedám se“, které
jsou realizovány ve spolupráci s dal−

šími organizacemi, a to s největšími
plzeňským obvody, Odborem so−
ciálních služeb a Policií ČR. Termíny
musely být přesunuty z důvodu
chřipkové epidemie, ale stále tyto
přednášky souvisejí s projektem
Malé senior akademie, který probíhá
již od ledna. Metodici prevence kri−
minality Andrea Vlčková a Bc. Karel
Zahut společně s personálem ne−
mocnice cíleně motivují a informují
starší osoby o možnostech, jak se
ve stáří aktivně uplatnit a jak získat
přínosné informace, které jim budou
k užitku.

Záchranáři předali finanční dar
malým onkoláčkům
Krajští zdravotničtí záchranáři po−
zvali do svého sídla zástupce Na−
dačního fondu Šance onkoláčkům,
aby jim předali symbolický šek na
částku 78.260 korun. Ta se vybrala
prodejem nástěnného kalendáře se

i tiskového mluvčího ZZSPk Martina
Brejchu a vydavatele internetového
portálu Krimi−Plzeň Michala Kindla.
Ten zasponzoroval tisk kalendářů.
Slavnostního aktu se zúčastnila
i krajská radní Milena Stárková:

snímky ze zásahů zdravotnických zá−
chranářů, které pořídil řidič záchranky
Rostislav Stach. Autorem nápadu
jsou manželé Habrdlovi, kteří pro něj
získali nejen celou řadu kolegů, ale

„Vždycky, když se setkávám s našimi
krajskými záchranáři, obdivuji práci,
kterou každý den dělají. Teď však
udělali ještě něco navíc mimo akutní
péči a pomohli těm, kteří to potřebují
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úplně nejvíc – vážně nemocným
dětem,“ upozornila Stárková.
Ředitel ZZSPk Pavel Hrdlička při−
pomněl, že spolupráce záchranky
s nadací začala už v minulém roce,
kdy záchranáři poskytli materiální
pomoc formou sbírky na hygienické
prostředky a základní léky. Ředitelka
nadace Šance onkoláčkům Lenka
Klasnová si pomoci velmi váží:
„Nadační fond vznikl díky nemoci
našeho Matyáška, kterému v devíti
měsících onkologové diagnostikovali
zhoubný neuroblastom. Celá rodina se
rozhodla bojovat a přitom jsme zjistili,
jak je důležitá podpora okolí. Dnes je
Matyáš v pořádku, chodí do školky
a žije jako každé jiné dítě. Záchraná−
řům moc děkuji, protože téměř osm−
desátitisícová částka předčila naše
očekávání a velmi nám pomůže při
podpoře dalších dětí a jejich rodin.“
Dnes šestiletý Matyáš přišel s ma−
minkou osobně převzít šek. Nejvíc ho
samozřejmě zajímaly sanitky, které
mu zdravotničtí záchranáři po ofi−
ciálním programu ukázali. Zaměst−
nanci Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje počítají s podporou
onkoláčků i do budoucna.
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Deskové hry pro
seniory – věnujete?
Regionální muzeum Nečtiny se
připojilo k výzvě Centra pečovatel−
ských a ošetřovatelských služeb
v Městě Touškově na severním
Plzeňsku. Společenské deskové
hry pro seniory jsou velkým tren−
dem v zahraničí, který pomalu při−
chází i k nám do České republiky.
Pracovníci muzea by se rádi k to−
muto „příchodu“ spolu s ochot−
nými spoluobčany připojili. Hledají
proto dárce, sponzory deskových
her pro seniory, kteří by kromě zá−
bavy, tréninku paměti, napomohli
žít co nejkvalitnější život seniorů
v Domech s pečovatelskou služ−
bou. Hry můžete přinést přímo do
Regionálního muzea Nečtiny nebo
volat na číslo 774 483 702.
Centrum pečovatelských a ošet−
řovatelských služeb Města Touš−
kov je terénní pečovatelská služba,
jejíž letošní roční rozpočet předsta−
vuje částku 34, 5 milionů korun. Že
je službou na svém místě, o tom
svědčí i fakt, že vloni na podzim její
pracovnice převzaly již třetí rok po
sobě významné ocenění Národní
ceny kvality ve Španělském sále na
Pražském hradě. Národní cena je
tak nejen prestižním oceněním, ale
zároveň pomáhá ke zlepšování
fungování organizace a její konku−
renceschopnosti.
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Domov poklidného stáří
Kapacita domova pro
seniory je 32 osob a ka−
pacita domova se zvláš−
tním režimem 22 osob.
Základními činnostmi
je poskytování ubytování

a aktivizační činnosti, zprostředko−
vání kontaktu se společenským pro−
středím, sociálně terapeutické čin−
nosti a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarává−
ní osobních záležitostí a související
fakultativní činnosti.
Domov doplňuje kapacitu pobyto−
vých sociálních služeb v Plzeňském
kraji, je zaregistrován a funguje
v souladu se zákonem o sociálních
službách.

a celodenního stravování. Dále po−
moc při zvládání běžných úkonů
péče, pomoc při osobní hygieně ne−
bo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, výchovné, vzdělávací

Více info rádi poskytneme na
telefonním čísle 377 815 111,
e−mailu info@baculus.cz nebo
po domluvě také přímo v našem
Domově.

Vejprnice, Baculus, o.p.s.
V Domově poklidného stáří Vejpr−
nice poskytujeme pobytovou so−
ciální službu – domov pro seniory
a domov se zvláštním režimem.
Služba je poskytována nepřetržitě
24 hodin denně a nabízí komplexní
sociální služby a péči, včetně pe−
čovatelské, ošetřovatelské a příp.
zdravotní, lidem, kteří dosáhli věku
rozhodného pro přiznání starobní−
ho důchodu a uzavřeli s Domovem
poklidného stáří Vejprnice smluvní
vztah o poskytování služeb.

28

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Plzeňský rozhled 4/2018

Dotaz čtenáře
J. Š. z Plzně Lochotín:
S bratrem jsme po rodičích
zdědili půl hektarový poze−
mek, každý jednou polovi−
nou. Užívá ho však jen bratr
a o úrodu se se mnou nedělí.
Mám podle práva vůči němu
nějaké nároky, když se o po−
zemek stará a platí i z něho
daň z nemovitostí?

Odpověï advokáta:
Jedná se o častý problém, ke
kterému existuje i poměrně roz−
sáhlá právní literatura a judika−
tura soudů. Především je třeba
vyjít z ust. § 1122 občanského
zákoníka, podle kterého podíl
vyjadřuje míru účasti každého

spoluvlastníka na vytváření spo−
lečné vůle a na právech a povin−
nostech vyplývajících ze spolu−
vlastnictví věci. V tomto případě
má každý z Vás jednu polovinu
pozemku a tudíž mají být Vaše
práva a povinnosti zcela shodná,
tedy na jedné straně Vy máte
nárok na polovinu užitků z tohoto
pozemku, na druhou stranu po−
vinnost hradit jednu polovinu
nákladů, včetně jedné poloviny
daně z nemovitostí.
Z Vašeho dotazu však vyplývá,
že mezi Vámi neexistuje žádná
písemná ani jiná dohoda, která
by Vaše práva a povinnosti
upravovala. Bylo by samozřejmě
vhodné pokusit se takovouto
dohodu uzavřít, a to tím spíše,
že se jedná o blízký příbuzenský
vztah. Pokud k tomu mezi Vámi
nedojde, tak zcela obecně Vám
sděluji převládající právní názor,
který zní, že pokud spoluvlastník
užívá celou věc, ještě to ne −
znamená, že ji může užívat nad
rámec podílu na úkor ostatních
spoluvlastníků. Majetkový pro−

spěch dosažený tímto užíváním
považuje judikatura tradičně
za obohacení získané bez práv−
ního důvodu. Získává−li tímto
bezdůvodné obohacení, je povi−
nen ostatním spoluvlastníkům
vydat to, oč se takovým užívá−
ním obohatil, a to podle pravidel
o vydání bezdůvodného obo −
hacení. Takovýto závěr je zcela
logický, neboť když některý
spoluvlastník nadužívá společ−
nou věc, dochází tím k ochuzení
ostatních spoluvlastníků, kteří ji
v rozsahu odpovídající jejich
podílu užívat nemohou.
Takováto pravidla platila již za
starého občanského zákoníku
a i současná judikatura je v pod−
statě přebírá i podle nového ob−
čanského zákoníku 89/2012 Sb.
Tím Vám samozřejmě nechce−
me radit, abyste se s bratrem
soudil, vždy je však třeba si být
vědom svých práv a povinností.
Staré latinské rčení totiž praví
„práva patří bdělým“.
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Půl milionu
záchrance
Město Plzeň přispěje půl milio−
nem korun Zdravotnické zá−
chranné službě Plzeňského kraje
na nákup vozidla rychlé lékařské
pomoci v setkávacím systému.
„Poskytnutý příspěvek umožní
záchranářům, aby si pořídili spe−
ciální vozidlo kategorie SUV s po−
honem všech kol a tažným zaříze−
ním s možností připojení přívěsu
vybaveného materiálem pro řešení
mimořádných událostí s hromad−
ným postižením osob. Tím se zvý−
ší jejich připravenost k zásahu při
mimořádných událostech, jako
jsou například velké dopravní ne−
hody, chemické havárie, povodně
a další události. Prioritním zása−
hovým územím takového vozidla
bude město Plzeň,“ uvedl primá−
tor Martin Zrzavecký.
V době, kdy nebudou řešeny
mimořádné události velkého roz−
sahu, bude vozidlo používáno na
území Plzně jako vozidlo pro do−
pravu lékaře na místo události
menšího rozsahu.
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Farmářské trhy budou
u Bartoloměje každou sobotu

Podpora rozvoje cykloturistiky
a cyklistické dopravy
Krajská rada souhlasí s rozdělením
částky 4 milionů korun pro pro−
gram Podpora rozvoje cykloturisti−
ky a cyklistické dopravy pro rok
2018 celkem 14 žadatelům, kteří
o investiční dotaci požádali v prv−
ním kole programu. Celkem ra −
da doporučuje zastupitelstvu ke
schválení 2.815.400 korun pro 14
žadatelů splňujících podmínky pro−
gramu v prvním kole. Zároveň také

krajská rada schválila vyhlášení
druhého kola programu včetně
pravidel pro žadatele. Pro druhé
kolo pak bude určena k rozdělení
částka 884.600 Kč. Mezi doporu−
čenými žadateli je např. město
Starý Plzenec, které žádá o dotaci
na cyklostezku Starý Plzenec –
Šťáhlavy, dále pak Klub českých tu−
ristů za účelem údržby značení
cyklotras v Plzeňském kraji.

Plzeň posiluje podporu farmářských
trhů na centrálním náměstí Re−
publiky. Podle vedení města i třetího
městského obvodu roste jejich kva−
lita, oblíbenost mezi zákazníky
a spokojenost s lokalitou mezi pro−
dejci. Letošní, již devátá sezona, na−
bídne řadu novinek. Největší změ−
nou je, že se trhy začnou konat
v týdenním, nikoliv dvoutýdenním
intervalu. Zákazníci, kterých přichází
na každý trh kolem 3500, se také
mohou těšit na osvědčené i nové
prodejce. Trhy začínají v sobotu
24. března.
„Farmářské trhy se za osm let staly
místem, kde je možné nakoupit skvě−
lé a zdravé produkty od regionálních
pěstitelů a chovatelů, ale i příjemným
místem sobotního dopoledního set−
kávání rodin a přátel. Přitom centrální
náměstí se ukázalo jako ideální
prostor, dokáže poskytnout zázemí
pro 40, ale třeba i pro 80 stánků, a dí−
ky trhům tento prostor žije,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký.
Podle Radislava Neubauera, sta−
rosty centrálního městského obvo−
du, navíc výborně funguje synergie
mezi pořadateli farmářských a kla−
sických trhů, které bývají umístěny
na jižní straně centrální plochy a ko−
nají se několikrát do roka.
„Změnou intervalu reagujeme na
poptávku od návštěvníků. Bude to
samozřejmě organizačně nároč−
nější, ale s podporou radnice a cen−
trálního městského obvodu to zvlád−
neme. Většina prodejců bude jezdit
každý týden,“ řekl Tomáš Popp ze
sdružení Envic, které trhy pořádá.
Prodejci jsou stálí, ale tak tři až
čtyři každoročně pořadatelé nově
zařazují. Průměrně se každého trhu
účastní 45 prodejců. Každou sezonu
nakoupí návštěvníci Plzeňských far−
mářských trhů skvělé jídlo za zhruba
12 milionů korun.

Město Plzeň se letos rozhodlo
podpořit Plzeňské farmářské trhy
částkou 300 tisíc korun, za něž
orga nizátoři nakoupí 25 nových
stánků. „Budou rychleji postavené
i složené, je to pro nás velká po−
moc, protože ty stávající už prostě
nevyhovují, je s nimi náročná ma−
nipulace,“ přiblížil Tomáš Popp.
Stánky budou opatřeny logem
města, to bude také na webu trhů
a součástí veškeré jejich propaga−
ce. Město získá možnost využívat
trhy k prezentaci svých akcí či akcí
subjektů města a má možnost si
i stánky zdarma zapůjčit mimo ter−
mín trhů pro své akce. Farmářské
trhy ustoupí velkým akcím města,
jakými budou například Historický
víkend či Slavnosti svobody.
Podle Tomáše Poppa platí, že
prodejci jsou většinou farmáři –
chovatelé hospodářských zvířat,
pěstitelé zeleniny, uzenáři, pekaři,
výrobci těstovin, džemů, paštik,
sýrů a dalších mléčných výrobků
a mnoha jiných vynikajících po−
travin. S více než 50 z nich spo−
lupracuje Envic již osm sezon.
„Zhruba 70 procent prodejců po−
chází z Plzeňského kraje a krajů
sousedních a stejně tak by to mělo
být i v roce 2018,“ doplnil Tomáš
Popp. Každý týden bude jezdit na−
příklad Jana Zikmundová ze Sadů
Nebílovy, kde vyrábějí mošty z jab−
lek, které pěstují na 48 hektarech
pozemků. Lidé se mohou těšit i na
produkty Pekařství Jílek, malé řeme−
slné pekárny s dvacetiletou tradicí,
jejíž předností je ruční výroba. V na−
bídce budou produkty i od dalších
pěstitelů a chovatelů, například ky−
sané zelí z Hrejkovic a mnoho další−
ho fajnového jídla.
Aktuální informace k Farmářským
trhům jsou na http://www.plzen−
sketrhy.cz/.

Podpora spolkové činnosti na venkově
Radní Plzeňského kraje schválili fi−
nanční prostředky v rámci dotačního
programu Podpora spolkové činnosti
na venkově – investiční projekty 2018
celkem 22 žadatelům ve výši 3 milio−
ny korun. Částka 200 tisíc korun pů−
jde TJ Sokol Tymákov na rekonstrukci
balkonu budovy na hřišti, Českému
svazu chovatelů ZO Terešov na 2. eta−
pu opravy chovatelského areálu radni−
ce a nákup vybavení pro výstavy,
TJ Sokol Vrhaveč na rekonstrukci
sociálního zařízení ve sportovním
areálu, TJ Holoubkov na automatický
30
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závlahový systém fotbalového hřiště,
TJ Sokol Spálené Poříčí na moderni−
zaci zdroje vytápění v Sokolovně,
TJ Sokol Druztová na automatické za−
vlažování fotbalového hřiště, Spolku
rybářů Honezovic a Hradišťan na pří−
věsný vozík za osobní automobil na
akce pořádané venku, Úterskému
spolku Bart na spolkovou místnost
a Spolku pro rozvoj včelařství Mája na
zateplení a rekonstrukci podlah ubyto−
vací kapacity Agroenviromentálního
vzdělávacího centra Mája. Ostatní ža−
datelé získají nižší částku.
Plzeňský rozhled 4/2018

Co se do naší knihy nevešlo – Kapitola X

Bílé vlajky a „malá Paříž“
jen o několik desítek
Akce amerických jed−
metrů dále je víta−
notek v německo−čes−
ly rozjásané davy
kém pohraničí se ode−
s modročervenobí−
hrály od 18. dubna do
lými vlajkami. Ne
5. května 1945. S vý−
bezdůvodně ozna−
jimkou v roce 1938
čovali příslušníci
k Třetí říši připojeného
amerických jedno−
historicky vždy české−
tek místa s takovým
ho Horního Chodska, tj.
uvítáním za „malou
prostoru od samoty Vý−
Paříž“!
hledy s pomníkem J. Š.
Jejich úžas lze vy−
Baara po Chodov, Tr−
Ing. Bohuslav Balcar
světlit tím, že ve
hanov, Klenčí a Postře−
kov, se od Aše až po Frymburk a Dol− svých mapách měli československé
ní Dvořiště jednalo o území náležejí− území, spadající do záboru na základě
cí sice k předválečné ČSR, ale osíd− Mnichovské dohody (tzv. Sudety)
lené z více než 90% obyvatelstvem označeno jako území Třetí říše.
německé národnosti. To bylo příči−
nou toho, proč američtí vojáci nevy− Problematika státního
cházeli z úžasu, když se po překroče− občanství
ní hranice na převážné většině čes− Zábor českého pohraničí na základě
kého území setkávali s kapitulační mnichovského diktátu způsobil potí−
bílou barvou nejrůznějších kusů lá− že americkým vojákům. V roce 1945
tek trčících z oken a půdních vikýřů si nevěděli rady s identifikací, co je
a kyselými obličeji zasmušilých ještě německé a co je již české. Po
obyvatel, zatímco někdy dokonce vzniku Protektorátu Čechy a Morava,
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po 15. březnu 1939, všichni obyvatelé
Protektorátu, kteří se přihlásili k ně−
mecké národnosti, obdrželi automa−
ticky říšské občanství. Z udělování
říšského občanství byli vyloučeni
všichni Židé. Češi se stali státními pří−
slušníky Protektorátu Čechy a Morava
a byli od branné povinnosti v němec−
kých ozbrojených silách osvobozeni.
Zatímco v Protektorátu nebyl na české
obyvatelstvo vykonáván ze strany Třetí
říše žádný výrazný nátlak na změnu
jejich občanství, na Hlučínsku a Tě−
šínsku (po porážce Polska připojeném
také k Třetí říši) tomu bylo zcela na−
opak, takže pod silným německým ná−
tlakem i s využitím lsti se velká část
českého obyvatelstva přihlásila k říš−
skému občanství.
Vývoj po Mnichovském diktátu dává
odpověď na časté otázky, proč se
američtí vojáci shledávali při svém po−
stupu českým územím k demarkační
linii se zcela odlišným přístupem oby−
vatelstva, a proč na všech frontách
2. sv. války, kde operovaly německé

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

ozbrojené síly, zanechali svoji stopu
i Češi, donucení přijmout říšské ob−
čanství a obléci jejich uniformy. Mnozí
z nich padli, řada z nich se dostala na
západní či na východní frontě do zajetí
a pak se rozhodla bojovat v čs. zahra−
niční armádě. Bohužel, mnoho z nich
skončilo po roce 1948 v komunistic−
kých žalářích, v lepším případě v řa−
dách pracovních technických praporů,
známých jako „černí baroni“.
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz
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Bavorsko−český den pro firmy 19. 4. 2018
Nájemné v městských
bytech na Sylvánu
nezdraží
Plzeň ani v letošním roce nevy−
užije možnost, kterou jí dává na−
řízení vlády č. 481/2000 Sb.,
a nebude zvyšovat nájemné
v městských bytech na Sylvánu
v blocích, kde je nájemné tzv.
„věcně usměrňované“. Ceny ná−
jemného tak pro obyvatele lokality
zůstávají stejné, naposledy se
zvýšily v roce 2014. Podle naříze−
ní by mohlo město zvednout ná−
jem od 1. července 2018, a to
o míru inflace vyjádřenou přírůst−
kem průměrného indexu spotřebi−
telských cen za 12 měsíců, která
činí 2,5 procenta za rok 2017.
Radní města neschválili zvýšení
nájemného u bytů v obytné zóně
Sylván v domech s označením I,
J1, J2, J3, G1, G2, G3, G4, C1, C2,
C3+4, D1, D2, D3, D4, Bzenecká
14, Vrbovecká 10, Vrbovecká 8,
Vrbovecká 6, Sedlecká 7, Sedlecká
9, Brněnská 61, Brněnská 63, Mu−
těnická 5, Mutěnická 7, Slupská 6,
Mutěnická 3, Sedlecká 17, Slupská
2 a Slupská 4. Jedná se o byty růz−
ných velikostí, od 1 + kuchyňský
kout až po 4 + kuchyňský kout.
„V předmětných domech bylo
vystavěno celkem 286 bytů a 23
bytů zvláštního určení, kde se
nájemné stanoví samostatným
usnesením. V průběhu roku 2018
je plánován začátek II. etapy pro−
deje bytů v blocích I, J a G. Cel−
kový příjem ze zvýšení nájemného
u vyjmenovaných bytů v celé loka−
litě Sylván byl vyčíslen na 339 ti−
síc za rok, z toho nejsou odečteny
administrativní náklady na zvýšení
nájemného. S ohledem na prodej
daných bytů není přínos městu na
zvýšení nájemného efektivní ve
srovnání s potížemi při výpočtu
vratek dle schválených Zásad pro−
deje jednotek v lokalitě Sylván
z majetku města,“ řekl radní pro
oblast správy městských nemovi−
tostí David Šlouf.
Město poprvé využilo možnosti
zvýšení nájemného o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrné−
ho indexu spotřebitelských cen
v roce 2006 o 1,9 procenta, v roce
2007 o 2,5 procenta, v roce 2008
o 2,8 procenta, v 2009 o 6,3 pro−
centa, v 2011 o 1,5 procenta, v r.
2012 o 1,9 procenta, v roce 2013
o 3,3 procenta a v roce 2014 o 1,4
procenta. „Od roku 2015 jsme ne−
využili možnosti zvýšit nájemné
o míru inflace,“ doplnil David Šlouf.
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Digitální budoucnost
Po velmi úspěšné premiéře v roce
2017 se bude 19. dubna 2018 konat
u firmy Haidl v Röhrnbachu (okres
Freyung−Grafenau) 2. Bavorsko−čes−
ký den pro firmy. Hlavním tématem
je digitalizace včetně možností pro
firmy v česko−bavorském hospodář−
ském prostoru.
Touto akcí vytváří Evropský region
Dunaj−Vltava a Niederbayern−Forum
přeshraniční platformu dialogu a diskuze
pro zástupce podniků z Jihočeského
a Plzeňského kraje a ze sousedního
Dolního Bavorska.
Dopad digitálních změn je komplexní.
Kde jsou proměny způsobené digitali−
zací skutečně relevantní? Jaký je vý−
znam digitalizace z perspektivy mana−
žerů a zaměstnanců našich firem? Jaké
požadavky vznikají u infrastruktury,
kvalifikace a vzdělávání? Usnadňuje di−
gitalizace přeshraniční obchodní proce−
sy? Kdo poskytuje poradenství a pod−
poru při řešení nových výzev?
Druhý Bavorsko−český den pro firmy
si klade za cíl svou širokou sítí koope−
račních partnerů firmám z Dolního
Bavorska a Čech pomoci nalézt odpo−
vědi na tyto otázky. Pro firmy budou
v popředí informace z praxe a Best
Practice, dále pak intezivní přeshranič−
ní networking.

Bavorsko−český den pro firmy se koná 19. dubna 2018
v HAIDL−Atriu v Röhrnbachu.

Podniky ze všech odvětví mohou využít
tuto přeshraniční platformu, aby získaly
nové kontakty k dalším firmám a uni−
verzitám z Čech a z Bavorska. Bavor−
sko−český den pro firmy podporuje vy−
tvoření nových obchodních vztahů
a prohloubení stávajících ve společném
hospodářském prostoru.
Akce je určena firmám všech odvětví, dá−
le pak univerzitám, výzkumným centrům
a dalším zájemcům. Zúčastní se jí též
zástupci politiky a veřejné správy. Bavor−
sko−český den pro firmy chce posílit vaz−
by mezi českými a bavorskými sousedy.
Spoluorganizátorem 2. Bavorsko−
českého dnu pro firmy jsou Regionální

hospodářská komora Plzeňského kraje,
Jihočeská hospodářská komora, Prů−
myslová a obchodní komora Dolního
Bavorska a Řemeslnická komora Dolní
Bavorsko−Horní Falcko.
Akce se koná 19. dubna 2018 v HAIDL−
Atriu v Röhrnbachu (od 15:30 do 19:00
hodin, předprogram od 14:00 hodin).
Vstup na akci je zdarma!
Bližší informace a přihlášení obdržíte
u paní Ing. Jaroslavy Pongratz,
manažerky kontaktních sítí
Bavorsko−Čechy,
e−mail: j.pongratz@euregio−bayern.de
tel.: +49 170 8118194.

JEDEME – hlásí dvě nejdelší
bobové dráhy v Bavorském lese
Dne 24. března 2018 zahájil zá−
žitkový park „EGIDI−Buckel“
v Sankt Englmaru v Bavorsku
novou sezónu. V tomto parku
se nachází dvě nejdelší
bobové dráhy v celém
Bavorském lese, které
zaručují hned dvojitou
zábavu při bobování!
V rodinném areálu se
dále nachází hřiště
s umělou horole−
zeckou stěnou,
vodní hřiště,
bungee−
trampolíny,
vodní auto−
drom, simu−
lace dojení
krav, různé

prolézačky a kryté hřiště
se vším, co patří k dět−
ské zábavě.
V tomto roce se mů−
žete těšit na bobo−
vání při západu
slunce, romantic−
ký táborák, grilo−
vání a na mnoho
dalších atrakcí pro
děti i dospělé, jako
je například letní
tubingová dráha.
Na této báječné vo−
dní atrakci najde
každý návštěvník
osvěžení v horkých
letních dnech.
Vstup do areálu je
zcela ZDARMA!

Ceny jízdného a více informací najdete na:
http://www.sommerrodeln.de/cz/volnoeasov−zaitkov−park/index.html
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

VÝZVA
Pánové, kteří jste absolvovali
základní vojenskou službu
v Líních u Plzně u vojenského
útvaru 2494 v roce 1966 až
1968, ozvěte se. Připravujeme
setkání bývalých vojáků zá−
kladní služby u vojenského
útvaru. Uskuteční se v sobotu
12. května 2018 ve 14:00 ho−
din v Chotěšově u Plzně v Res−
tauraci Pod Klášterem.
Tel:

739 690 532 nebo
604 692 023
Plzeňský rozhled 4/2018
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.

Mzdy rostou v celé republice
V 1. až 4. čtvrtletí roku 2017 mzdy
v kraji nominálně i reálně vzrostly.
Průměrná hrubá měsíční mzda či−
nila 28 676 Kč, což představuje
oproti 1. až 4. čtvrtletí 2016 zvý−
šení o 2 150 Kč, tj. o 8,1 %. Pokud
zohledníme index spotřebitelských
cen za celou ČR, průměrné mzdy
v Plzeňském kraji reálně vzrostly
o 5,5 %.
Plzeňský kraj se v 1. až 4. čtvrtletí
2017 může pochlubit třetí nejvyšší
průměrnou mzdou1 přepočtenou
na osoby plně zaměstnané mezi
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jednotlivými kraji České republiky.
Lépe jsou na tom pouze kraj Hlavní
město Praha (37 288 Kč) a Středo−
český kraj (29 917 Kč). Nejnižší
průměrná mzda byla zjištěna v Kar−
lovarském kraji, a to 25 583 Kč, což
je o 3 921 Kč méně, než je celore−
publikový průměr (29 504 Kč). Je
třeba ale zdůraznit, že průměrná
mzda v ČR je ovlivněna především
výší mzdy v kraji Hlavní město
Praha, a proto výše průměrné mzdy
v ČR nedosahuje kromě Středo−
českého kraje již žádný jiný kraj.

Plzeňský rozhled 4/2018
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Využijte nabízené šance stát se
součástí silné rodinné firmy Pfeifer
Evropský lídr v oboru dřevozpracují−
cího průmyslu, skupina Pfeifer se
sídlem v rakouském Imstu, má
v Evropě celkem 8 výrobních závo−
dů. Dva v Rakousku, čtyři v Němec−
ku a dva v České republice. Od roku
2004 v Trhanově na Domažlicku a od
roku 2016 v Chanovicích na Kla−
tovsku. Ryze rodinná firma Pfeifer,
která má v 90 zemích 4 000 zákazní−
ků, si letos připomíná 70 let od své−
ho založení.
Není bez zajímavosti, že u zrodu firmy
stála babička současných majitelů, pa−
ní Barbara Pfeifer. V roce 1948 blízko
Innsbrucku provozovala malou pilu
a tam to všechno začalo. Její dva syno−
vé se v padesátých letech minulého
století vyučili na pilaře a postupně
začali budovat a rozšiřovat firmu.
Dnešní majitelé, Michael a Clemens
Pfeifer jsou již třetí rodinnou generací.
Spolu s nimi vede společnost také pan
Ewald Franzoi.
Tak jako většina firem v České republi−
ce, i výrobní závody Pfeifer
v Chanovicích a v Trhano−
vě, hledají kvalifikované
pracovní síly. Navštívili
jsme vedoucí perso−
nálního oddělení pro
ČR, paní Petru Mouč−
kovou, přímo v Chanovi−
cích a zeptali se.
n Jak moc potřebujete nové pra−
covníky?
Potřeba nových kvalifikovaných za−
městnanců je velmi akutní. Majitelé
firmy investují v obou závodech ne−
malé finanční prostředky za účelem
rozšíření výroby. Například rozšiřují
výrobu šalovacích desek, modernizují
výrobu pelet, třídičky řeziva a mnoho

dalšího. Investuje se nejen v Chano−
vicích, ale i v Trhanově. Nové investi−
ce s sebou přirozeně přinášejí i nová
pracovní místa.
n A co řešit nedostatek pracovníků
pomocí pracovních agentur?
Tímto směrem jít nechceme. Naší
prioritou je zaměstnávat
především kvalifiko−
vané obyvate−
le z regionu.
Vážíme si lidí,
kteří mají zá−
jem pracovat u nás
a chtějí se učit no−
vým věcem. Protože zavádíme nové
technologie, klademe také důraz na
kvalifikaci našich zaměstnanců.
n Jednou otázkou bych se rád vrátil
k výrobnímu závodu v Trhanově. Jaká
je aktuální situace v tamním závodě?
V Trhanově probíhají investiční akce
a v plánu je i rekonstrukce admini−
strativní budovy.
Firma
Pfeifer
chce mít v České
republice dva sil−
né dřevozpracují−
cí závody, a to
v již zmíněných Cha−
novicích a Trhanově. Proto je
naší snahou zaměstnat kvalifikované
lidi, kteří budou společně s námi budo−
vat značku Pfeifer a budou zárukou
spolehlivosti a kvality.
n To ovšem znamená nabídnout zá−
jemcům o práci také slušné pracovní
i finanční podmínky.
To máte úplnou pravdu. Udělali jsme
řadu změn ve prospěch našich za−
městnanců. Vybavili jsme odpočin−
kové místnosti novými ledničkami,
rychlovarnými konvicemi a podobně.

Výrobní závod Pfeifer v Trhanově.
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Snažíme se neustále zlepšovat pra−
covní podmínky. Do chanovic −
kého závodu zajišťujeme
svozy z Klatov, Nepomuka,
Blatné, Strakonic, Sušice,
Horažďovic a to na všechny
tři směny.
n Předpokládám, že první otázkou
každého zájemce je. Kolik si u vás
vydělám?
Samozřejmě, že na prvním místě
je finanční ohodnocení každého
pracovníka. Zavedli
jsme nový pré−
miový systém
a od 1.3.2018
jsme navýšili
mzdu v průmě−
ru o 10% a více.
Zvýšení se týkalo především kvalifi−
kovaných zaměstnanců, jako je na−
příklad elektrikář, obsluha výrobních
linek, údržbář a další.
Pracujeme ve třísměnném provozu.
Zvýšili jsme také příplatek za noční
směnu ze zákonných 10% na 15% ja−
ko motivaci pro práci v noci.
n Dáváte novým pracovníkům ná−
borové příspěvky?
Každý nový zaměstnanec obdrží
12.000 Kč s tím, že polovina z této
částky je vyplacena po uplynutí
zkušební doby a druhá polovina po

n Řada zájemců o práci se větši−
nou zajímá o perspektivu firmy, do
které jde.
Dost často na tuto otázku odpovídá−
me. Firma Pfeifer jak v Chanovicích,
tak i v Trhanově má budoucnost. Ma−
jitelé chystají další významné investič−
ní projekty. Základní surovinu, dřevo,
dovážíme z lesů, které jsou vzdálené
maximálně v okruhu do 150 km od zá−
vodů a leží v srdci jedné z největších
zalesněných oblastí v Evropě, v oblasti
Šumavy a Bavorského lesa. Kvalita su−
roviny je jedinečná. V málokteré jiné
oblasti má dřevo tak vysokou hrubou
hustotu jako zde.
Máme zkušený tým spolupracovníků,
ale k uskutečnění plánovaného růstu
potřebujeme přijmout další zaměs−
tnance. Prostředí je moderní, podmín−
ky po všech stránkách dobré. Nabí−
zíme perspektivní práci ve stabilní spo−
lečnosti.
(re)

Výrobní závod Pfeifer v Chanovicích.

dalších 3 měsících. V případě, že náš
zaměstnanec přivede nového pra−
covníka, vyplatíme 12.000 Kč oběma
z nich.
n O které profese máte zájem?
Jedná se zejména o elektrikáře, údrž−
báře, obsluhy výrobních linek, řidiče
vysokozdvižných vozíků, směnové
mistry a další, kteří mají chuť učit se
novým věcem. Práci nabízíme nejen
pro muže, ale i pro ženy a na někte−
rých pracovištích umožňujeme pra−
covat i na tzv. zkrácené úvazky.

PRACOVNÍ NABÍDKY

Podrobnosti k pracovním pozicím,
mzdě i benefitům případným zájem−
cům rádi osobně sdělíme. Přijďte se
informovat do závodu v Chano−
vicích nebo Trhanově každou středu
od 9:00 hodin nebo zavolejte a do−
mluvte si datum i čas, který Vám
vyhovuje. Telefon do závodu v Cha−
novicích je 602 659 522, do
Trhanova pak 606 087 223. E−mail:
nabor@pfeifergroup.cz
Plzeňský rozhled 4/2018
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Město požádá o dotaci pro hasiče
Dotace z programu Plzeňského kra−
je nazvaného Podpora jednotek sbo−
rů dobrovolných hasičů obcí Plzeň−
ského kraje v roce 2018 se pro své
jednotky pokusí získat pětice plzeň−
ských městských obvodů. Finanční
příspěvek z kraje chtějí hasiči na
různé typy vybavení, například na
elektrocentrálu, kalové čerpadlo, zá−
sahové obleky, plovoucí vesty, zá−
chranný nafukovací člun a další.
Maximální výše příspěvku pro jednu
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jednotku může činit 60 ti−
síc korun.
„Z mé kanceláře odešla
výzva na jednotlivé obvo−
dy, aby informaci o mož−
nosti podání žádostí o do−
tace předali dál jednot−
kám hasičů. Celkem ob−
vody požádají o dotaci
pro 13 jednotek,“ uvedl
ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Podporu z kraje chce městský ob−
vod Plzeň 1 pro jednotky v Bolevci
a na Bílé Hoře, druhý městský obvod
pro jednotky v Božkově, Koterově
a Hradišti, centrální městský obvod
pro jednotky ve Skvrňanech, Radoby−
čicích a Doudlevcích, čtvrtý městský
obvod pro jednotky na Doubravce,
v Újezdě, Bukovci a v Červeném
Hrádku a také devátý městský obvod
pro svou jednotku. Žádosti se podá−
vají od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 pro−
střednictvím elektronické aplikace
eDotace, která je přístupná na adrese
http://dotace.plzensky−kraj.cz/.
Plzeňský rozhled 4/2018

Starosta Železné Rudy Ing. Michal
Šnebergr vyznamenán v Schönsee
V pondělí 19. března 2018 proběhlo
slavnostní předávání ceny Brücken−
bauer – Stavitel mostů 2018 v Centru
Bavaria Bohemia (CeBB) v horno−
falckém městečku Schönsee. Cenu
v Kategorii osobnosti obdržel i dlou−
holetý starosta města Železná Ruda
Ing. Michal Šnebergr. Udělování cen
proběhlo letos v rámci projektu Kultur
ohne Grenzen – Kultura bez hranic –
Setkávání Čechy Bavorsko 2018, kte−
rý je podpořen Česko−německým fon−
dem budoucnosti (ČNFB).
Letošního předávání cen se zúčastnili
i významní hosté v čele s generální kon−
zulkou ČR v Mnichově Kristinou Lari−
schovou, jednateli Česko−německého
fondu budoucnosti Petrou Erbergero−
vou a Tomášem Jelínkem. Setkání byl
přítomen i Mons. Tomáš Holub, biskup
plzeňský. Za Plzeňský kraj se předávání
cen zúčastnil náměstek hejtmana
Vladislav Vilímec. Z bavorské strany při−
jali pozvání vedoucí Bavorského za−
stoupení v Praze Hannes Lachmann
a prezidentka Euregia Egrensis Dr. Birgit
Seelbinderová a za hostitele předseda
okresního úřadu Schwandorf Thomas
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Ebeling, který přednesl závěrečnou řeč
po udílení cen.
„Cenu jsem získal také díky mému
působení na Železnorudsku a samo−
zřejmě i díky době, ve které žijeme. Pád

sousedy ve spolcích a organizacích,
jako je Železnorudský klub, hasiči,
fotbalisté, Kulturní sdružení přes hra−
nici, Železnorudský smíšený sbor
a vlastně skoro všichni železnorud−
ští občané. A také děkuji
všem, kteří udržují dobré
sousedské vztahy se sou−
sedními Bavory,“dodává
Michal Šnebergr.
Patronát nad touto vý−
znamnou společenskou
událostí převzala letos
společnost OVEG GmbH
(Východobavorská ener−
getická společnost), hod−
notné ceny ze skla vyrobila
Cenu v Kategorii osobnosti obdržel dlouholetý firma Irlbacher−Blickpunkt
starosta Města Železná Ruda Ing. Michal Šnebergr. Glas GmbH ze Schönsee.
Železné opony, vstup do EU a přistou− Cena „Brückenbauer – Stavitel mostů“,
pení k Schengenské dohodě jsou zá− která byla poprvé udělena v roce 2007,
kladní předpoklady, aby se mohly dále vyznamenává občany a instituce za je−
rozvíjet česko−bavorské vztahy,“ říká jich neúnavnou práci, která významně
úvodem starosta Železné Rudy Michal přispívá k porozumění mezi českými
Šnebergr.
a bavorskými sousedními regiony
„Samozřejmě bych chtěl poděkovat a bývá často vykonávána v rámci čest−
i řadě svých přátel, kteří aktivně podpo− ného úřadu. Letos byla navíc předána
rují vstřícné a kamarádské vztahy se jedna cena v kategorii hospodářství
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a dvě čestné ceny. Spolek Bavaria
Bohemia e. V., zřizovatelský spolek
Centra Bavaria Bohemia (CeBB) udělo−
val tuto cenu již po dvanácté.
Jaroslav Marian

Laureáti 2018
l

l
l
l
l
l
l
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Kategorie kulturní
iniciativy / partnerské projekty
Partnerství Landkreismusikschule
Cham, ZUŠ Klatovy a ZUŠ
Domažlice
Česká škola v Řezně
Kategorie osobnosti
František Kubů, Prachatice
Dana Pflaum, Weiherhammer
Herbert Pöhnl, Viechtach
Michal Šnebergr, Železná Ruda
Kategorie Hospodářství
Obchodní a průmyslová komora
Řezno
Čestná cena
Emilia Müller l Daniel Herman
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Amant – internacionalista ze staré školy
KRIMI
Bohoušovi jako důchodci byla již
pěkná řádka let, takže nikoho nepře−
kvapí, že vše z mého vyprávění se již
odehrálo dávno, kdy se za první re−
publiky nechalo studovat i v zahrani−
čí, vlastně tak jako i dnes.
Bohouš nebyl nijaký fenomén, neboť
studoval pouze na odborné dvouleté
škole v Itálii a v podstatě až do ukonče−
ní druhé světové války se zdržoval ve
Španělsku, později i v Německu. Rád
se sarkastickým úšklebkem ve tváři ří−
kával: „Pod svícnem je největší tma“.
Své rčení často zakončoval upřímným
hurónským smíchem. Ve Španělsku se
dokonce stačil i oženit, rozvést a po−
tom si to všechno ještě třikráte zopa−
kovat. Takový byl prostě Bohouš!
Když se po létech vrátil domů do
Klatov, do tehdejšího Československa,
nedařilo se mu a začal páchat to, co se
ve světě naučil. K trestné činnosti ne−
měl daleko, vlastně seděl za své neka−
losti v Itálii, Španělsku, Německu a na−
konec i doma. Naposledy byl odsou−
zen k trestu odnětí svobody ve výši
5 let. Tu svou zkušenost si zopakoval
dokonce šestkrát. Do důchodu odešel
na počátku sedmdesátých let minulé−
ho století.
Svůj zájem o ženy, které vždy byly
u něho na prvém místě, ani v tomto
pokročilém věku neztratil. Nebylo divu,
že se časem dostal do hledáčku teh−
dejší Bezpečnosti, když k tomu napo−

mohly nejen závistivé řeči jeho stejně
starých vrstevníků, ale i anonymní do−
pisy zasílané na kriminálku. Informace
obsahovaly i závažné skutečnosti, že
se z jeho bytu stal průchoďák, v němž
se střídají ženy od dívčích let až po vy−
zrálé ženy, maximálně
však prý pětadvace−
tileté. A tak nebylo od
věci, že kriminalisté
našli v domě, kde
Bohouš bydlel, i svého
pomocníka. Ochotně
jim poskytl ucelený
přehled návštěv mla−
dých dívek a žen, které
chodily Bohoušovi do
bytu – i s přesným da−
tem a popisem.
V nedaleké hospodě U Beránka býval
Bohouš častým štamgastem. Tam dív−
ky i zralé ženy oslovoval velice lichoti−
vými slovy, aby si je pak odvedl domů
do svého bytu pod záminkou, že mo−
hou u něho nějaký čas přebývat a že
jim sežene i zaměstnání. Bohouš měl
už zavedený svůj neměnný rituál. Při
příchodu k němu domů jim nařídil, aby
mu vypraly špinavé prádlo, a to své že
si také mohou vyprat. Pak jim řekl, aby
se šly vykoupat. Když se vrátily, nutil je
po bytě se pohybovat nahé, některé
dokonce s jejich souhlasem fotografo−
val. Další pokyn zněl, aby si šly s ním
lehnout do postele. Pokud odmítly,
ihned je vypoklonkoval ze svého bytu
na ulici. S těmi povolnými měl pohlavní
styk a po něm s nimi uskutečňoval
všelijaké sexuální praktiky. Vynalézavý

to on byl, nejspíše ze zkušeností z da−
leké ciziny. Při přesvědčování žen k po−
hlavnímu styku uváděl, že je neplodný,
aby neměly strach, že s ním otěhotní.
Většina žen, která takto navštívila jeho
byt, mu byla po vůli. Také se stalo, že
se v jeho bytě objevily
i 2–3 ženy najednou, a ty
pak nutil ke skupinovému
sexu s ním, či se o něj
alespoň pokoušel.

Ve svém „důchodcovském“ počínání
pokračoval tak dlouho, než hrnek „hor−
ké kaše“ přetekl a on nakonec stanul
před vyšetřovatelem. Bylo mu proká−
záno celkem devět případů jeho tehdy
trestných abnormalit i zvrhlé agresivity.
Dokonce ženy škrtil a ony mu musely
oplácet stejnou měrou, aby prý jeho
vyvrcholení bylo nejkrásnější! Pokud
se jednalo o nezletilé dívky, v obou
případech věděl, že jsou to dítka ško−
lou ještě povinná,
Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už ně− což pro něho byla
kolik knih, ve kterých vzpomíná na odhalo− okolnost nadmíru
vání kriminalistických příběhů, které se přitěžující. Při do−
staly na Šumavě. Jeho posledně vydanou movní prohlídce
knihou je Smrt byla mým řemeslem.
v jeho bytě byl nale−
zen i kalendář, kde
Jednou ve svém bytě si všechno zaznamenával v italštině.
přechovával i 13letou dívku, která V závěru mu pomohlo jen to, že měl
utekla z domova a našla u něho azyl. úctyhodný věk, ke kterému tehdejší
Když však mělo dojít s ní k pohlavnímu prokurátor přihlédl, takže neskončil ani
styku, začala nepříčetně křičet tak, že ve vyšetřovací vazbě.
sousedi na jeho dveře bouchali a zvo− Celý případ se vyšetřovateli vlekl více
nili na domovní zvonek. To dnes by jak rok, neboť některé ženy se dost
určitě zavolali policii?! Přesto ho mu− těžko dohledávaly a vyslýchaly a ně−
sela uspokojit orálním sexem, jinak které z Klatov zmizely až na druhý ko−
s jejím obtěžováním nepřestal. Na dru− nec republiky. Bohouš měl relativní
hý den jí urychleně zakoupil lístek na štěstí. Neskončil ani v soudní síni jako
vlak a odeslal do jejího bydliště s tím, viník, přes očekávání a zklamání mno−
že jestli někomu něco řekne, tak on ji hých žen, i těch nezainteresovaných.
nařkne z krádeže v jeho bytě.
Než bylo nařízeno hlavní líčení, ne−
Po čase se u něho objevila další dívka, předvídatelně zemřel. Postihl ho in−
jen o rok starší oproti té třináctileté, farkt myokardu. Světe, div se, nebylo
která také utekla od rodičů. I ona se to při pohlavním styku! Buď jak buď,
u něho nějaký ten čas skrývala. S tou jeho smrtí skončil zajímavý případ
však pohlavní styk měl, dokonce něko− mezinárodního amanta ze staré školy,
likrát. Ji fotografoval s jejím souhla− kterému leckdo z jeho vrstevníků
sem, byť neopodstatněným.
i leccos záviděl.
Karel Fořt

Počet turistů v Plzni se za čtyři roky zvýšil o 40 %
Zatímco v roce 2013 se v plzeň−
ských hotelech a penzionech uby−
tovalo 204 tisíc turistů, v loňském
roce jich do západočeské metro−
pole přijelo více než 285 tisíc. Za
čtyři roky se tak jejich počet zvý−
šil o 40 %. Vůbec poprvé v historii
města zde dohromady strávili
více než půl milionu nocí. V roce
2017 do Plzně navíc přijelo
zhruba 2,3 milionu jednodenních
návštěvníků.
„Město Plzeň začalo systematic−
ky řešit cestovní ruch v roce 2013.
Vznik la specializovaná městská
organizace, která se věnuje turismu
a propagaci Plzně jako turistické
destinace. Nárůst návštěvnosti
o 40 % během čtyř let jednoznačně
dokládá, že jsme se vydali správ−
ným směrem,“ uvádí první náměs−
tek primátora Martin Baxa.
40

K nejvyššímu nárůstu návštěv−
nosti došlo v letech 2014 a 2015.
Díky zisku titulu Evropského hlavní−
ho města kultury se podařilo Plzeň
zapsat mezi turisticky atraktivní de−
stinace. K očekávanému poklesu
počtu turistů však po skončení pro−
jektu nedošlo. Počet nocujících
hostů mírně vzrostl i v roce 2016,
výrazný nárůst návštěvnosti pak za−
znamenala Plzeň v loňském roce.
Podle statistik ČSÚ se do Plzně
v roce 2017 vydalo o 9 % turistů ví−
ce než v roce předchozím.
Celkem se v místních hotelech
a penzionech loni ubytovalo více než
285 tisíc hostů, kteří zde strávili více
než půl milionu nocí. Pozitivní výsled−
ky návštěvnosti potvrzují také provo−
zovatelé hlavních plzeňských turis−
tických lákadel. Rekord hlásí Plzeň−
ský Prazdroj, kam zamířilo o 6000

návštěvníků více než v roce 2016.
Celkem se na prohlídky a akce do pi−
vovaru vydalo více než 762 tisíc lidí.
V Plzni dlouhodobě převažují za−
hraniční turisté nad těmi domácími
zhruba v poměru 60:40 %. Zatímco
počet Němců zůstává stabilní, do
Plzně míří stále více turistů z Asie.
Například počet turistů z Číny
vzrostl meziročně o 46 %. Za zmín−
ku stojí také to, že po několika sla−
bých letech se pomalu začíná vra−
cet ruská klientela.
„Přestože do Plzně tradičně míří
více zahraničních turistů, markantní
byl v loňském roce především nárůst
domácích hostů. Do Plzně jich přijelo
dokonce o 19 % více než v roce
2016. Vzhledem k současnému tren−
du, kdy Češi necestují do zahraničí
tolik jako dřív, ale dovolenou tráví do−
ma, se snažíme posilovat marketin−
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gové aktivity na tuzemském trhu.“
vysvětluje Zuzana Koubíková, ředi−
telka městské organizace Plzeň –
TURISMUS. „V uplynulých dvou le−
tech jsme se snažili profilovat Plzeň
jako destinaci vhodnou pro rodiny
s dětmi“, dodává Koubíková.
Z hlediska návštěvnosti byl rok
2017 velice úspěšný i pro většinu
provozovatelů turistických cílů orien−
tovaných na rodiny s dětmi. Jede−
náctiprocentní meziroční nárůst hlásí
například plzeňský DinoPark. Čtvrtou
nejlepší sezonu v historii má za sebou
zoologická zahrada. Do Techmanie
každoročně míří kolem 200 tisíc náv−
štěvníků. Právě na podporu příjezdů
v domácím cestovním ruchu spusti−
la organizace Plzeň – TURISMUS
speciální web www.plzenprodeti.cz,
který nabízí program ušitý na míru
rodinám s dětmi.
Plzeňský rozhled 4/2018
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Na otázky čtenářů odpovídá známý český
psychotronik a vizionář Stanislav Brázda
n Je svět na pokraji třetí světo−

vé války?
Není. Třetí světová válka nehrozí,
protože je velká rovnováha mezi
světovými velmocemi – na jedné
straně je USA a na té druhé
Rusko a Čína. Nechtějí mezi se−
bou soupeřit na válečném poli.
Lokální války ve světě vždycky
byly a budou, ale Česká republi−
ka nemusí mít žádné obavy. Nás
se lokální války týkat nebudou.
n Má Evropská unie v této po−
době naději na přežití?
V této podobě, ve které je nyní,
nemá naději přežít. Ale můžeme
sledovat, že se postupně, i když
pomalu, mění a to je její záchra−
na. V křišťálové kouli vidím, že
Evropská unie má perspektivu,
vystoupí z ní ještě jeden nebo
dva státy, ale ostatní zůstanou.
Ve finále zde budou tři unie, a to
Evropská, Asijská a Americká.
Tak jako lidé, firmy i státy se mu−
sejí sdružovat, aby byly silnější
a přežily nejrůznější krize a katas−
trofy.
n Přežije Slovensko součas−
nou krizi?

Slovensko jako stát přežije, ale
vláda nepřežije. V křišťálové kouli
vidím předčasné volby, ale ještě
nějakou dobu současná situace
potrvá. Bývalý premiér Fico bu−
de chtít za každou cenu si udr−
žet vliv, aby získával veškeré
informace ohledně vyšetřování
vraždy slovenského novi−
náře. Já to vidím tak,
že předčasné volby
budou někdy na
podzim.
n Je v Česku
ohrožena demo−
kracie a svobo−
da slova?
Ani demokracie,
ani svoboda slo−
va není vůbec
ohrožena a ve věš−
tecké kouli jasně
vidím, že nám takové
nebezpečí vůbec nehrozí.
Můžeme být naprosto v klidu.
n Kde se v českých lidech,
bez rozdílu věku, bere tolik ne−
návisti?
Česko jako společnost je rozdě−
leno na dvě části. Ta větší počet−

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít
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
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nější mlčí a ta druhá menší křičí,
protože se doposud nesmířila
s tím, jak dopadly volby do parla−
mentu i prezidentská volba. Lidé
si vůbec neuvědomují, že bu−
doucnost národa se řeší u voleb
a ne na náměstích. Takže ta ml−
čící většina si odvolila a je v kli−
du. Menšina, která pro−
hrála, řve. Rozhodu−
je se u voleb, tam
má slovo kaž−
dého voliče
váhu a ne na
náměstí. Po−
dle mé věšt−
by, a potvr−
zují to i nej−
různější prů−
zkumy, 75 %
Čechů někomu
něco závidí. To je
ten důvod, proč je
tady taková nenávist
hraničící se zlobou. A může−
me se vrátit k volbám, kde jasně
vidíme, že prohrávající se ne−
může smířit s tím, že nevyhrál.
Neumí respektovat vítěze. A ně−
co obdobného je to i v běžném
životě. Méně úspěšní lidé závi−
dí těm, kteří si díky svým znalos−
tech a obchodnímu duchu vybu−
dovali postavení ve společnosti.
Začíná to už tím, že člověk bez
obchodního ducha by si neměl
půjčovat ani peníze, protože ne−
má reálný odhad, jestli je může
někdy splatit.
Nenávist není problémem jen
Česka, i když u nás je extrémní.
Jednou z hlavních příčin nená−
visti je míra obchodního talentu.
Například v USA má obchodní
talent 70 % lidí, takže tam menši−
na závidí většině. V Česku má
obchodní talent pouze 30% lidí,
takže většina závidí menšině.
To je ten problém. Tím, že bu−
deme závidět, si nepomůžeme.
Problém je také v tom, že nejsme
vůbec tolerantní. Když se někdo
nedokáže přizpůsobit, musí štěs−
tí hledat jinde. Proto doporučuji
přečíst si moji novou knihu
S kým a kde žít.
n Je nějaká cesta k nápravě?
Vyřešit nerovnováhu v rodinném
systému můžeme tím, že se vy−
dáme duchovní cestou. Jsou to
meditace, rodinné konstelace,
nebo necháme sloužit mši za
uzdravení rodinných kořenů
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STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
a omluvíme se předkům, kterým
bylo tímto rodinným systémem
ublíženo. Utužujme rodinné vzta−
hy a hledejme smysl života.
Rodina musí být prioritou. Ve
věštecké kouli vidím, že v peně−
zích štěstí není. Neuškodí se
poučit z Budhismu. Budhistické:
„Odpustit, neočekávat, nelpět“
může změnit pohled na svět těm,
kteří mají v sobě nenávist. Pouze
bez nenávisti můžeme dosáh−
nout svého životního cíle, být
šťastni, milovat, vážit si jeden
druhého, být tolerantní, naslou−
chat druhým a mít pohodu a klid
v duši.
n Kde hledat štěstí?
Právě v harmonii duše a těla
a v rovnováze rodinného systé−
mu. Největší cenu má rodina
a děti. To je trvalá hodnota.
Z mých věšteb mi nyní vychází
doporučení, aby se lidé probudili
z takové divné letargie, ve které
žijí. Jeden z důvodů, proč nejsou
lidi v pohodě, je, že jim chybí ra−
dost ze života. Nemají totiž ener−
gii, aby mohli dál tvořit, jít ve
správný čas na správné místo.
Pokud někdo dá na moje rady
a zkušenosti, které jsou v knize
„S kým a kde žít“ a bude se jimi
řídit, může mít radost a pohodu
v životě. Zbaví se problémů
a zvedne si „index štěstí“. Je lep−
ší začít pozdě než nikdy.
n Co můžeme očekávat?
Přijdou katastrofy, příští rok se
připravme na krizi podobné té
z roku 2008, postupně začnou
klesat ceny bytů, domů, pozem−
ků ovšem NE. Počítejme s tím, že
majetek přestane mít tak vyso−
kou cenu, kterou nyní má. Je to
uměle nafouklá bublina. S tím
vším je třeba počítat a připravit se
na to. Proto doporučuji mít re−
zervy. Ve věštecké kouli vidím, že
když budeme mít rovnováhu
v rodinném systému, nemusíme
mít žádné obavy a strach.
Stanislav Brázda
Plzeňský rozhled 4/2018

Bayern Park zahájil
letošní sezonu
Jednička mezi bavorskými zábavními centry Bayern Park v Dolním
Bavorsku, poblíž města Dingolfing, vzdáleném 100 km od Železné Rudy
a necelých 130 km od Strážného, zahájil 24. března 2018 novou sezónu.
V tomto rodinném zábavním parku čeká na návštěvníky více než 80 atrakcí
pro malé i velké. I v roce 2018 jsou pro návštěvníky připraveny skvělé akce
a show, jako např. 16. Sci−fi a fantasy setkání hvězdných bojovníků, které se
uskuteční 11. srpna 2018, Rodinné dny (09., 16. a 30. června 2018) nebo
Velký den s GLOBUSem v Bayern Parku (24. června 2018). Novinkou letošní−
ho roku je pirátská show s kapitánem Černovousem nebo Smutje Svenem.

www.bayern−park.de

Fejeton

Co se změní, když člověk byl a náhle není?

Když se veledůležitá porada změní v pr−
kotinu, zatímco podružná záchranná
akce se zapíše do dějin… Zdržela jsem
se na pravidelné kontrole v nemocnici.
Porada právě začínala a její začátek byl
pro mě dost důležitý. O to více mě mrze−
lo, že ho s nejvyšší pravděpodobností
nestihnu. Uřícená a zpocená jsem vtrhla
do místnosti už zcela zaplněné lidmi.
Kývla jsem na kolegu, který ukázněně
poslouchal, zatímco já lítala po dokto−
rech. Můj vstup všechny vyrušil, ne−
důtklivé pohledy řečníka byly tudíž na−
prosto oprávněné. Vzadu v rohu pro mě
nalezli volnou židli, chvatně jsem se usa−
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dila a z výše uvedených důvodů okamži−
tě předstírala velké zaujetí.
Kde se vzala, tu se vzala moje fobie.
Proboha, vždyť já si po té nemocnici
a tramvajích neumyla ruce. Všelijak
jsem se vrtěla, ošívala a otírala, až jsem
z nervozity olízla mnou infikovanou tuž−
ku. I nechala jsem všechno ležet a běžet
a potichoučku, nenápadně vyklouzla
z místnosti. Bez prodlení mířím k umy−
vadlu. Preventivně, abych zase neru−
šila, využiji také toaletu. Leč tím pro mě
porada skončila.
Zpátky to prostě nešlo. Byla jsem
uvězněná na klasickém, malém, zděném

záchodě. Ruce jsem měla sice čisté, ale
docela prázdné. Klasický klíč v klasic−
kém zámku se ani nehnul. Klepáním
a nesmělým „haló?“ jsem se jala domá−
hat svobody. Záhy, s rostoucí úzkostí
a nástupem další mojí klaustrofobie, za−
čínám s dveřmi rumplovat, kopat do nich
a volat o pomoc.
Hurá! Konečně hlasy!
„Potřebujete něco?“ „Potřebuji ven!“
Prostrčit klíč pode dveřmi je pokyn,
který sice zní velmi jednoduše, nicméně
vyžadoval trpělivé a úporné podsouvání.
Opět nic… O vyražení dveří nemůže být
řeč, chybí síly i manipulační prostor.
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Devadesát procent místnůstky totiž vy−
plňuje záchodová mísa a já.
Z živé diskuze přede dveřmi toalety
jsem vydedukovala, že volají zámeční−
ka. Ten byl díky bohu trpělivý, návdav−
kem i vytrvalý, schopný a úspěšný!
Teď považte! Když jsem se, z mého po−
hledu po boji o holý život, po nesmírné
době vrátila na poradu, nic se tam nezmě−
nilo. Řečník mluvil se stejným zápalem
a ostatní mu naslouchali s naprosto stej−
ným zaujetím. A tak ve znovu nabytém
vzduchu a prostoru zůstala viset otázka:
Co se změní, když tady člověk byl a náhle
tady není?
Sylva Heidlerová
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáte práci? Potřebujete
přivýdělek? Nebo dlouhodo−
bou brigádu na DPP v Plzni?
Co nabízíme? Stabilní, dlou−
hodobou spolupráci s mož−
ností vlastního plánování
směn. Den/noc. Solidní a fé−
rové jednání je u nás samo−
zřejmostí. DPP nebo HPP.
Náborový příspěvek. Možnost
získání certifikátu dílčí kvali−
fikace 68−008−E. Nast. plat
90 Kč, možnost záloh. Ne−
jedná se o obchodní centra
a obchody. Služební výstroj
zdarma. Pokud Vás nabídka
zaujala a máte zájem praco−
vat na pozici „pracovník os−
trahy“ kontaktujte nás na
e−mailu karel.huml@barto−
napartner.cz nebo tel.
730155312. KŘI PM 180089
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
HLEDÁTE finanční a časovou
nezávislost? Pro firmu v SRN
poptávám pouze ambiciózní
a spolehlivé partnery. Tel.:
603484113. RR 80214
PŘIJMEME důchodkyni, dů−
chodce na 4 hodiny dopoled−
ne na úklid a výdej pokrmů.
Na nepravidelnou výpomoc
od května do října. Nástup
možný ihned. Firma Impexa
Chudenín u Nýrska. Více info
na tel. 376570110. RR 80226

l
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HLEDÁME do týmu dalšího
zubního lékaře/absolventa –
moderní zubní ordinace
v Klatovech (mikroskop,
implantáty, čtyřruční práce,
...). Požadujeme lásku k po−
volání a chuť se neustále
vzdělávat. Více info na
kura.zubar@gmail.com,
775489444. RR 80241
DO PRESTIŽNÍ cukrárny ka−
várny Café Charlotte v Že−
lezné Rudě, s vlastní výrobou
dortů a zmrzliny, přijmeme
CUKRÁŘKU! Dále rozši−
řujeme náš tým o SERVÍRKU
a BARISTKU. Nástup 25.000
Kč, Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 725835555.
RR 80249
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BOUTIQUE s dárkovým zbo−
žím v centru Železné Rudy
přijme PRODAVAČKU. Ná−
stup 23.000 Kč, Ubytování
zdarma. Více info na tel.:
602486490. RR 80250

PŘIJMU brigádníky – studen−
ty, důchodce, ženy na MD –
do zahradnictví. Sadba a sběr
plodů. Sezóna jaro až pod−
zim. Tel.: 604978604. RR
70111
HLEDÁME SPOLEHLIVÉHO,
šikovného brigádníka na ob−
časné práce na statku (seká−
ní trávy, opravy ohrad…).
Více info na tel. 728683140.
RR 80262

KOUPÍM elektrické a mecha−
nické vláčky všeho druhu jako
Piko, Merkur, Husch, Igra a ji−
né, i ve špatném stavu. Nebo
jen příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075

KOUPÍM jakoukoliv tahací har−
moniku – akordeon, heligonku,
chromatiku, akordeon jako
dárek pro dědečka muzikanta
Může být i nálezový stav. Tel.:
728209526. PM 180019
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031
KOUPÍM betonové panely, vět−
ší množství, případně panelové
silážní jámy i panelové cesty.
Tel.: 736139113 PM 180032
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021

l
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MÁTE doma nábytek, křesla
a nevíte co s nimi??? NÁ−
BYTEK do roku 1980 a byto−
vé doplňky (lustry, lampy
apod.) zdarma odvezu,
vykoupím,
zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371
/
E−mail:
nabytek1980@seznam.cz.
Stačí napsat SMS nebo pro−
zvonit. Odpovím. RR 80225

PIZZERIE DOMINO v Klato−
vech přijme kuchaře/ku na
výpomoc 2 dny v týdnu. Info
v restauraci nebo na tel.
724845063. RR 80260

HLEDÁM brigádníka – štípání
a řezání dřeva, 15 km od
Klatov. Tel.: 606517303. RR
80251
ZAMĚSTNÁME dentální hy−
gienistku v moderní zubní or−
dinaci v Klatovech. Možný
celý nebo zkrácený úvazek.
Motivační finanční ohodno−
cení, příspěvky na vzdělává−
ní, přátelský kolektiv. Vaše
CV nebo dotazy prosím na
kura.zubar@gmail.com,
775489444. RR 80240

l

STARÉ fotoaparáty (Flexaret,
Mikroma, Stereomikroma,
Leica, měchové aj.) , náram−
kové a kapesní hodinky, ba−
rometr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová autíč−
ka, litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odznaky
vzorných vojáků do r. 1960
– až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 180085
KOUPÍM vše z pozůstalosti –
nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), kořen−
ky, sošky tanečnic, figurky
zvířátek, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré housle,
violu, vše skautské a junác−
ké, pohlednice, odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023

KOUPÍM staré jízdní kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster, i ne−
pojízdný vrak, moped S11,
S22, JAWETA i na náhrad−
ní díly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly, celé
auto i vrak. Starou kolo−
běžku. Též náhradní díly
na Jawa panelku nebo k
ývačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody
na obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběra−
telské předměty, staré ba−
kelit. rádio Talisman, Philips,
Telefunken aj. Staré hodiny,
hodinky náramkové a kapes−
ní: Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampičky,
obrazy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, housle,
trumpetu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80223

Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI kou−
pím vše staré: Plechové re−
klamní cedule, sklo, porcelán,
veškeré staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby, bet−
lém, obrazy, rámy, hodiny, ho−
dinky na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pečení,
kamenné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr i jen
díly na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM 180012
KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý litinový ponk
a různé litinové nohy,dí−
lenské lampy, různé ple−
chové skříňky se šuplíky
a truhlářský ponk s dře−
věnými závity na deko−
raci. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 180034A
KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzname−
nání, odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn. PŘI−
JEDU. Tel.: 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 180034
KOUPÍM po Vašich babičkách
vše staré – zajímá mě smalto−
vané nádobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodiny na
zeď, hodinky na ruku, dětské
plechové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré díly
na motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již ne−
hodí. Platím ihned – děkuji za
nabídky. Tel.: 605080878. PM
180011

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:

KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené, ne−
kompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003
VYKOUPÍME za velice slušné
ceny do vojenského muzea
okupace a osvobození západ−
ních Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, automo−
bily, helmy, dalekohledy, kor−
díky, bajonety, tesáky, unifor−
my (i části), voj. boty, vysí−
lačky, vyznamenání, opasky,
pouzdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky, torny,
telata, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotografie,
dokumenty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
KOUPÍM staré pohlednice
a knihy. Tel.: 725752752. RR
80121

KOUPÍM staré pohlednice
a knihy. Tel.: 725752752. RR
80121
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule, pla−
káty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či pozů−
stalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x 15
cm a předepnuté stropní pa−
nely 6 x 1 m, dále panely 220
x 60 x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a zajištění
dopravy. Tel.: 603383211. PM
180025
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¾ A CELÉ housle, kalendář rol−
ník k r. 41, 46, 47, Všudybyl
r. 32, Rodinný kal. čes. hasič−
stva r. 44, 49, známky, knihu
Život sv. Františka r. 1862, tel.:
608320242. RR 80178
RYBÁŘSKÉ pruty, perfektní
stav, profesionál range by
Mivardi Optimus Carp 3,60 m
lev. Dvoudílný. Navij. Patriot
PTB540
okum.
Tel.:
737332270. RR 80183
BITCOIN za 149 Kč. Prodám
minci Bitcoin. Pěkný dárek
nebo předmět pro sběratele.
Více na www.1BITCOIN.cz.
Tel.: 775519111. RR 80194

PRODÁM zateplenou psí bou−
du. Rozměry 120(d) x 97(š)x
74(v). Cena: 1500 Kč. Plzeň.
Tel.: 775148208
PRODÁM mobilní buňky UNI−
MO, více druhů, rozměry 6m x
2,5m x 3m, po montáži vhod−
né jako dílna, mobilní zahradní
domek apod., Ejpovickou buň−
ku 5−6m x 3m x 3m – více ku−
sů, vnější opláštění – jemně vl−
nitý hliníkový plech. Vnitřní
rozvod elektřiny vč. jističů
a osvětlení. Podlaha, strop
a stěny zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném stavu.
Cena od 25000,− Kč. Dále pro−
dám maringotku, obloženou
palubkami, zařízenou k okam−
žitému používání. Zajištění
dopravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024
PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s rame−
ny do pluhu. Ve velmi pěkném
stavu, nový lak, cena doho−
dou. Dále nakladač ozn. 500
za traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469 PM
180026
PRODÁM menší komody, dub
Sonoma 500 Kč, sedací sou−
pravu do L (levá strana, kávo−
vá, semiš, rozkládací) v pěk−
ném stavu. Foto zašlu mobi−
lem. Tel.: 605815731. PM
1800096
ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695

PLECHOVOU vanu 170cm
hráškově zelenou – novou.
Prosklené dveře 2/3, světlá
dýha, šíře 90cm, pravé. Info:
Klatovy – 605758988. RR
80210
SBĚRACÍ vůz střední velikosti.
Dále naviják za traktor do lesa.
Tel. 723932040. RR 80242

SHÁNÍM ke koupi starší rodin−
ný dům se zahradou k trvalé−
mu bydlení, cena do 1 milionu,
tel.: 722111740. RR 80055
KOUPÍM dům s více byty,
možno i s nebytovým prosto−
rem, tel.: 704540401. RR
80056
KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra
nebo i zanedbaný. Děkuji.
773585290. RR 80062
KOUPÍM malou chatičku se
zahrádkou v okolí Holýšova,
pokud možno na rovině.
Volejte! Tel.: 604997559. RR
80213

PENÍZE ihned za Vaši nemovi−
tost: okamžitý výkup, výplata
exekucí, expresní půjčka, pení−
ze do 48 hodin. Právní servis
zajištěn. Volejte 602 853 803.
KŘI PM 180066

PRODÁM menší upravený
1+1 v Plzni naproti Dino−
parku. Tel.: 777 110 010

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

URGENTNĚ hledáme k prodeji
byty do 80 m2 v panelových
domech v Plzni. Máme připra−
veny investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu pře−
dem. Exekuce či zástavy vy−
řešíme. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180045

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

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli příze−
mí. Byt může být v jakémkoli
stavu i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180046

KOUPÍME dům nebo chalupu
do 400 tisíc Kč, tel.:
606436736. RR 80054
KOUPÍM les za nejvyšší mož−
nou cenu (smrk, borovice),
může být vytěžený i po kala−
mitě. Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795. RR
80088

KONKRÉTNÍ kupec hledá byt
1+kk o výměře 20 – 30 m2
kdekoliv v Plzni. U vyšších pa−
ter podmínkou výtah. Cena do
1 mil. Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 180047
PRODÁM slunný byt 3+1,
98m2 v novější zástavbě Do−
mažlického předměstí v Kla−
tovech, Mánesova ul. Zimní
zahrada, rohová vana, spotře−
biče, vlastní plynový kotel na
teplou vodu i topení. Osobní
vlastnictví. RK nevolat. Cena:
2.550.000 Kč, při rychlém jed−
nání sleva. Tel. 606731479.
RR 80230
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PRODÁM byt 2+kk v Ný−
řanech, větších rozměrů, po
rekonstrukci. Nové stupačky,
rozvody vody v plastu, nová
střecha. Částečně zařízený.
Cena dohodou. RK ne. Tel.:
777334160. PM 180082

54 LETÁ ŽENA hledá u hod−
ných starších lidí pronájem za−
řízeného jednoho pokoje. V ro−
dinném baráčku vám ráda
s čímkoliv vypomůžu. Děkuji.
SMS celý den, volat večer na
tel.: 776361102. PM 180088
PRONAJMEME váš byt do 14
dnů. Oslovte prostřednictvím
naší kanceláře tisíce zájemců
o pronájem. Úzce spolupracu−
jeme s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledáme
čisté byty k dlouhodobému
pronájmu. Zaručujeme pouze
solidní klientelu, jejíž výběr
můžete sami ovlivnit. Práv−
ní servis, převody energií
a klientský servis po celou do−
bu nájmu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o., VO−
LEJTE ZDARMA 800 73 73 09
PM 180060
PRO ZAMĚSTNANCE obchod−
ních firem hledáme byty k pro−
nájmu po celé Plzni. Nabídněte
nám svůj byt pro prověřené
klienty. Záruka platební schop−
nosti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřejmostí.
Provizi máme zajištěnu od ná−
jemců. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040
PRONAJMU byt v KT 1+1,
Tyršova, jedinci nebo partne−
rům bez dětí a dom. mazlíčků.
Tel.: 724996722. RR 80204
NABÍZÍM pronájem k rekr.
ubyt. Šumava – Sušicko –
v patře RD – 6.–9. měs. 2018.
K pronájmu 2 pokoje, spol.
kuch. koup balkon. Cena
140 Kč na os./den. Tel.:
376526153. RR 80221

PRODÁM traktor Zetor 8011
s platnou STK, pěkné pneu,
dobrý stav. Cena 85000 Kč.
Okres
Klatovy.
Tel.:
723622663. PM 180028

KOUPÍM m. Simson bez TP
3000 Kč. 736741967. PM
180090
PRODÁM náhradní díly na ná−
kladní automobil DAF typ AE
45 FA, pěkné pneu s disky, roz−
měr i pro nové Avie, motor
s šestistupňovou převodovkou
a kompletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Případně čelní
sklo i jiné díly. Prodám také
díly na Avii 31 r.v. 1992, motor,
dveře, kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd Dále
prodám valníkovou sklápěcí
korbu LIAZ z trambusu. Tel.:
736139113 PM 180027

PRODÁM automobil, značka
Fabia classic 1,2/40kW, benzín,
uvedení do provozu 2003, naj−
eto 55.000 km, 2. majitel, bar−
va šedá pastelová metalíza,
centrální zamykání, alarm,
denní svícení, STK do února
2019, ve velmi dobrém stavu,
vždy garážovaná, nehavarova−
ná, zimní i letní pneumatiky
na discích, autorádio s CD, po−
tahy, koberečky, skvěle udržo−
vaná, cena 64.900 Kč. okres
Domažlice. volejte 723578781.
RR 80109
PRODÁM pneu, alu kola, ple−
chové disky, nové i použité
např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford, BMW,
Opel, Fiat, Honda, Nissan,
Renault,
Toyota.
Tel.:
602834411. RR 80219
PRODÁM Škoda Octavia kom−
bi, r. v. 2008, obsah 1. 9 tdi,
77 kW, klima, el okna, centrál
na do, tonovaná skla, parkovací
senzory, modrá barva, servisní
kniha, najeto 158 tkm,nová stk
a emise, cena 125000 Kč,
Klatovy, telefon: 723439518.
RR 80243
PRODÁM Volkswagen Touran,
r. v. 2004, 1. 9 tdi, 77 kW, kli−
ma, el okna, centrál na do,
servisní kniha, servisovano
pravidelně v vw, nová stk, cena:
95000 Kč, KT: telefon:
723439518. RR 80244

KOUPÍM MERCEDES 190, r. v.
87−91, případně náhradní díly.
Tel: 736139113. PM 180029
PRODÁM vymazlený PEU−
GEOT BOXER L3H2, RV
2/2015, STK 9/2019, KM
45.000 !!!, super stav, cena
dohodou, jsem plátce DPH.
Tel. 602251722.

PRODÁM Peugeot 5008, r. v.
2012, obsah 1.6 hdi, kli−
matronik, abs, parkovací
senzory přední + zadní, pa−
norama střecha, sklápěcí zr−
cátka, orig radio s usb, ne−
kuřák, pomoc při rozjezdu do
kopce, super stav, najeto
120 tkm + servisní kniha,
stříbrná barva, nová stk,
cena 195000 Kč, telefon:
723439518. RR 80245
PRODÁM Peugeot 206 sw,
modrá, obsah 1124 ccm, 44
kW, klima, servo, imobiliser,
1 majitel, benzin, dobrý stav,
cena včetně nové stk a emisí,
57000 Kč, Klatovy, telefon:
723439518. RR 80246

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

JAWA, ČZ a jiné. Kou−
pím staré motocykly
všech značek, v jakém−
koliv stavu i jednotlivé
díly. Platím ihned v ho−
tovosti. Slušné jednání.
Tel.: 607946866. RR
80231
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž,
www.e−taznezarizeni.cz, tel.:
775104121. RR 80051

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM Peugeot 308 sw, r. v.
2009, obsah 1. 6 hdi, 80 kW,
najeto 122000km , po servisní
kontrole, abs, klima, el okna,
radio na cd, stříbrná barva, no−
ve rozvody, cena 99000 Kč,
telefon 723439518, Klatovy.
RR 80247
PRODÁM Citroen Berlingo, r. v.
2009, obsah 1. 6 hdi, 55 kW,
plechová verze, 3 místa, najeto
121 tkm se servisní knihou, ori−
ginální velká zahrádka s rolnou,
v nákladovém prostoru vestav−
ba originálních šuplíků, nové
brzdy, spojka, pneu, velmi do−
brý stav, cena 115000 Kč,
Klatovy, telefon 723439518.
RR 80248
PRODÁM sadu 4ks letních
pneu Continental 215−55−17 –
najeto do 1 000 km. 10/2015
přezuto na celoroční pneu.
Sleva 45%. Tel.: 728185096 –
Domažlicko

TOLERANTNÍ muž hledá ženu
ve věku 57−62 let do 168 cm
(spíše štíhlejší) k vážnému se−
známení, pro kterou není cha−
rakter a čestné jednání cizí.
Totéž nabízím já. Více o sobě
sdělím při setkání, protože to
napoví hodně. Rád cestuji, ale
samotného mne to tolik neba−
ví. Budu se těšit na odpověď
(hlavně z Plzeňského kraje).
Tel.: 606414620. PM 180081
MUŽ 51/178 z Plzně hledá ne−
zadanou ženu přiměřeného vě−
ku na hezký vztah. Vše ostatní
nám napoví osobní setkání.
Tel.: 605080878. PM 180083
NEKUŘÁK 63/178, rozvedený,
by rád poznal ženu do 60 let.
Hledám trvalý vztah. Zájmy –
rekreační sport, kolo, činky
a malá zahrádka. Plzeň a okolí.
Vzájemná tolerance, porozu−
mění, láska. Tel.: 721532299.
PM 180084
SENIOR z Plzně SŠ, 74/185,
hledá přítelkyní na intimní chví−
le a na výlety za teplem a slun−
cem. Jen z plzně a nejbližšího
okolí. Email.: sla.va@email.cz
tel.: 728684164 po 19. hod.
PM 180095
MUŽ, 30 let – pracovitý, svo−
bodný, nekuřák. Hledám po−
dobně založenou, bezdětnou
ženu pro společný život.
Pokud ty hledáš hodného, za−
jištěného muže pro vážný
vztah, zašli svoji odpověď do
redakce. RR 80182
NETTER deutscher ER 59
schlank romantisch und natur−
verbunden mit schönen Haus
und Garten sucht eine nette
schlank Frau 35–50 J. mit den
selben eigenschaften. Tel.:
0160−92224369 ab 19.00. RR
80181
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SYMPATICKÝ vitální sporto−
vec 50/180/85 s hezkou
sport. postavou hledá normál−
ní štíhlou ženu, trochu divoš−
ku, na hezký, trvalý, diskr.
vztah bez narušení soukromí,
založený na diskrétnosti, spo−
lehlivosti a upřímnosti, vztah
na úrovni, KT, DO, tel.:
733407817. RR 80209
ON Z BAVORSKA hledá ji
z Čech přes ag. Arendas, tel.:
720409101.
JÁ 54LETÝ hledám ženu hez−
kou, která má ráda humor, je
veselá, ukecaná, taky trochu
ráda sportuje a už nechce být
sama. Takže volej, piš – jaro už
je tu – tak ať nejsme každý
sám! Tel.: 603760174. RR
80211
53/185 muž z Klatovska rád
pozná ženu, která má zájem
o vztah a je nyní bez partnera.
Tel.: 702987727. RR 80212
JÁ ZATÍM 67/176 nekuřák,
pracující, hledám sympatickou
ženu všestranných zájmů, kte−
rá má zájem o přírodu. Auto ví−
táno, není podmínkou. Chceš
to změnit? Tel.: 607293573.
RR 80218
ROZVEDENÝ abstinent a ne−
kuřák hledá nezadanou ženu
pro vážné seznámení – sezna−
movací společné víkendy, po−
tom trvalý společný život.
Odpověď jen od ženy, která
ještě nepověsila sex na hřebík
a má ho ráda. Věk a vzhled ne−
rozhoduje.
Tel.:
+420
705404111. RR 80220
ZRALÝ muž hledá partnerku,
která chce chovat ovečky
a zpracovávat ovčí vlnu. E−mail
mb.klatovy@centrum.cz. RR
80228
50/180 hledá ženu pro vážný
vztah. Tel.: 721812608. Zn.:
Najdu Tě? RR 80257
44/175 hledá sympatickou
ženu všestranných zájmů, ne−
kuřačku. Zn.: 607289646. RR
80234
JSEM nekuřák 46/180, štíhlé
postavy a touhle cestou hle−
dám báječnou štíhlou ženu z
Klatovska do 46 let, která má
smysl pro humor a alespoň
pár společných zájmů – zví−
řata, příroda, kolo, hudba.
Díky za odpověď na čísle
720221549. RR 80235
SYMPAT. chalupář 60/170,
rozved., zajištěný hledá ele−
gantní, silně dominantní
přítelkyni – paní. K souznění
duší. Najdeme spolu stěstí?
Horšovskotýnsko,
tel.:
607293848. RR 80236
HLEDÁM ženu na hezké chví−
le. Na věku nezáleží. Pište
SMS na tel.: 721312453. RR
80237

ŽENA 57/164/67, vdova, ne−
kuřačka z Plzně, později
s domkem se zahradou u Balt−
ského moře v Polsku, hledá
muže od 57 let. Mám zájem
o trvalý vztah. Auto vítáno. Pro−
sím SMS na tel.: +420
776895535. PM 180004
NAJDE se slušný, hodný a vi−
tální přítel, 70 – 80 let, který by
se mnou trávil volné chvíle od
jara do podzimu na mé chatě?
Auto vítáno. Ostatní si domlu−
víme ústně, pokud se sejde−
me. Odpovědi zasílejte na ad−
resu redakce pod č. inzerce.
PM 180087
SYMPATICKÁ slovenka žijúca
v Rokycanech mlad. vzhladu
hľadá příjemného a veselého
člověka pre krásne chvile živo−
ta. Tel. 732331793 PM180094
JÁ 58 hledám férového pána,
nekuřáka pro život. Ne psaní
SMS! Který nemá s kým na ko−
lo, procházky, výlety atd. Zatím
víkendy a čas ukáže. Do 60 let,
nejlépe Plzeňsko, Klatovsko.
SMS 736414963. RR 80233
SYMPATICKÁ vdova 72/160
hledá hodného muže rodinné−
ho typu nejraději z jižního
Plzeňska, pro dny všední
i sváteční. Vím, že jsi... tel.:
731580010. RR 80261

GDPR školení THP od 349 Kč.
SW profylaxe počítače 99 Kč!
www.SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 180086

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení, odvoz
a likvidace různého odpadu,
dále možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka je zdar−
ma. Tel. 603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035
NABÍZÍME bagrování, výkopo−
vé práce, kopání bazénů, ulo−
žení bazénů, odvodňovací dre−
náže okolo domů, případně
zemědělské drenáže, terénní
a zahradní úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší množství
cca 3000 tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469. PM
180033

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce ne−
movitosti. Bojíte se, že přijdete
o majetek. Vše se dá řešit, ni−
kdy není pozdě. Naše právní
oddělení zdarma zanalyzuje
Vaší situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM 180041

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM tato křesla a tento
typ křesel. Stav nerozhoduje.
Stačí napsat SMS či prozvo−
nit, ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80224

PROSÍM kolegu Oldu z Tře−
mošné, který se zúčastnil
s Júliusem v průběhu ledna
natáčení francouzského histo−
rického filmu Edmond ve Vel−
kém divadle J. K. Tyla v Plzni.
Časově jsem nestihl požádat
o tvůj kontakt onoho 24.1.
v závěru natáčení. Ozvi se
mi a předem děkuji! Tel.:
608030566. PM 180093

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti. Svěřte
nám k prodeji svou nemovitost
a přesvědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu na−
šich obchodníků. Dnes zavo−
láte, zítra jsme u vás a do mě−
síce máte prodáno. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180042
HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhodných
půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Plzeňském kraji
Vám vyplatíme až 80% kupní
ceny vaší nemovitosti předem.
Peníze máte na účtu do 24 ho−
din. Neslibujeme – garantuje−
me. INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73 73
09 PM 180043
KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou trans−
akcí krok za krokem. Nemo−
vitost prověříme technicky
i právně a navíc vyjednáme
maximální SLEVU! A nezaplatí−
te ani korunu navíc! Více na
www.zkontrolujto.cz nebo vo−
lejte zdarma na 800 888 957.
PM 180044

PYRAMIDA POKORA
– POBYT VE TMĚ.
Sedm dní od pondělí do
pondělí. Chléb a voda
nebo vaše strava. Du−
chovní růst. Řešení
zdravotních problémů.
Získej 45% slevu na po−
byt! Napiš ROZHLED45
a svoji mailovou adresu
na tel. 773283348.

ÚČETNICTVÍ
Klášterková.
Tel.: 721943234.
RR 70879
NABÍZÍM stříhání živých plo−
tů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údržbu
i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 70435
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábková,
tel.: 608117789. RR 80050
PROVÁDÍM zednické práce –
nahazování, štukování, malo−
vání, rekonstrukce bytového
jádra, bourací práce a další
práce dle domluvy. Rozumné
ceny. Plzeňsko, Klatovsko
a okolí. Tel.: 721757399. RR
80258

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

MENŠÍ elektroopravy, montáže,
rozvody, zásuvky, vypínače atd.
Tel.: 702664303. RR 80252

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut, vra−
ky odvezeme a vše potřebné
rychle vyřídíme. Vykoupíme
starší stavební stroje, nákl. au−
tomobily a zemědělské stroje.
Dále provádíme demontáž oce−
lových konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM 180030

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

KOUPÍM králíka, velký stříbři−
tý, prodám kozí mléko 25 Kč/l,
kozí sýr 250 Kč/kg, Kdyňsko,
tel.: 723877969. RR 80208
DNE 11. 2. nalezena mouro−
vatá kočička u „výpočetky“,
ráda otvírá dveře. Tel.:
607911646. RR 80238

OKAMŽITÉ HOTOVOSTNÍ MI−
NI PŮJČKY „do výplaty“!
1.půjčka ZDARMA! OP ČR,
příjem, bez exekuce. Pražská
41, Plzeň, PO, ST, PÁ 11−16
h,t.:605760958,www.azpro−
fin.cz KŘI PM 180091

HLEDÁM všechny, kteří se za−
jímají o makrobiotiku, jógu
nebo tai−chi. E−mail: mb.kla−
tovy@centrum.cz. RR 80229

PROŽIJ naprostou blaženost,
báječné celkové uvolnění i pi−
kantní sex v mé náruči. Jsem
na své aktuální fotečce. Ve
velmi diskrétním soukromí
u mě ti splním tvé tajné ero−
tické sny. Zavolej a přijď si
užít…7.30 – 18 hod., též
i v sobotu. Tel.: 739869771.
KŘI PM 180092
PŘÍJEMNÁ baculka ve zralém
věku nabízí erotickou relaxa−
ci a krásné milování, orálek
bez a jiné er. služby ve svém
soukromém bytečku v Plzni.
Diskrétně. Tel.: 607412325.
KŘI PM 180062
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let, pr−
sa č. 5, přírodní klín. Útul−
nost, diskrétnost. Volat 7−22
hod na tel.: 773153057. KŘI
PM 180076
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