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Pylony památníku Díky, Ameriko!
čekají na slavnostní odhalení
ném podvalníku přive−
zeny z Francie, kon−
krétně z lomu Carrieres
Plo v místě Saint Salvy
de la Balme. Pylony

Žulové pylony památníku Díky,
Ameriko!, byly ve středu 25. dub−
na osazeny na místo původního
památníku na Americké ulici.
Plzeň se tak po dvou letech do−
čkala obnoveného památníku
Díky, Ameriko! Jeho slavnostní
odhalení se uskuteční ve čtvrtek
3. května, v neděli 6. května se
u něj bude konat hlavní pietní akt
Slavností svobody.

Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996; tel./fax: 377 221 765, inzerce: tel.: 377 221 764

„Jsem rád, že se nám po dvou le−
tech podařilo obnovit památník, kte−
rý jsme museli nechat odstranit
kvůli popraskání původních žulo−
vých kvádrů. Těší mě rovněž, že no−
vé pylony vypadají jako ty původní,“
řekl technický náměstek primátora
Plzně Pavel Šindelář. Doplnil, že no−

vý památník vyjde na zhruba deset
milionů korun.
Pylony zpracovala firma Česká
žula ve Vápenici na Příbramsku,
kam byly začátkem loňského pro−
since oba žulové bloky na vyztuže−

váží každý 22 tun. Ve spodní části
pylonu byly vyvrtány kotevní otvory,
opatřeny trny, a poté byly pylony
osazeny do předem připravených
otvorů v základech.

Dobře informovaný senior
bude na Americké
Dům č. 29 na Americké ulici v Plz−
ni už pamatuje hezkou řádku růz−
ných aktivit, vystřídaly se v jeho
prostorách jak politické strany, tak
společenské organizace. Nově ta−
dy část prvního patra obsadila
Rada seniorů města Plzně. Dvě
místnosti se sociálním zázemím

a akce. Tou první bude Gastronomie
a co je o ní dobré vědět,“ prozradil
předseda Rady seniorů města Plzně
Stanislav Tyšer.
Ten má v plánu i reprízy, pokud bu−
de o konkrétní úspěšný program vel−
ký zájem. Další akce – nabídnout počí−
tačové informace s vysvětlením pro

Předseda Rady seniorů města Plzně Stanislav Tyšer (vlevo) seznamuje člena
rady Petra Kastnera s plánem činnosti pro letošní rok.

jim tady umožní plánovat a rozvíjet
činnost, která bude ku prospěchu
především starší populaci. Mo−
mentálně tady probíhají ještě do−
končovací úpravy, ale slavnostní
otevření plánují už na 14. května.
„Máme k dispozici zasedací mís−
tnost a malou kancelář, za což jsme
pochopitelně rádi. Už máme zhruba
načrtnutý plán činnosti a akcí na le−
tošní rok. Konkrétní činnost za−
hájíme 21. května a pak budeme
vždy pravidelně jednou za měsíc po−
řádat pro zájemce různé přednášky
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seniory, cestování za málo peněz ne−
bo jak předcházet civilizačním choro−
bám. Důležitou součástí je také snaha
připravit seniory třeba na jednání
s úřady či podobnými institucemi.
„Pro nás je důležité, aby si u nás
senioři nejenom osvěžili své vědo−
mosti, případně získali nové dove−
dnosti, ale aby si vzájemně i popoví−
dali. Není nic horšího než osamělý
člověk, a tomu bychom chtěli také
předejít,“ zdůraznil člen rady Petr
Kastner, který se výrazně podílel na
přípravných pracích.
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Slavnosti svobody nabídnou bohatý program
Plzeň se chystá na Slavnosti svo−
body, události ze začátku května
roku 1945 si letos připomene od
čtvrtka 3. do neděle 6. května.
Oslavy osvobození nabídnou boha−
tý vojensko−historický a kulturní
program. Vyvrcholí vzpomínkovým
setkáním u památníku Díky, Ame−
riko!, kterému se po dvou letech
vrací jeho původní podoba..

rozloží vojenské tábory 16. obrněné
divize a Československé samostatné
obrněné brigády. K vidění tady bude
i polní letiště s dvoumístným prů−
zkumným letadlem Piper L4H a tá−
bor RAF britského královského le−
tectva, jehož 100. výročí založení
si letos připomínáme a v němž za
druhé světové války sloužilo 2402
Čechů a Slováků. Královské letectvo

se k americké armádě a událostem
2. světové války.

a navíc ženské pomocné letecké
sbory (WAAF) připomene také kemp
v prostoru U Zvonu, vedle Křiží−
kových sadů a Proluky, kde je pra−
videlně při oslavách v rámci pro−
jektu Plzeň 1945 představován ži−
vot v táboře 2. pěší divize a život
civilistů. Camp Raiders s expozicí
americké pěchoty bude mít své
stanoviště před kulturním domem
Peklo, v němž zůstanou otevřené
dveře ojedinělého muzea Patton
Memorial Pilsen s jeho více než tisíci
exponáty a fotografiemi vztahujícími

4. května nejlepší big band všech
dob s více než 80letou historií, le−
gendární americký The Count Basie
Orchestra, o jehož kvalitách vypoví−
dá celkem 18 cen Grammy. Folkové
sobotní odpoledne bude hostit
Nezmary a Big Band Klatovy, Cop,
Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední
době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle
bude patřit Hrádeckému Big Bandu,
kapele St. Johnny Blues a Mydy
Rabycad. V Křižíkových sadech oživí
vojenské ležení folklor, swing, scén−
ky s komentářem či ukázky módy

Doprovodný kulturní
program
Součástí slavností bude jedinečný
kulturní program, který Plzeň přene−
se zpět do radosti z konce války
a osvobození. Hlavní program na
náměstí Republiky zahájí v pátek

Convoy of Liberty
Podle prvního náměstka
primátora Martina Baxy se
mohu lidé těšit už tradičně
také na Convoy of Liberty,
přehlídku vojenských his−
torických vozidel. Letos
pojede konvoj mimořádně
v sobotu 5. května. Zapojí
se do něj 200 kusů techni−
ky, projede zhruba dvouki−
lometrovou trasu ze Suko−
vy ulice po Klatovské třídě
až do sadů Pětatřicátníků.
„Ve vzduchu jej přeletem
doprovodí nejen současné
vojenské letouny, ale i nej−
slavnější a nejlepší stíhací
letadlo britského králov−
ského letectva za druhé
světové války Spitfire
a Harvard, letoun z roku
1943 sloužící k výcviku nových pilo−
tů USAAF v Texasu. Čelo konvoje
včetně džípů s válečnými veterány
bude pokračovat ze sadů Pětatři−
cátníků na náměstí Republiky, kde
budou mít návštěvníci příležitost pro−
hlédnout si historická vozidla zblízka
a setkat se s americkými a belgický−
mi veterány,“ přiblížil Martin Baxa.

Dobové vojenské kempy
K atmosféře Slavností svobody patří
dobové vojenské kempy. V parku za
obchodním centrem Plzeň Plaza se
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a na pódiu amfiteátru za obchodním
centrem Plzeň Plaza se představí
folkoví a country muzikanti.

Rodinná soutěž
Při Slavnostech svobody se bude
soutěžit. Nesnadný život českoslo−
venských letců sloužících v Britském
královském letectvu za 2. světové
války je tématem soutěžního klání
připraveného na neděli
6. května od 10 do 17
hodin. Účastníky prove−
de sedmi stanovišti roz−
místěnými v centru Plz−
ně, v nichž budou muset
prokázat nejen fyzické,
ale i vědomostní doved−
nosti. „Soutěžící se na
určitou dobu stanou pří−
slušníky Britského krá−
lovského letectva a bu−
dou muset projít některé
zásadní momenty života
československých let−
ců. Čeká je například
překonání přísně střeže−
né hranice, zažijí přípra−
vu na výkon služby v le−
tectvu nebo budou mu−
set trénovat let ve for−
maci,“ přiblížila některé
disciplíny Adéla Kuželí−
ková z odboru prezentace a marke−
tingu. Soutěž je určena převážně pro
rodiny s dětmi od 3 do 15 let.
Zájemci o účast se musí zaregistro−
vat před Kulturním domem Peklo.
„Tady obdrží svůj zápisník letů, tuž−
ku, průvodce soutěží a mohou se vy−
dat na cestu,“ doplnila Adéla Kuželí−
ková. Po zdolání všech úkolů čeká
na absolventy v místě posledního
stanoviště soutěžení odměna.

Více o programu najdete na

www.slavnostisvobody.cz
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Stálá tržnice vznikne pod
střechou kreativní zóny
DEPO2015 chystá nový projekt –
na podzim 2018 se otevře v krásné
industriální hale z 30. let stálá
Tržnice DEPO s farmářskými a ře−
meslnými obchůdky i sezónními
stánky. Vzniklý prostor nabídne
místo pro setkávání a odpočinek,
budou se zde konat trhy, worksho−
py, přednášky a další akce, zamě−
řené na zdravý životní styl, ekologii
i design.
„Ve studii, kterou si město necha−
lo zpracovat, Plzeňané jasně řekli,
že tržnici chtějí. Měla by být nízko−
nákladová a s pestrou nabídkou.
V našich zeměpisných šířkách ne−
můžeme očekávat čerstvou zeleninu
a ovoce po celý rok, tržnice v Depu
bude proto kombinovat čerstvé se−
zónní produkty s designem, služba−
mi i zajímavými akcemi,“ říká primá−
tor města Plzně Martin Zrzavecký.
V nové tržnici bude místo pro stálý
provoz farmářského obchodu, ob−
Plzeňský rozhled 5/2018

ekologie, zdravého životního stylu
nebo řemesla formou přednášek,
workshopů a dalších akcí.
Plánovaný program tržnice za−
hrnuje akce zaměřené na sezónní
potraviny. Například v době úrody
brambor bude k dispozici široká na−
bídka od různých prodejců a lidé bu−
dou moci pohodlně zaparkovat a na−
koupit i větší množství na uskladně−
ní. Připraveny budou zároveň také
workshopy pro děti a tematická gas−
tronomie, například škubánky. Toto
zaměření bude, vedle umístění tržni−
ce v kryté hale, jedním z hlavních
rozdílů oproti farmářským trhům,
které se konají na náměstí Republiky
a se kterými bude Depo spolupraco−
vat právě na tematických akcích.

chodů bez obalu, květinářství, ale
i pro další služby, které mají blízko ke
gastronomii či řemeslu. Pro zájemce
budou připraveny různé prostory od
lodních kontejnerů, přes takzvaný
Skleník až po designové dřevěné
stánky na akce. Nejde však jen o to,
vytvořit příjemné místo pro nákupy
a trávení volného času, cílem projek−
tu je i rozvoj vzdělávání v oblasti
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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REALITNÍ
PORADNA
Dobry den, chtěla jsem
se zeptat, zda mi můžete
poradit. Sháním baráček
a obrátila jsem se na rea−
litku. Našli jsme jeden
celkem pěkný, a tak jsme
se domluvili s realitkou,
že máme zájem. Po něja−
ké době jsme si to roz−
mysleli, ale realitka chce
po nás nyní zaplatit po−
platek za předsmluvní
odpovědnost. Nic jsme
s nimi nepodepsali a celá
konverzace zabrala jen
několik emailů. Chtěli po
nás iniciály, ty jsme jim
poslali a tím to pro nás
skončilo. Kde je pravda?
Na co má realitka nárok?
Dekuji za odpověď.
Monika
Dobrý den, to považuji
za zcela neopodstatněné.
Institut předsmluvní odpo−
vědnosti, který se projevil
do našeho právního řádu
v roce 2014 postihuje jiné
skutkové podstaty nehledě
na fakt, že stranou kupní
smlouvy pravděpodobně
není realitní kancelář nýbrž
prodávající. Nestačí totiž
pouze projevit zájem a ko−
munikovat o možné koupi,
aby vznikla odpovědnost
za škodu. To bychom se
mohli bát sankcí i při každé
návštěvě autosalonu. Před−
smluvní odpovědnost se
dovozuje především v si−
tuacích, kdy zájemce jed−
ná pouze „naoko“, tedy
kdy zahájí jednání, aniž by
měl úmysl smlouvu uzavřít,
nebo v jednání pokračuje
i poté, co ztratil předchozí
úmysl smlouvu uzavřít.
V druhém případě pak od−
stoupí−li strana doslova na
poslední chvíli před uza−
vřením smlouvy, aniž by
pro to měla spravedlivý dů−
vod. Ve Vašem případě se
spíše jedná o pokus za−
strašit Vás paragrafy, do je−
jichž působnosti však Vaše
jednání nespadá.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice
přepadového autokaru Walter z ro−
ku 1926, motocykl ČZ 350 a velmi
vzácný motocykl Praga BD 500 se
sidecarem z roku 1928.
Vnější expozice tvoří více než
190 ks vojenské techniky (větši−
nou v plně pojízdném stavu) –
automobilní technika z období II.
světové války, poválečné výzbro−
je ČSLA, ženijní, spojovací a pro−
tiletadlová technika, rozsáhlé
expozice obrněných transporté−
rů, tanků a dělostřelectva. Na−
učná stezka Československého
stálého opevnění a opevnění
„Železné opony“ vč. objektů pro−
pojených podzemními chodbami,
ve které může návštěvník prochá−
zet jednotlivými typy objektů –
navštívit tak bude moci pozoro−
vatelnu, kulometný objekt či
objekt s osazenou tankovou věží.

Zveme Vás na návštěvu největšího nestátního vojen−
ského muzea v České republice, kde uvidíte exponáty
vojenské techniky, které znáte z mnoha českých i za−
hraničních filmů jako např. Kolja, Obecná škola,
Lidice, Po strništi bos, Lída Baarová atd.
Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku,
výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitle−
rovské koalice a německé branné moci v posledních
dnech II. světové války na demarkační linii doplněné
výzbrojí a výstrojí ČSLA.

Vnitřní expozice s řadou multimediálních prvků a troj−
rozměrných exponátů mapují období let 1938 až 1945
v Československu. Najdete zde expozice výzbroje a vý−
stroje československé prvorepublikové armády, pohra−
ničního opevnění, jednotlivých armád podílejících se na
bojích na demarkační linii, holocaustu a II. odboje na
Rokycansku. Expozice obsahují řadu rozsáhlých diorám,
která dokreslují trojrozměrné exponáty a dokumentární
záběry jednotlivých výstavních sálů.
Součástí prohlídkového okruhu je i expozice „Útočná
vozba“, která prostřednictvím trojrozměrných exponátů se−
znamuje s tvorbou jednotek obrněných vlaků, automobilů
a tanků v letech 1918 – 1938. Vystavované exponáty jsou
skutečnými unikáty, a to v celosvětovém měřítku!! Mů−
žeme jmenovat např. jediný ze dvou dochovaných exemplářů
velitelského vozu pro vyšší důstojníky na světe – automobil
Škoda Superb 903, jediný dochovaný exemplář četnického

Otevírací doba:
Od 1.5. do 31.
otevřeno denně

8.

od 9 do 17 hodin.
V září a o víkendech

od 9 do 17 hodin.
Kontakt:
www.vojenskemuzeumrokycany.cz
Šťáhlavská ulice 1284,
337 01 Rokycany
Mobil: +420 603 528 875
E−mail: radka.vavrova@email.cz

Mezi nejdůležitější připravované akce roku 2018 patří zejména:
5. 5. 2018 Oslavy osvobození s doprovodným programem
18. 8. 2018 Den s technikou
22. 9. 2018 Dynamická ukázka Mobilizace 1938

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 5/2018

199 000 Kč
2

G

699 000 Kč

G

899 000 Kč

1 199 000 Kč

Chata 2+kk (19 m ), Lipnice, okr. Plzeň−jih

2+1 (62 m ), Pankrác, okr. Plzeň – sever

RD 2+1 (534 m2), Malonice, okr. Domažlice

Chalupa 5+kk (694 m2), Zahrádka – Teplá, okr. Cheb

Nabízíme k prodeji dvoupodlažní chatu s obytným
podkrovím v Lipnici u Spáleného Poříčí. IS: ele
220V/380 V, suché WC, jímka, topení: lokální TP.
Chata se nachází v blízkosti koupaliště. V obci
obchod, zastávky ČSAD, ČD. Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Prodej bytu v původním udržovaném stavu nacházejícího se
v přízemí cihl. domu. V r. 2010 proběhla rekonstrukce koupelny.
V bytě dlažba a plovoucí podlahy. Topení lokální na tuhá paliva.
V obci Nýřany, 1,5 km od obce veškerá občanská vybavenost.
K bytu náleží sklep a kolna ve vnitrobloku domu. K bytu mož−
nost dokoupení půdy nad bytem, kde je možné vybudovat další
pokoje či nový byt, a možnost odkupu obecní zahrádky.
Doporučujeme!
& 734 319 301

Nabízíme prodej částečně podsklepeného domu, na kte−
rý dále navazuje prostorná stodola. Na pozemku se na−
chází menší zděný dům – „vejminek“, na který navazují
dřevěné kolny. IS: voda−obecní, el. 220/380V, septik,
suché WC, topení: lokální TP + lokální elektrické, plyn –
sloupek na hranici pozemku.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

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

G

1 399 000 Kč

2

D

1 599 000 Kč

Rodinný dům 4+1 (712 m2),
Klenčí pod Čerchovem

1+1/L (41 m2), ul. Macháčkova,
Plzeň – Skvrňany

Prodej dřevostavby RD, která prošla během r. 2017 rekons−
trukcí – nová střešní krytina, voda v plastu, zateplená fasá−
da, nové podlahy. Nemovitost je částečně podsklepena. IS:
voda−obecní vodovod, elektřina, septik, topení: lokální TP.
Na pozemku se nacházejí dřevěné kolny. Lze financovat hy−
potečním úvěrem, který Vám rádi zdarma zprostředkujeme.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji byt v os. vlastnictví v 7. patře revitalizovaného
panel. Domu. Byt má vlastní uzamykatelnou lodžii v mezipatře
a je ve velmi pěkném udržovaném původním stavu. K bytu náleží
sklepní koje. Zajímavá nabídka ke klidnému bydlení v žádané lo−
kalitě či jako výhodná investice z důvodu velmi nízkých poplatků.
Fond oprav 684,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost.
Prodej přímo od majitele – neplatíte provizi.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

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

Plzeňský rozhled 5/2018

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

2 499 000 Kč

Rodinný dům 2x3+1/G (636 m2), Kožlany
Prodej RD, který má 2 nadzemní podlaží: 1. NP−garáž, samo−
statná bytová jednotka 3+1, 2.NP−samostatná bytová jednot−
ka 3+1. IS: městský vodovod + vlastní studna, plyn v ulici,
el. 220/380, obecní kanalizace, topení ústřední tuhá paliva.
Dům je částečně podsklepen. Na pozemku se dále nachází
zděná dílna. V obci veškerá občanská vybavenost. Možno fi−
nancovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zprostřed−
kujeme. Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

G

Prodej dvougeneračního domu s vlastním pozemkem ve vý−
borném udržovaném stavu. V každém podlaží domu se nachá−
zí samostatná bytová jednotka o dispozici 3+1 s terasou.
V Přízemí domu se dále nacházejí dvě garáže a v suterénu do−
mu sklepní prostory. IS.: el. 230/400V, obecní kanalizace, obe−
cní vodovod, plynofikace, topení: etážové plynové. Nemovitost
není zatížena žádným břemenem či exekucí. Velmi výhodná
nabídka ke klidnému bydlení.
& 734 319 301
Doporučujeme!

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

6 500 000 Kč

RD 6+2/T/2xG (749 m2) ul. Vilová, Karlovy Vary

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
Plzeňský satelit
do vesmíru
Pilsen Cube II – tak se jmenuje
unikátní projekt studentského sa−
telitu, který vloni spustila plzeňská
radnice ve spolupráci se Západo−
českou univerzitou v Plzni (ZČU).
Úkolem středoškoláků bylo na−
vrhnout a sestrojit experimenty,
jež by mohly být implementovány
na palubu družice. O možnost po−
slat svůj nápad do vesmíru se
utkalo několik desítek technicky
nadaných mladých lidí, odborná
porota vybrala pět vítězných návr−
hů, mezi nimiž. nechybí dva plzeň−
ští zástupci. Pilsen Cube II je sou−
částí konceptu Smart City Plzeň,
v rámci něhož vznikají kromě jiné−
ho inovativní projekty na podporu
technického vzdělávání.

Cena Srdce nemocnic v rukou povolaných
Několik měsíců práce za sebou
mají středoškolští studenti, kteří
se přihlásili do projektu Pilsen
Cube II. Projít museli přes tři po−
stupová kola. Nejprve měli za úkol
navrhnout vlastní experiment, tak−
zvaný payload družice, poté se−
stavit jeho prototyp. Do poslední−
ho kola se probojovalo pět týmů,
jejichž členové se nyní budou po−
dílet na dokončení letového kusu
a zabudování svého experimentu
do družice.
„Všechny týmy navrhly smyslu−
plné a realizovatelné experimenty.
Na nich se středoškolští studenti
naučí základní principy kosmic−
kých technologií, naučí se pořizo−
vat, zpracovávat a vyhodnocovat
experimentální data ze satelitu
a v budoucnu na základě získa−
ných zkušeností navrhovat třeba
daleko složitější experimenty. Na
soutěžících nás příjemně překva−
pilo nejen nadšení, s jakým se
zhostili tak náročné problematiky,
ale i schopnost zorientovat se
v anglicky psané odborné doku−
mentaci k použitým komponen−
tům a systémům a dovednost pre−
zentovat výsledky,“ zhodnotil prů−
běh soutěže odborný vedoucí pro−
jektu za ZČU Jiří Masopust.
8

Plzeňským krajem vlastněné ro−
dinné nemocnice ocenily včera
své nejlepší zaměstnance. Cena
Srdce nemocnic Plzeňského kraje
se předávala při slavnostním
večeru na Nové scéně Divadla
J. K. Tyla v Plzni. Za obětavou,
odbornou a zodpovědnou práci
a pomoc rozvíjet a zlepšovat péči
v krajem vlastněných zdravot−
nických zařízeních bylo předáno
zdravotníkům i nezdravotníkům
celkem 25 skleněných sošek se
symbolem srdce.
„Práci zdravotníků náleží velký
respekt. Zpravidla první ho vyjádří
spokojený pacient a nejbližší kole−
gové. Předání této ceny je vyjádře−
ním velkého uznání i všech nás

ostatních,“ uvedl předseda předsta−
venstva společnosti Nemocnice
Plzeňského kraje Marek Kýhos

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

s tím, že dobrou medicínu, jaká se
dělá v rodinných nemocnicích kraje,
lze trvale dělat jen s erudovaným,
motivovaným a spokojeným perso−
nálem. „Je proto naší velkou ambicí
se v tomto směru dále posouvat,“
doplnil.
V každé z nemocnic v Domaž−
licích, Horažďovicích, Klatovech,
Rokycanech, Stodu a Svaté Anně
v Plané se vybírali nejlepší pracovní−
ci ve čtyřech kategoriích. Volili je
přímo zaměstnanci jednotlivých ne−
mocnic. Kromě nich byla hejtma−
nem Plzeňského kraje Josefem
Bernardem za dlouhodobý přínos
krajskému zdravotnictví a příklad−
nou péči o dětské pacienty oceněna
in memoriam i Vladimíra Speierlová
z Domažlické nemocnice.
Plzeňský rozhled 5/2018

Plzeňský rozhled 5/2018
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Tajemství plzeňských dvorků
Od roku 2016 pořádá Nadace 700
let města Plzně akci Plzeňské dvor−
ky. Pro veřejnost se na jeden den
otevřou mnohdy neznámá zákoutí
Plzně. Akce se setkala s velkým
ohlasem veřejnosti a postupně zís−
kává také další rozměry. Např.
městskou hrou Zažijte dvorky, pro−
gramem na některých dvorcích …
Více na www.plzenskedvorky.cz.
V letošním roce se samotná usku−
teční v sobotu 19. května od 10 do
18 hodin. Vstupenky na jednotlivé

prohlídky je možné zakoupit v Mu−
zeu strašidel (Hotel Central, nám.
Republiky 33).
V souvislosti s přípravou tohoto
ročníku se organizační tým rozhodl
nabídnout zájemcům další možnost
nahlédnout do tajů města. Nadace
spolu se Studijní a vědeckou knihov−
nou Plzeňského kraje připravila cyk−
lus čtyř setkání a povídání právě o ne
zcela přístupných krásných zákoutích
historického centra města pod ná−
zvem Tajemství plzeňských dvorků.

Nové mamocentrum se špičkovými přístroji
Minimálním dávkám radiace jsou
vystaveny ženy, pokud podstoupí
vyšetření ve specializovaném ma−
mografickém centru Fakultní ne−
mocnice Plzeň – Lochotín, které je
součástí Kliniky zobrazovacích
metod. Došlo zde ke spojení ma−
modiagnostiky z borské a locho−
tínské části nemocnice a zároveň
k efektivnějšímu využití přístrojo−
vého vybavení a lidského poten−
ciálu. Ročně tady provedou až 20
tisíc vyšetření. Významnou před−
ností lochotínského areálu je plně
funkční komplexní onkologické
centrum.
„Součástí sjednocení obou pra−
covišť je obnova dvou nyní použí−
vaných mamografických přístrojů.
Na Lochotíně vznikly nové moderní
prostory, kde je oddělena screenin−
gová a diagnostická část. Screenin−
gová obsahuje dvě pracoviště pří−
mé digitální mamografie a dále
ultrasonografické pracoviště pro
doplňující ultrazvukové vyšetření
prsu. Současně ve čtvrtém patře
stávající mamodiagnostiky je pro−
vozována diagnostická mamogra−
10

fie, která poslouží ženám, u nichž již
byl v minulosti diagnostikován ná−
dor prsu a které podstoupily nebo

podstupují protinádorovou léčbu.
V nových prostorách budou odbor−
níci Kliniky zobrazovacích metod
dělat bioptické odběry vzorků tkání
prsu pro histologická vyšetření a ta−
ké označování ložisek v prsu před
chirurgickou léčbou,“ představuje
nové pracoviště primář této kliniky
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Klinika zobrazovacích metod na−
bízí pro mamodiagnostiku další
zobrazovací metody, zejména mag−

netickou rezonanci pro zobrazení
prsu. Před operačními výkony od−
borníci této kliniky označují chi−
rurgům takzvané sen−
tinelové uzliny v prsu
a díky hybridním zo−

brazovacím metodám, PET/MR
a PET/CT, určují celkový rozsah ná−
dorového onemocnění prsu.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

O přínosu nového centra hovoří
ředitel MUDr. Václav Šimánek,
Ph.D.: „Přímé navázání screeningo−
vého pracoviště na komplexní onko−
logické centrum zabezpečuje nej−
rychlejší cestu od diagnózy k léčbě
a dovoluje nejužší spolupráci všech
lékařů, kteří se na diagnostice a léč−
bě nádorů prsů podílejí. Rychlost při
určení správného postupu léčby je
zásadní. Takto integrované mamo−
diagnostické pracoviště je v České
republice naprosto ojedinělé. Zabez−
pečuje ženám skutečně komplexní
péči od preventivního vyšetření,
přes provedení biopsie, až po chi−
rurgickou nebo onkologickou léčbu.
Plzeňský region je krajem s nejvyš−
ším výskytem rakovinového one−
mocnění a jsme připraveni provádět
preventivní mamografické vyšetření
klientkám z celého kraje.“
Nové mamocentrum se nachází
v lochotínském areálu FN Plzeň ve
druhém podzemním podlaží vcho−
du A, dostupnost je i z vchodu B
(2.PP). Nemocnice do úprav pro−
stor a nákupu moderních přístrojů
investovala 22 milionů korun.
Plzeňský rozhled 5/2018
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Slovany mají strom pro

Olgu Havlovou
Na různých místech po celé České
republice se během roku 2018 za−
sadí celkem 85 „stromů dobré vů−
le“, které symbolicky připomenou
památku osobnosti paní Olgy
Havlové. Iniciátorem výsadby stro−
mů pro Olgu Havlovou je Výbor do−
bré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Nadaci Olga Havlová založila

Prostranství navíc zdobí i květiny,
konkrétně narcisy,“ uvedl starosta
MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner.
Pro červenolistý buk, tzv. Fagus
sylvatica ´Roseomarginata´, jsou
typické jeho nápadně panašované
listy, které se výrazně zabarvují
především v květnu a červnu.

Soukromá Střední odborná škola
a Gymnázium BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Kontakty: 773 971 313, 379 789 530 večer

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme 2. kolo přijímacího řízení
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.

Pamětní desku převzal starosta obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner,
který se také chopil rýče při zasazování stromu.

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
12

v roce 1992 a v letošním roce by
se dožila 85 let. Jeden ze stromů
pro Olgu Havlovou byl nově zasa−
zen i na Slovanech.
„Pro výsadbu jsme zvolili červe−
nolistý buk a prostor proti čelu rad−
nice. Červenolistý buk je strom za−
jímavý zbarvením listů a k místu se
navíc hodí, protože doplní tentýž
druh buku, který jsme nechali
poblíž vysadit před pěti lety.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Jedná se o zajímavou solitéru jak
z dálky, tak při pohledu v detailu.
Tenká hladká borka bělošedé barvy
může připomínat stříbrné vlasy
paní Olgy Havlové. U stromu je
nainstalována také pamětní deska,
která je věnovaná Výboru dobré
vůle Nadace Olgy Havlové. Později
bude místo ještě doplněno lavič−
kou a menší plochou zpevněnou
dřevěnými deskami.
Plzeňský rozhled 5/2018

Zlatá a stříbrná horečka
Výkup zlata a stříbra je nejlepší ve
Zlaté Investiční Bance.
Mnoho z nás většinou ani netuší, ja−
ké poklady máme doma. Ať už se
jedná o staré, poškozené či polá−
mané šperky, staré mince, zlaté zub−

ní korunky, stříbrné příbory či
z módy vyšlé šperky. Výkup
drahých kovů je v současné do−
bě nejrychlejší a nejjednodušší
způsob, jak své peníze znovu
zhodnotit. Aktuální cena zlata se
na Londýnské burze pohybu−
je okolo 31 000,− Kč za unci.
V souladu s kurzem české koruny
cena zlata od začátku roku 2018
opět mírně stoupla. „Své zlaté či stří−
brné šperky můžete snadno promě−
nit i na částky značně přesahující
Vaše očekávání,“ sděluje manager
Zlaté Investiční Banky, který konsta−
tuje stále stoupající počet zákazníků.
Paní Poláková se rozhodla navští−
vit Zlatou Investiční Banku v Plzni
a informovat se o výkupních ce−
nách. „Měla jsem několik starých
řetízků, prsten, náušnice po praro−
dičích a jednu stříbrnou minci a roz−
hodla jsem se je prodat. Zaujala mě
pobočka Zlaté investiční banky, která

Plzeňský rozhled 5/2018

nabízí dlouhodobě vysoké ceny za
výkup. S jednáním personálu jsem
byla velice spokojená a mile mě pře−
kvapila i vyplacená hotovost, a to
přes 9 tisíc korun,“
pochvaluje si.
O skvělých vý−
kupních cenách je
možné se přijít ne−
závazně přesvěd−
čit. Obslouží Vás
příjemný personál,
diskrétní prostředí
při výkupu dra−
hých kovů je sa−
mozřejmostí.

Pobočka Zlaté Investiční Banky:

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

Otvírací doba:
Po – Pá: 09:00 – 12:00

12:30 – 17:00
V sobotu je pro Vás pobočka
otevřena po předchozím
telefonickém objednání na čísle

tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte přijít ke skutečným
profesionálům.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Střípky
z Plzně
Daikin si vybírá
budoucí odborníky
mezi studenty ZČU
Zatímco politologů, sociologů, no−
vinářů a jinak humanitně vzděla−
ných specialistů je v Česku dosta−
tek, absolventi technických oborů
na trhu práce dlouhodobě chybí.
Podle měsíčníku Českého statistic−
kého úřadu Statistika&My počet
studentů technických oborů v roz−
mezí let 2010 a 2016 klesl o 22 %.
Nedostatek absolventů nutí firmy,
aby své budoucí odborníky hledaly
již na vysokých školách a s jedno−
tlivými fakultami rozvíjely obou−
stranně přínosnou spolupráci.
Příkladem je plzeňský Daikin
a Západočeská univerzita v Plzni
(ZČU). Výrobce moderních klima−
tizací a vedení školy podepsali
smlouvu o pokračující spolupráci
na období od letošního března do
konce února 2019. Partnerství
Daikinu a ZČU je přínosem hlavně
pro studenty, kteří se v rámci své−
ho studia mohou setkat s odbor−
níky z praxe a sledovat, jak jsou
odborné technické znalosti využí−
vány v reálném provozu.
„V rámci spolupráce s univer−
zitou pořádáme přednášky, work−
shopy i prohlídky naší výrobní ha−
ly. Studenti jsou v bezprostředním
kontaktu s odborníky našeho vý−
vojového a testovacího oddělení,
kde vznikají nové modely klimati−
zací pro domácnosti, které se pak
prodávají po celém světě,“ uvádí
Tomáš Matoušek, HR Senior
Specialist Daikinu, a dodává: „Od
studentů máme velmi dobrou
zpětnou vazbu. Většina z nich je
ráda, že může pozorovat, jak se
odborná teorie uplatňuje v praxi,
jak zkušení odborníci přemýšlejí
a jaké technické problémy se
zrovna snaží vyřešit. Spolupráce
se studentem, který projeví zájem
o naše zaměření, začíná občas−
nou výpomocí nebo psaním dip−
lomové práce související s naší
činností a v některých případech
pak končí i plnohodnotným za−
městnaneckým poměrem.“
Prodloužení partnerské spolu−
práce Daikinu a ZČU dává výrobci
klimatizací právo užívat označení
Partner Západočeské univerzity
v Plzni.
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Na opravy nádraží na Plzeňsku je
připraveno 58 milionů
Přibližně 58 milionů korun investu−
je letos Správa železniční dopravní
cesty (SŽDC) do oprav výpravních
budov v Plzeňském kraji, část pe−
něz půjde současně na přípravu
dalších projektů, jejichž zahájení
se plánuje v roce 2019. Mezi letos
největší realizované projekty patří
opravy budov v Plasech, Staňkově
či Železné Rudě−Alžbětíně.
„Nejočekávanějším projektem na
západě Čech je samozřejmě re−
konstrukce výpravní budovy na pl−
zeňském hlavním nádraží. S ohle−
dem na velikost objektu a náročnost
projektové přípravy prosíme cestují−
cí o trpělivost, rádi bychom zahájili
rekonstrukci v roce 2020. Hotovo
naopak máme v nedalekých Roky−
canech, kde SŽDC stavebními úpra−
vami výrazně zlepšila funkčnost
a vzhled budovy,“ přibližuje náměs−
tek generálního ředitele SŽDC pro
správu majetku Tomáš Drmola.

vila se rovněž podlaha v chodbách
provozní části budovy. „Největším
oříškem byla oprava vstupního
schodiště, které bylo léty používání
značně poškozené. Bylo nutné je
rozebrat na jednotlivé žulové kvádry,
vybetonovat jeho nové základy
a schodiště opět z kvádrů sestavit
a zabezpečit proti posunutí,“ doplňu−
je Tomáš Drmola. Celková investice
se vyšplhala na 3,5 milionu Kč.

střecha, fasáda, konstrukce přístřeš−
ků a také čekárna, hodnota prací do−
sáhne 9,4 milionu Kč.
V Železné Rudě−Alžbětíně proběh−
la loni první etapa opravných prací
na nízké části budovy a na nástu−
pištním přístřešku, letos na to navá−
že oprava zbylé části budovy za 4,2
milionu Kč. Opraví se střecha a po−
škozené prvky fasády, obnoví nátěry
i klempířské prvky a provedou další

Rekonstrukce plzeňského nádraží

Rokycanské nádraží po rekonstrukci

V rámci této akce bylo kompletně
zrekonstruováno sociální zařízení
pro cestující, které je samozřejmě
bezbariérové s vyhrazeným WC pro
vozíčkáře. Dále se provedl nový ná−
těr přístřešku bývalého nástupiště,
dokončené jsou opravy komínů a ta−
ké fasády v místech podezdívky,
upravil se povrch bezbariérového
přístupu do odbavovací haly. Opra−

V letošním roce se
v Plzeňském kraji opra−
vuje například nádražní
budova v Plasech, kde
probíhá kompletní oprava
střechy a fasády včetně
klempířských prvků a ta−
ké technických zařízení
a interiéru. Plánovaná vý−
še investice je 9,6 mili−
onu Kč. V Hrádku u Sušice se provádí
oprava vnějšího pláště, nátěry bedně−
ní, výměna oken i dveří a opravy stře−
chy stavědla a WC v budově za 3,6
milionu Kč. Práce ve Velkých Hydči−
cích zahrnují opravy střechy, čekárny
a WC pro veřejnost (včetně nového
krovu nad ním), výměnu oken, dveří
a vytápěcího kotle, to vše za 5,4 milio−
nu Kč. Ve Staňkově se pak opravuje
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stavební opravy. V Nemilkově dojde
za 2,1 milionu Kč k opravě vnějšího
pláště a střechy, okna a dveře byly
vyměněny již v loňském roce. Na té−
to stavbě se v rámci další dílčí etapy
připravuje realizace nové kanalizace.
Přibližně 2,7 milionu Kč pak budou
stát opravy hydroizolace a fasády,
nové výplně otvorů, vestavba nové−
ho WC a úpravy čekárny i podlah ve
výpravní kanceláři v Nezvěsticích.
Ještě letos by se také měla zahájit
oprava nádražní budovy v Poběžo−
vicích. „Příští rok bychom rádi zahá−
jili další komplexní rekonstrukce ná−
dražních budov například v Tachově,
Horažďovicích a Sušici, záleží však
na schválení investic a přídělu fi−
nančních prostředků,“ dodává ná−
městek Tomáš Drmola.
Plzeňský rozhled 5/2018

Plzeňský rozhled 5/2018
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Standardy pro
dopravní
infrastrukturu
Plzeňští radní schválili noveliza−
ci a doplnění Plzeňského stan−
dardu městských komunikací,
tedy pokynů, které upravují pod−
mínky pro projektování a vý−
stavbu dopravní infrastruktury
v majetku města Plzně. Stan−
dard má zaručit jednotný postup
při činnostech různých investo−
rů na současném či budoucím
městském majetku. Standard
vznikl již v roce 2009 a poslední
aktualizace byla provedena v ro−
ce 2015.
Standard zahrnuje podmínky
pro dopravní řešení komunikací,
světelnou signalizaci, kamerový
systém, veřejné osvětlení, celo−
plošné opravy, rekonstrukci
a výstavbu vozovek a chodníků,
provádění výkopů a zásypů rýh
inženýrských sítí v komunika−
cích, manipulaci se stavebním
materiálem, konstrukce tramva−
jových tratí a trakční vedení, ka−
bely a měnírny, uliční kanali−
zační vpusti.
„Aktualizaci bylo nutné pro−
vést kvůli tomu, že se od roku
2015 změnily některé předpisy
i požadavky správců. Novým
provozovatelem
veřejného
osvětlení a světelné signalizace
se staly Plzeňské městské do−
pravní podniky, rozvinuly se
technologie odhlučnění tramva−
jových kolejí a některé kompo−
nenty trakčních měníren a uliční
kanalizační vpusti od 1. ledna
spravuje Správa veřejného stat−
ku města Plzně,“ popsal změny
náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí
Petr Náhlík.
Ondřej Vohradský, vedoucí
Úseku koncepce a dopravního
inženýrství Správy veřejného
statku města Plzně, doplnil, že
aktualizace se týká například
doplnění požadavků pro navrho−
vání zastávek MHD, upřesnění
podmínek pro práci na zaříze−
ních světelné signalizace, dopl−
nění požadavků na svítidla, která
využívají nové LED technologie
či zpřísnění podmínek pro vý−
kopy při haváriích.
16

Do soutěže Stavba roku Plzeňského
kraje se přihlásilo 28 staveb
Odborná porota soutěže Stavba roku
Plzeňského kraje 2017 se seznámila
s přihlášenými stavbami, které se
ucházejí o některou z udělovaných
cen. Do soutěže se v letošním 15.
ročníku přihlásilo celkem 28 staveb
v sedmi kategoriích, nejpočetněji za−
stoupené jsou rekonstrukce budov.
Soutěžní díla reprezentují široké
spektrum staveb od mateřské školy,
přes statek, fotbalové hřiště, smu−
teční síň, historický park, až po pa−
mátkově chráněný „dům v kožichu“.
Po osobní návštěvě všech přihláše−
ných staveb z nich porota vybere

nominace na titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2017.
Menší část přihlášených staveb
se nachází na území města Plzně,
více než polovina je
rozmístěná v dalších
obcích Plzeňského kra−
je. Vyhlašovateli sou−
těže jsou Plzeňský kraj
a město Plzeň, odbor−
ným garantem Okresní
hospodářská komora
Plzeňsko v čele s Ing.
Otou Rubnerem, před−
sedou představenstva.

Členové odborné poroty v násle−
dujících dnech osobně navštěvují
přihlášené stavby. Poté bude porota
stavby posuzovat a vybere ty, které

Kaple Panny Marie Bolestné

Mercandinovy sady
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získají nominaci na titul Stavba roku
Plzeňského kraje 2017. V součas−
nosti může pro nominované stavby
hlasovat široká veřejnost a na zákla−
dě výsledků hlasování bude udělena
Cena veřejnosti. Současně bude
možné hlasovat také pro některou
z nominací na Stavbu století Plzeň−
ského kraje. Vítězné stavby budou
vyhlášeny na galavečeru 5. června
2018 v Měšťanské besedě v Plzni.
Plzeňský rozhled 5/2018

Kraj má zdravotní radu
ze zástupců nemocnic
Plzeňský kraj vytvořil nový poradní
orgán, se kterým bude koncepčně
řešit rozvoj zdravotních služeb
v kraji, ale také aktuální výzvy čes−
kého zdravotnictví. Je jím krajská
zdravotní rada, jejímiž členy jsou
kromě hejtmana Josefa Bernarda
také manažeři, přednostové a pri−
máři Fakultní nemocnice Plzeň
a Nemocnic Plzeňského kraje.
Zdravotní rada bude jednat každé
tři měsíce nebo v případě nutnosti
i častěji. Primárně se bude zabývat
koncepčním rozvojem základní ne−
mocniční péče na území kraje,
aby se zvyšovala její kvalita a efekti−
vita a byla zachována dostupnost.
Jedná se o odbornou komunikační
platformu, která pro určené oblasti
navrhne potřebné kroky, podpoří je−
jich realizaci a bude monitorovat do−
sahované výsledky.
Dalšími zástupci zdravotní rady
jsou ředitel Fakultní nemocnice Plzeň
Václav Šimánek, předseda předsta−
venstva společnosti Nemocnice

Plzeňský rozhled 5/2018

Plzeňského kra−
je Marek Kýhos,
přednostové
vybraných kli−
nik FN Plzeň
a určení primá−
ři krajských ne−
mocnic. Před−
Marek Kýhos
nostové a pri−
máři zastupují vždy základní medicín−
ské obory, tedy kliniky a oddělení
interní, chirurgické, dětské, gyneko−
logicko−porodnické a ARO.
Vznik rady podporuje i nejvyšší
představitel krajských nemocnic
v Domažlicích, Horažďovicích, Kla−
tovech, Rokycanech, Stodu a Svaté
Anny v Plané Marek Kýhos. „Jedno−
značně podporujeme myšlenku užší
spolupráce s fakultní nemocnicí
v oblasti vzdělávání, hledání mož−
ností pro užší personální propojení
některých pracovišť a těsnější
spolupráci v oblasti koordinace po−
skytované péče,“ konkretizoval ně−
která témata Marek Kýhos.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Poprvé se o nás někdo opravdu zajímal!
27. Hamernický
den v Dobřívě
Již tradiční Hamernický den na
vodním hamru v Dobřívě na
Rokycansku, který se koná
v sobotu 19. května, je celo−
denní kovářskou akcí s bohatým
kulturním programem. V Dobří−
vě se tak každoročně prezentují
kováři, kteří se sem sjíždějí
nejen ze Západních Čech, ale
i z Moravy. Záštitu nad ním
převzalo Společenstvo kovářů,
uměleckých kovářů, podkovářů
a zámečníků, které také dohlíží
na průběh soutěže učňů ko−
vářského řemesla s názvem
Dobřívský cvoček. Díla, jejichž
výrobu budou moci návštěvníci
sledovat přímo na místě, budou
na konci Hamernického dne vy−
stavena a veřejně vyhodnocena
odbornou porotou.
Přestože vodní hamr prochází
v letošním roce náročnou re−
konstrukcí budovy i vnitřního
vybavení, příznivci kovářského
řemesla nebudou ochuzeni
o bohatý doprovodný program,
který se bude konat v přilehlém
exteriéru. Zároveň bude veřej−
nost seznámena s celým pro−
jektem revitalizace vodního
hamru. Jediným omezením bu−
de skutečnost, že v hamru ne−
budou probíhat prohlídky se
spuštěnými stroji, ale bude
možnost sledovat postup prací
na opravách.

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:
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739 690 532 nebo
604 692 023

Záchranná stanice živočichů v Plz−
ni měla vzácnou návštěvu. Radní
pro životní prostředí a zemědělství
Plzeňského kraje Mgr. Radka Tryl−
čová je prvním politickým repre−
zentantem kraje, který nejprve ze
své iniciativy svolal pracovní pora−
du všech záchranných stanic, které
v kraji fungují a následně je začala
i objíždět.

„Krom návštěvy lé−
čebného zázemí, ukáz−
ky některých zvířecích
pacientů a chovanců

jsme paní radní představili i naše
projekty druhové ochrany a ekolo−
gické výchovy přímo v terénu,“ sdě−
lil šéf stanice Karel Makoň.

Plzeň se chystá na příjezd slonů
Generel rozvoje Zoologické a bota−
nické zahrady města Plzně nově
zahrnuje projekt Sloni na Mži.
Jedná se o rozvojový projekt, na
němž nyní krajská metropole in−
tenzivně pracuje. Pro slony, kteří
zatím v Plzni nejsou, chce zoolo−
gická zahrada zhruba čtrnácti−
hektarovou plochu v údolí řeky
Mže. Hotová je změna územního
plánu i studie, zhruba 1,5 roku
nyní potrvají projekční práce.
„Generel zohledňuje stávající stav
areálu zoo, odráží se v něm i výstav−
ba nových expozic a zahrnuje i nové
rozvojové plochy. Doplnění projektu
Sloni na Mži do generelu je jasným
signálem toho, že město s tímto po−
čítá a vnímá to jako velký rozvojový
projekt,“ přiblížil první náměstek
primátora Martin Baxa.
Pro projekt město vykupovalo
pozemky jihovýchodně od stávají−
cího areálu zahrady, které odděluje
ulice Pod Vinicemi. Město se pokusí
získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí, přičemž před−
pokládá, že vhodný dotační titul by
se mohl najít v příštím programova−
cím období.
Celá plocha by měla být dělena
na tři expozice, které budou před−
stavovat tři zeměpisné oblasti, a si−
ce Velké Sundy a jižní část Malaj−
ského poloostrova, dále Celebes,
Malé Sundy (Wallacea) a Filipíny

a třetí bude Nová Guinea a Austrálie.
Expozice bude tvořena ubikacemi ve
stylu lidských obydlí dané oblasti
a výběhy, pro slony by měla být vy−
členěna plocha zhruba 3,5 hektaru.
„Z pohledu chovaných zvířat bu−
de stěžejním a zároveň i největším

Malých Sund a Filipín. Novogui−
nejská expozice bude tvořena zčásti
výběhy klokanů a kasuárů, ptáci bu−
dou vystaveni ve skleníku s voliéra−
mi na okraji areálu a část bude inter−
aktivní stezkou lesním biotopem se
stromovými domky.

slon indický, tomu také bude vě−
nována i prostorově největší část
expozic, která bude dělena ještě
na prostor pro samce a samice,
eventuálně s mláďaty,“ přiblížil ředi−
tel zahrady Jiří Trávníček. Kromě
slonů budou k vidění i tapíři čabra−
koví, z drobnějších zvířat například
giboni a další. V expozici věnované
fauně Wallacei budou chováni jak
savci Celebesu (Sulawesi), tak

Hlavní pavilon pro slony, tapíry
a hady naváže na volný výběh pro
slony. Tam budou vybudovány vnitřní
a venkovní vodní plochy pro slony.
Dále se uvažuje o vybudování restau−
race, ubikace a výběhů pro langury
a jeleny. Tato část bude propojena se
stávajícím areálem zahrady novým
pěším mostem přes silnici. V České
republice jsou slonice v Praze, v Ústí
nad Labem, Ostravě, Zlíně a Liberci.
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Plzeňský lesník má na
Sofronce pamětní desku
Pamětní deska v Arboretu Sofron−
ka bude připomínat významnou
osobnost plzeňského i celoevrop−
ského lesnictví profesora Josefa
Sigmonda. Správa veřejného stat−

ku města Plzně ji nechala instalo−
vat u příležitosti 150. výročí na−
rození lesníka, učitele, vědce i vý−
zkumníka, který se počátkem mi−
nulého století zasloužil o obnovu
plzeňských lesů.
Profesor Sigmond působil v měst−
ských lesích v Plzni od roku 1898 do
roku 1926. „Jako lesní rada měl vel−
kou zásluhu na obnově plzeňských
lesů, které byly díky předchozímu
nevhodnému hospodaření ve špat−

ném stavu. Sigmond pochopil, že li−
mitujícím faktorem jsou místní pod−
mínky, především chudé písčité pů−
dy a malé množství srážek, a tomu
přizpůsobil i lesní hospodaření,“
uvedl šéf arboreta Jan Kaňák.
Doplnil, že za jeho působení se
dřevní zásoba v městských lesích
téměř zdvojnásobila, výrazně se
zlepšil zdravotní stav a estetická
hodnota lesů. Plzeňské lesy se tak
zařadily mezi nejlepší městské lesní
statky v českých zemích.
Profesor Sigmond nezapomínal
ani na využívání příměstských lesů
k rekreaci. Navrhl zřízení mnoha pro−
cházkových cest a prosazoval vý−
sadbu zeleně, sadů a alejí přímo ve
městě. Podílel se například i na za−
lesnění Homolky, založení Borského
parku, Pytlíkova sadu a na výsadbě
lipových alejí na Klatovské třídě.
Také rašeliniště u Kamenného rybní−
ka bylo díky němu už v roce 1913
vyčleněno z normálního hospoda−
ření a od roku 1930 bylo chráněné
jako přírodní památka.
V rekreační oblasti Boleveckých
rybníků je vybudována sedmikilome−
trová Sigmondova naučná stezka,
která upozorňuje na zajímavosti této
rekreační oblasti. Několik zastávek je
věnováno osobnosti profesora Sig−
monda a jeho výzkumné činnosti.

Po stopách brouka Pytlíka
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Ro−
kycanech, velký a malý výstavní sál
nabízí výstavu nazvanou Po stopách
brouka Pytlíka. Výstava přináší popu−
lárně naučné zamyšlení entomologa
Zbyňka Kejvala nad identitou hlavních
hmyzích postaviček z knížek Ondřeje
Sekory (Knížka Ferdy mravence, Brouk
Pytlík, Ferda cvičí mraveniště...).

Plzeňský rozhled 5/2018

Stručné komentáře doplněné fotogra−
fiemi obsahují různé zajímavosti ze ži−
vota brouků, ploštic, mravenců a mno−
ha dalších. Zjistíte tak, jak ve skuteč−
nosti vypadají dřepčíci – nejrychlejší
skákači hmyzího světa, dozvíte se, že
i pan Sekora si pletl kobylku a saranče
a ukážeme, že brouci prskavci vůbec
nemají hasičské schopnosti…
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Střípky
z Plzně
100PY vedou
do plzeňského Depa
DEPO2015 připravuje velkou zážit−
kovou výstavu, kterou přiblíží sto−
letí republiky z pohledu Plzeňáků.
Velká autorská výstava s názvem
„100PY“ a podtitulem „Sto let re−
publiky očima pěti generací“ uká−
že, jak prošly malé i velké dějiny
Plzní. Výstava, na které se podílelo
více než 20 umělců a odborníků
i široká veřejnost, bude otevřena
od 18. května do 31. října 2018.
Vernisáž se koná 17. května v 18
hodin v DEPO2015.
100PY jsou vlastně tři výstavy
v jedné. Jedna samostatná část
výstavy přibližuje na historických
faktech prostřednictvím fotografií,
textů a archivních videozáznamů
klíčové události posledních sta let
Československa a jejich projekci

Prazdrojští bednáři sepsali knižní nominaci
Bednáři Plzeňského Prazdroje uči−
nili další důležitý krok k zápisu na
seznam nehmotného kulturního dě−
dictví UNESCO. Své řemeslo, jeho
tradici i současnou ruční výrobu
pivovarských sudů popsali v knižní
nominaci. Tu poslali na Minister−
stvo kultury, aby se mohli stát sou−
částí seznamu nehmotného dědict−
ví tradiční české lidové kultury.
Zapsání na tuzemský seznam je
poslední podmínkou před tím, než za−
počne jednání o přijetí na listinu svě−
tového kulturního dědictví. „Seznam
UNESCO je tou nejvyšší metou, které
chceme dosáhnout,“ uvádí manažer
pro turistiku a historické dědictví Pl−
zeňského Prazdroje Rudolf Šlehofer.
Osmičlenná parta pivovarských
bednářů z Plzeňského Prazdroje je
pokračovatelkou slavné tradice, kte−
rá sahá až do začátků výroby pro−
slulého plzeňského ležáku před více
než 175 lety. V dobách největšího
rozkvětu na začátku minulého století
pracovalo v Plzeňském Prazdroji
zhruba 150 bednářů.
Tradici tohoto řemesla drží
Plzeňský Prazdroj jako jediný pivo−
var na světě. Bednáři v Plzni vyrábějí
malé pivní sudy o objemech od 3 do

50 litrů pro různé slavnostní příleži−
tosti, zároveň se starají o ležácké su−
dy a dubové kádě, ve kterých v pl−
zeňských sklepích kvasí a zraje pivo.
„Díky jejich práci mají dnešní sládci
stále k dispozici možnost srovnání

se přesunou do ležáckých sklepů.
„Zároveň dvakrát v roce smolíme
nejméně 26 sudů ze sklepa, přesné
číslo záleží na požadavcích pivo−
varu,“ doplnil mistr bednář Josef
Hrůza. Ležáckých sudů má pivovar

s pivem zrajícím historickým způso−
bem. Chuť proslulého ležáku Pilsner
Urquell se proto nijak nemění,“ dopl−
ňuje Rudolf Šlehofer.
Každoročně plzeňští bednáři vyro−
bí a vysmolí dva nové ležácké sudy
o objemu kolem 40 hektolitrů, které

stále kolem stovky. Kádí je ve skle−
pích také kolem stovky. Ty se ne−
smolí, ale opravují a udržují. Vy−
smolení sudů trvá zhruba jeden až
jeden a půl dne. Plzeňské sudy jsou
z pomalu rostoucího českého dubu
z křivoklátských lesů.

Plzeň zkrášlují rozkvetlé narcisy a krokusy
do událostí v Plzni. Druhá část vý−
stavy, zážitková, dodává historic−
kým událostem osobní rozměr –
na půdorysu pěti generací fiktivní
rodiny Němcových bude mít náv−
štěvník možnost sledovat v zážit−
kových expozicích osudy a dile−
mata, které tvořily „malé dějiny“
konkrétních lidí. Třetí část vý−
stavy se odehrává na nádvoří
DEPO2015. Jako velké lapidárium
ve veřejném prostoru ukáže so−
chy a další artefakty, které obraz
doby krášlily, nebo naopak straši−
ly ulice a náměstí.
Výstavu, která se koná v rámci
projektu Plzeň 2018 „Kde domov
můj“ a patří tak ke stěžejním akcím
oslav 100. výročí založení Česko−
slovenska v Plzni, doplňují dva hra−
vé exponáty určené dětem: dobro−
družný Útěk přes hranice nebo vel−
ká digitální hra Propaganda. Na
nádvoří pro ně bude připraveno
autentické retro hřiště.
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Na mnoha místech Plzně rozkvetly
v těchto dnech tisíce krokusů, nar−
cisů, ladoněk a modřenců. Směsi
holandských cibulovin Sunrise
a Burgundy jsou vysázeny v trav−
natých plochách podél chodníků
a hlavních dopravních tras. Pokud
nebude příliš sucho a teplo, vydrží
kvést až jeden měsíc.
Téměř padesát tisíc kusů cibulovin
nechali pracovníci Správy veřejného
statku města Plzně vysázet na podzim
loňského roku na celkovou plochu

800 metrů čtverečných. Ke stávajícím
lokalitám, které byly osázeny narcisy
na podzim roku 2014, a to pod Bole−
veckou návsí, v parku na Homolce,
v Borském parku, v ulicích Tyršova
a Folmavská, přibyla ještě výsadba
obohacená o další druhy cibulovin
v travnatých pásech v ulicích Roky−
canská a Lidická. Další nové plochy
jsou na návsi v Radčicích a v parku
v Červeném Hrádku. Cibuloviny jsou
nyní ve městě vysázeny celkem na
1400 metrech čtverečných.
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Cibuloviny se vysazují pomocí sá−
zecího stroje. „Stroj ostrou radlicí
rozřízne stávající travní drn a nad−
zvedne jej. Pod travní drn se vysype
ze zásobníku přesně nadávkované
množství cibulí a znovu se drnem
překryje. Válec na zadní části stroje
drn přitiskne zpět na původní místo,
takže výsadbová plocha je téměř
k nerozeznání od okolního trávníku,“
popsala Jana Pechová z oddělení
koncepce zeleně Správy veřejného
statku města Plzně.
Narcisy kvetou na stejném místě
opakovaně po dobu více let. „Za pří−
znivých okolností to může být až
deset let. Předpokládáme tedy, že
se záplava žlutých květů zpestřená
modrými krokusy, ladoňkami a mod−
řenci na těchto lokalitách bude opa−
kovat i v příštích několika letech,“
dodala Jana Pechová.
Správa veřejného statku města
Plzně letos vloží do údržby zeleně
zhruba 16 milionů korun. Plzeňané
se mohou těšit na jaře i na další
kvetoucí záhony ve městě včetně
oblíbené datumovky, která se ve
Smetanových sadech objeví po
20. květnu.
Plzeňský rozhled 5/2018

Vítězem je Ondřej Bek
s dřevěnými brýlemi
Plzeňské kolo soutěže začínajících
podnikatelů T−Mobile Rozjezdy vy−
hrál Ondřej Bek z Plzně se svými
dřevěnými brýlemi zn. Bekwood.
Brýle jsou zcela české výroby,
vznikají na míru každému ze zákaz−
níků. Na druhém místě skončil Jan
Čechura s projektem Beescale
(Plzeň) a třetí místo patří Aleši
Oliberiovi z Rokycan. Zvítězili
v konkurenci dvaceti projektů, nej−
častěji z oblasti designu.
Včelař nemůže být u včel každý
den, a ani by je neměl tak často ru−
šit. Tomáš Pižl s přáteli proto navrhl
pod úl váhu, která přes IoT síť posílá
každou hodinu data o stavu úlu.
Zatím váhu a teplotu, ale časem při−
budou i další senzory – například
senzor pohybu nebo okolní teploty.
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Přitom baterie váhy vydrží celý je−
den rok. Aleši Oliberiovi zase chybí
na trhu pláštěnka pro motorkáře,
která by vydržela i dlouhé cesty.
Chystá se vyrábět neoprenové a ny−
lonové bundy.
Do osmého ročníku T−Mobile
Rozjezdů se přihlásilo 483 nápadů.
Největší konkurence je v hlavním
městě (123 přihlášek), Jihomorav−
ském kraji (70 projektů) a v Morav−
skoslezském kraji (47 přihlášek).
V Plzeňském kraji to bylo jenom 20.
Všichni regionální vítězové postupují
do celostátního online hlasování ve−
řejnosti. O druhém celostátním vítězi
pak rozhoduje odborná porota, vybí−
rá z těch nejlepších v každém kraji.
Jména obou celostátních vítězů se
dozvíme 22. června.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

21

Střípky
z Plzně
Litice chystají
přístavbu zbrojnice
Rada města Plzně schválila po−
dání žádosti města o krajskou
dotaci na spolufinancování pro−
jektu přístavby hasičské zbrojni−
ce v Liticích. Příspěvek kraje by
mohl činit zhruba 1,9 milionu ko−
run. Na akci již město získalo
podporu z ministerstva vnitra,
a to ve výši 2,9 milionu korun.
Pokud město uspěje a krajskou
dotaci získá, pokryjí zbytek výda−
jů napůl město a městský obvod
Plzeň 6 – Litice.
„Plzeňský kraj nabízí nyní
možnost spolufinancování pro−
jektů, které získaly dotaci ze stát−
ního rozpočtu, a to konkrétně
v rámci programu určeného pro
jednotky sborů dobrovolných ha−
sičů obcí. Krajská podpora je ve
výši 2/3 dotace státního rozpo−
čtu a my jsme se rozhodli využít
tuto možnost požádat o příspě−
vek kraj,“ vysvětlil ekonomický
náměstek Pavel Kotas.
Akci realizuje městský obvod
Plzeň 6 – Litice, v současné do−
bě probíhá výběrové řízení.
Součástí projektu je přístavba na
jižní straně stávající hasičské
zbrojnice a nástavba části druhé−
ho nadzemního podlaží.
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Firma obdarovala záchranáře
Mezi dlouhodobé podporovatele
Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje patří stříbrská
společnost RSF Elektronik s.r.o. Ta
již několikrát přispěla vybavením
místní výjezdové základny kraj−
ských záchranářů, tentokrát zdra−
votníky obdarovala novou lednicí
a mikrovlnnou troubou.
Z rukou jednatele společnosti
Jiřího Vernera dar převzala staniční
sestra výjezdové základny Stříbro
Yveta Kubincová: „Zmíněná domá−
cí elektronika zlepší náš komfort
na základně, kde mnohdy trávíme
víc času než doma,“ shodují se zá−
chranáři.
A proč se firma RSF Elektronik,
která patří ke světové špičce v pře−
sném obrábění a ve výrobě kabelo−
vých systémů, rozhodla podporovat
právě záchrannou službu? „Ve Stříb−
ře jsme téměř sousedé. Velmi si ce−

níme práce zdravotnických záchra−
nářů, kteří často spěchají kolem na−
šeho sídla k těm, kteří to právě nej−
víc potřebují. Myslíme, že si zaslouží
co nejlepší zázemí,“ vysvětluje jed−
natel Ing. Jiří Verner.

Zatímco společnost RSF Elektro−
nik otevřela své moderní výrobní
a logistické centrum ve Forstově uli−
ci na konci roku 2014, záchranáři se
zabydleli v sousední novostavbě
o dva roky později.

Použité baterie třídíme hůř než vloni
V loňském roce odevzdali lidé v Pl−
zeňském kraji k recyklaci 77,9 tun
použitých baterií. Podle aktuálních
statistik neziskové společnosti ECO−
BAT, která v Česku zajišťuje zpětný od−
běr baterií, každý obyvatel kraje vytří−
dil v průměru 134 gramů baterií, což
zhruba odpovídá 5,5 tužkovým bate−
riím typu AA. Meziročně se však
množství baterií odevzdaných v Plzeň−
ském kraji k recyklaci snížilo o 13 %.
Příznivé výsledky ve sběru jsou ve
městech a obcích, kde se množství
vytříděných baterií zvýšilo o 36 %.
Naopak citelně poklesl sběr ve firmách
a mírně také v obchodech a školách.
„V Plzeňském kraji nás může těšit
nárůst sběru baterií ve městech a ob−
cích,“ říká Petr Kratochvíl ze společ−
nosti ECOBAT a dodává: „Zvyšuje se

dostupnost sběrných míst, působí
osvěta často zajišťovaná přímo obec−
ními a městskými úřady. Díky tomu
roste počet lidí, kteří baterie zodpo−
vědně třídí a odnáší k recyklaci. V ob−
cích také narůstá obliba červených
venkovních kontejnerů, do kterých li−
dé loni odevzdali o dvě třetiny více
baterií než v předchozím roce.“
Mírně poklesl sběr baterií ve ško−
lách zapojených do programu Recy−
klohraní aneb Ukliďme si svět. „Věří−
me, že jde jen o krátkodobý výkyv.
Z dlouhodobého hlediska odvádí školy
v kraji velmi dobrou práci nejen při
samotném sběru, ale především při
vzdělávání mladé generace, kterou
vedou k odpovědnému přístupu k ži−
votnímu prostředí,“ dodává Kratochvíl.
Školy v Plzeňském kraji odevzdaly
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v roce 2017 6,9 tun baterií. Nej−
aktivnější školou byla ZŠ a MŠ Kla−
tovská 129, Plánice, jejíž žáci a pe−
dagogové vytřídili 415 kg baterií.
Díky recyklaci baterií získáváme
ročně přes tisíc tun druhotných su−
rovin. V celé České republice bylo
v roce 2017 k recyklaci odevzdáno
1 681 tun baterií, což představuje
159 gramů na obyvatele. Ve srovná−
ní s rokem 2016 jde o 3% nárůst.
Účinnost sběru baterií již dosahuje
46,3 %. Na recyklaci tedy končí ne−
celá polovina všech baterií, které by−
ly dány do oběhu. Z množství baterií
odevzdaných v loňském roce jsme
díky recyklaci získali téměř 1 100
tun druhotných surovin – především
oceli, zinku, manganu, niklu a mědi,
olova, kobaltu anebo stříbra.
Plzeňský rozhled 5/2018

Restaurátoři zkoumají mariánský sloup
Restaurátoři v současné době po−
drobně zkoumají stav mariánského
sloupu na plzeňském náměstí
Republiky. Odborný průzkum pa−
mátky, která je na mnoha místech
poškozena, bude trvat do konce
dubna. Jeho výsledkem bude re−
staurátorský záměr, jenž se stane
podkladem pro výběrové řízení na
provedení obnovy celé−
ho mariánského sloupu.
„Vzhledem k tomu, že
oprava bude nákladná
a odhaduje se přibližně
na dva miliony korun,
bude rozložena do dvou
až tří let. Začít by se mě−
lo v příštím roce. Jako
první se bude zřejmě re−
staurovat sloup spolu
s hlavicí a sochou Ma−
dony,“ uvedla Ilona Pe−
líšková ze Správy veřej−
ného statku města Plzně.
Doplnila, že poté přijde na řadu další
sochařská výzdoba a nakonec ba−
lustráda a schodiště.
„Význam sloupu, na jehož tvorbě
se podíleli převážně místní umělci
a řemeslníci, je vzhledem k poměrně
rané době vzniku i vzhledem k jeho
bohaté historii spjaté s dějinami
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města značný a přesahuje
hranice regionu,“ uvedl
památkář Viktor Kovařík
z Národního památkového
ústavu.
Doplnil, že původní so−
chařská výzdoba sloupu
dokončeného roku 1681 pochází
z dílny plzeňského sochaře Kristiána
Widemanna. Zahrnovala sochy pa−
trona města Plzně, sv. Bartoloměje,
českého zemského patrona sv.
Václava, patrona proti nebezpečí
ohně sv. Floriána, patrona proti mo−
rovým ranám sv. Rocha a sv. Rozálie

Palermské, další do−
bově oblíbené proti−
morové patronky.
Vrchol sloupu osa−
zuje socha Panny
Marie s Ježíškem,
replika takzvané Pl−
zeňské madony, opu−
kové skulptury po−
cházející z období
konce 3. čtvr tiny 14.
století a umístěné na
hlavním oltáři v blíz−
kém městském kos−
tele sv. Bartoloměje.
Původní sochařská
výzdoba sloupu byla
o další sochy obohacena v roce
1714, tedy po dalším moru, jenž za−
sáhl Čechy včetně Plzně roku 1713.
Tehdy přibyly na sloup opět z dílny
Kristiána Widemanna sochy sv.
Františka Xaverského, sv. Petra
z Alkantary a sv. Barbory.
Sloup zapsaný jako kulturní památ−
ka byl během své existence mnoho−
krát opravován a restaurován, a to
například v letech 1814, 1856, 1874,
1890, 1931, 1946, 1964, 1985−
1987. Poslední a jen konzervační zá−
sah se uskutečnil v roce 2006, tedy
před více než 12 lety.
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Půl milionu Lidé s handicapem v Milířích
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 umož−
ní záchranářům, aby si pořídili
speciální vozidlo kategorie SUV
s pohonem všech kol a tažným
zařízením s možností připojení
přívěsu vybaveného materiálem
pro řešení mimořádných udá−
lostí s hromadným postižením
osob. Tím se zvýší jejich připra−
venost k zásahu při mimořád−
ných událostech, jako jsou na−
příklad velké dopravní nehody,
chemické havárie, povodně
a další události. Prioritním zása−
hovým územím takového vo−
zidla bude město Plzeň,“ uvedl
primátor Martin Zrzavecký.
V době, kdy nebudou řešeny
mimořádné události velkého
rozsahu, bude vozidlo používá−
no na území Plzně jako vozidlo
pro dopravu lékaře na místo
události menšího rozsahu.
24

dostali relaxační zónu
Velikonoční besídku spojenou se
slavnostním otevřením relaxační
místnosti uspořádal Domov pro
osoby se zdravotním postižením
Milíře na Tachovsku. Projekt odpo−
činkové zóny podpořili uživatelé
sportovní aplikace EPP – Pomáhej
pohybem a Nadace ČEZ.
Služeb Domova Milíře využívá
65 osob (mužů i žen ve věku od 3 do
40 let) s mentálním postižením nebo
s mentálním postižením s přidružený−

individuální, výchovné a vzdělávací
aktivity. Milířovský domov se s žádostí
o finanční příspěvek obrátil na Nadaci
ČEZ, která projekt relaxační místnosti
zařadila mezi další dobročinné projek−
ty v aplikaci EPP –
Pomáhej pohy−
bem. Ten různými
sportovními akti−
vitami podpořili je−
jí uživatelé a po−
mohli tak organi−

jejich schopností a dovedností
a umožní jim prožít kvalitní a plno−
hodnotný život. Velkou pozornost
věnujeme pohybovým, dramatickým
či výtvarným aktivitám, v nichž mo−

mi vadami pohybového či smyslové−
ho aparátu nebo jejich kombinace.
Protože se v poslední době zvýšil prů−
měrný věk klientů, vznikla potřeba vy−
tvoření nové relaxační místnosti pro

zaci k celkové
darované částce
150 tisíc na vyba−
vení. Díky zapojení
klientů do rekon−
strukce prostor se
nakonec podařilo místo jedné vybavit
hned dvě relaxační místnosti.
„Naším cílem je vytvořit uživate−
lům služeb optimální podmínky, kte−
ré vedou k rozvoji, úpravě a zpevnění

hou klienti realizovat a rozvíjet své
schopnosti a zájmy,“ vysvětluje ve−
doucí výchovného oddělení domova
Blanka Šmíchová.
„Těší mě, že uživatelé naší EPPky
v krátkém čase podpořili všemi sila−
mi projekt relaxační zóny pro handi−
capované klienty domova v Milířově,
a ti si tak mohou o Velikonocích no−
vé zázemí vyzkoušet,“ dodává ředi−
telka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
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Střípky
z Plzně
Dotace na
sociální bydlení
Zastupitelé Plzně schválili přijetí
státní dotace na úpravu měst−
ských velkometrážních bytů
pro sociální bydlení ve výši
7,323 milionu korun. Peníze
město použije na spolufinanco−
vání rekonstrukce pěti velkých
bytů. Cílem úpravy je rozdělit je
na deset menších bytových
jednotek s nižším nájmem. Cel−
kové náklady na rekonstrukci
představuje 8,136 milionu ko−
run. Podpora z Integrovaného
regionálního operačního progra−
mu činí 90 procent uznatelných
nákladů. Projekt bude dokončen
do 31. července 2018.
„Byty, které chce nechat měs−
to rozdělit a upravit, jsou příliš
velké, a tedy pro sociální účely
špatně pronajímatelné. Hlavním
cílem projektu je nabídnout byd−
lení ekonomicky aktivním lidem,
kteří však nejsou schopni za
tržních podmínek získat stan−
dardní a přiměřené nájemní byd−
lení,“ uvedl ekonomický náměs−
tek Pavel Kotas. Doplnil, že jde
o byty v Dominikánské, Tylově
a Petákově ulici, v ulici Na Be−
lánce a na Husově náměstí.
Všechny domy jsou ve stopro−
centním vlastnictví statutárního
města Plzně.
„Projekt je pokračováním
v úspěšné obnově městského
bytového fondu. Město do této
oblasti výrazně zvýšilo podíl
investic, za poslední tři roky vlo−
žilo do opravy a údržby bytů mi−
nimálně 250 milionů korun,“ do−
dal Pavel Kotas.

Z Plzně na kole po cyklostezce až do Brdských lesů
Krajská rada rozdělí 4 miliony ko−
run na podporu rozvoje cyklotu −
ristiky a cyklistické dopravy pro
rok 2018, a to 14 žadatelům, kteří
o investiční dotaci v prvním kole
požádali. Zároveň také radní schvá−
lili vy hlášení druhého kola pro −
gramu včetně pravidel pro žadatele.
Pro druhé kolo pak bude určena
k roz dělení částka 884.600 Kč.
Mezi doporučenými žadateli je
napří klad město Starý Plzenec,
které žádá o dotaci na cyklostezku
Plzeňský rozhled 5/2018

Starý Plzenec – Šťáhlavy, dále pak
Klub českých turistů za účelem
údržby značení cyklotras v Pl −
zeňském kraji.
Cyklostezka Starý Plzenec – Šťá−
hlavy by měla dovézt cyklisty až do
Brd, a to dokonce už z Plzně. I proto
se na tomto projektu podílí také
plzeňský obvod Slovany a jeho rad−
nice, která na toto dílo získala už
i dotaci. V dubna tak už bude pode−
psána smlouva o dílo s vybraným
zhotovitelem – firmou EUROVIA CS

a.s.. Vysoutěžená cena činí 14,21
milionů korun oproti plánovaným
24,23 milionů korun. Přitom celých
90 % finančích nákladů bude hra−
zeno z prostředků EU, na zbývají−
cích 10 % spolu se Starým Plzen−
cem obdržely obě radnice dotaci
z Plzeňského kraje.
„Stavba je tedy na spadnutí. V zá−
věru března jsme navíc zahájili první
přípravné práce, které spočívaly ve
vykácení stromů a vymýcení křovin,
které překážely stavbě, abychom
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stihli blížící se konec doby vegetač−
ního klidu, kdy jsou takové zásahy
povoleny. Ve druhé polovině dubna
bude vybranému zhotoviteli předáno
staveniště a pak se již naplno roz−
jedou stavební práce. A to jak na
území Plzně, tak Starého Plzence.
Hraniční čarou mezi nimi je dálniční
most nad údolím řeky Úslavy. A přij−
de září a s ním i otevření nové
cyklostezky,“ sdělil Vladimír Černý
z odboru majetku a investic z radni−
ce na Slovanech.
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Dotace přívozu
Darová
Rada Plzeňského kraje odsou−
hlasila poskytnutí dotace obci
Břasy ve výši 320 tisíc korun na
částečné pokrytí nákladů, které
souvisejí se zajištěním provozu
přívozu Darová v letošním roce.
Tento projekt Plzeňský kraj
podporuje už od roku 2013.
Obec Břasy v roce 2017 rekons−
truovala provozní budovu, při−
čemž výdaje dosáhly výše tří
milionů korun. Ta nyní slouží ja−
ko zázemí pro převozníka, letos
v únoru pak břaská radnice ne−
chala opravit převozní prám.

Vyřízení dokladů bude pro rodiny
s dětmi pohodlnější
Magistrát města Plzně zřídil nově tři
přepážky v oddělení občanských
průkazů a cestovních dokladů, které
zvýší komfort rodinám s dětmi při
vyřizování dokladů. Pokud se celá
rodina, která potřebuje vyřídit více
dokladů najednou, objedná na určitý
čas, může se jí úřednice věnovat až
hodinu. Objednací systém toto do−
sud neumožňoval, bylo standardně
možné vyřídit v určitém termínu
pouze jednu službu pro jednu osobu.

vyřešit,“ vysvětlil primátor města
Martin Zrzavecký.
Podle Lenky Dupalové z Úřadu
správních agend Magistrátu města
Plzně je místnost pro rodiny s dětmi
umístěna v prvním patře budovy na
náměstí Republiky 16. Nově zrekon−
struovaný prostor
je vybaven třemi
moderními přepáž−
kami, které jsou
obdobné jako do−

Přepážky pro rodiny s dětmi jsou
prozatím k dispozici v pondělí a ve
středu od 8 do 18 hodin.
„Z dosavadních zkušeností vyplý−
vá, že je po takové službě poptávka.
Když například přišla matka se dvě−
ma dětmi a potřebovala nový občan−
ský průkaz pro sebe a pro děti nové
pasy, bylo dost komplikované vyřídit
vše najednou a rodina se nevyhnula
čekání u jednotlivých přepážek.
Nová služba by tento problém měla

savadních 13 pře−
pážek v přízemí.
Děti budou mít
v prvním patře
k dispozici i malý
dětský koutek, jehož zařízení chce
úřad postupně doplňovat.
Služba i nově upravený objedná−
vací systém funguje od března, lidé
se mohou objednat prostřednictvím
internetu v aplikaci www.uradbezce−
kani.cz. Ve výběru služby zatrhnou
políčko Rodiny s dětmi – Občanské
průkazy nebo Rodiny s dětmi –
Cestovní pasy. Mohou se také objed−
nat telefonicky v Kontaktním centru
na telefonním čísle 370 831 111.

ZAT dodá řídicí
systém do Finska
Technologie české společnosti
ZAT bude řídit další jaderný re−
aktor v Evropě. Kontrakt za 4,6
milionu eur podepsali zástupci
obou firem v sídle finského par−
tnera Fortum Oy v Helsinkách.
Zakázka bude realizována v ná−
sledujících třech letech. Předání
do trvalého provozu proběhne
v červnu 2021.
Výrobce řídicích systémů ZAT
bude na primární část jaderné
elektrárny Loviisa ve Finsku
dodávat řídicí systém RRCS (re−
actor rod control system). Kon−
krétně jde o výkonovou část
s nízkofrekvenčními měniči pro
řízení polohy regulačních tyčí
reaktoru jaderného bloku
s technologií VVER 440.
Český řídicí systém SandRA
je v současné době nasazen už
na deseti jaderných reaktorech
s technologií VVER 440 a jede−
nácti jaderných reaktorech
s technologií VVER 1000 v pěti
zemích světa. „Aktuálně máme
zasmluvněných a rozpracova−
ných šest projektů na dodání té−
to technologie. Jejich realizace
bude ukončena v průběhu ná−
sledujících tří let. Po jejich do−
končení rozšíříme naši působ−
nost o další dvě země, kde jsou
na jaderných elektrárnách nasa−
zeny námi vyvinuté technolo−
gie,“ říká Ivo Tichý, člen před−
stavenstva ZAT.
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Pokud si předem nezamluví termín,
existuje riziko, že mohou čekat delší
dobu, než na ně přijde řada.
Lenka Dupalová doplnila, že loni
oddělení občanských průkazů a ces−
tovních dokladů obsloužilo 108 tisíc
lidí. V prvních třech měsících letoš−
ního roku již oddělením prošlo 18 ti−
síc klientů, přičemž aplikaci Úřad
bez čekání využilo zhruba pět tisíc

z nich. Největší nápor úředníci oče−
kávají jako každý rok před začátkem
prázdnin, kdy si lidé chodí nejčastěji
vyřizovat cestovní pasy. Opakovaně
proto apelují na to, aby občané
nenechávali vyřizování cestovních
dokladů na poslední chvíli. Jednak
je čekají delší doby na vyřízení,
a pokud pas potřebují urgentně, pak
také mnohem vyšší poplatky. „Nový
cestovní doklad si mohou přitom
nechat vyhotovit i několik měsíců
před koncem doby platnosti toho
stávajícího. Pokud jim tedy končí
platnost pasu v létě, je nyní ideální
doba pro vyřízení nového,“ dodala
Lenka Dupalová.

Gymnazistou roku je Ondřej Drobil
Celkem 28 studentů ze 14 gymnázií
změřilo na Krajském úřadě Plzeň−
ského kraje své znalosti ve 3. ročníku
vědomostního kvízu, který vyhlašuje
hejtman Plzeňského kraje. Vědo−
mostní kvíz, který vytvořil tým Kraj−
ského centra vzdělání a Jazykové ško−
ly s právem státní zkoušky, prověřil
znalosti studentů 120 otázkami
z oblasti přírodních a společenských
věd i všeobecného přehledu.
Z 28 studentů gymnázií v Plzeň−
ském kraji vzešla trojice finalistů. Ta
se pak utkala v závěrečném rozstřelu,
z něhož vzešel jediný vítěz. Tím se stal
student Církevního gymnázia, Plzeň,
Ondřej Drobil. O druhé místo se podě−
lili Josef Valeš a Josef Hladil, kteří měli
shodný počet bodů a v rozstřelu o 2.
a 3. místo rovněž uspěli stejně shod−
ně. Jako čtvrtý skončil Karel Balej
(Gymnázium a SOŠ, Rokycany), pátý
byl Matěj Frouz (Gymnázium, Stříbro).
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Dotaz čtenáře
A. C. z Plzně – Lochotín:
Vedu majetkový spor se sta−
vební firmou u soudu, proti−
strana nyní navrhuje, aby řízení
bylo přerušeno za účelem do−
sažení mimosoudní dohody.
Jsem povinen na to přistoupit?

Odpověï advokáta:
Občanský soudní řád v tako−
výchto případech stanoví tři pří−
pady, kdy lze řízení přerušit.
První případ nastává tehdy,
jestliže to účastníci shodně na−
vrhnou, to znamená, že jeden
učiní návrh a druhý s ním vysloví
souhlas, nebo tak mohou učinit
i společným podáním na soud.
Druhý případ nastává, jestliže
se účastníci (tedy oba) nedostaví
bez předchozí omluvy k jednání.
Třetí případ nastává tehdy,
jestliže to jeden z účastníků na−
vrhne a ostatní se nedostaví bez
předchozí omluvy k jednání.
V tom případě nastává tzv. „klid
řízení“, neboť účastníci dali na−
jevo, že v aktuální době nemají
zájem na soudním rozhodnutí,
většinou proto, že chtějí věc ještě
projednat mimosoudně.
Při přerušeném řízení se neko−
nají jednání a neběží lhůty podle
tohoto zákona. V přerušeném ří−
zení může soud pokračovat po
uplynutí tříměsíční lhůty, ovšem
toliko na návrh. Bez návrhu může
v řízení soud pokračovat, jen po−
kud to souvisí se zájmy nezleti−
lých dětí, takovéto případy jsou
však spíše výjimečné. Častým
vyústěním je však zastavení říze−
ní po uplynutí jednoho roku, a to
proto, že účastníci návrh na po−
kračování v řízení nepodali.
To platí i ve Vašem případě,
pokud se rozhodnete se k návrhu
na přerušení řízení připojit. Pokud
však chcete, a z Vašeho dotazu
předpokládám, že jste v pozici
žalobce, aby soud ve věci rychle
jednal a rozhodl, tak souhlasit
nemusíte, řízení přerušeno nebu−
de a soud bude provádět důkazní
řízení, po jehož ukončení meritor−
ně rozhodne.
JUDr. Václav Korecký,
advokát

Výtěžek se proměnil v dary pro
dětské oddělení v Rokycanech
Povlečení se zvířátky, deky, polštáře,
ale také LCD televizory a tapety – to
vše přinesl dětskému oddělení Ro−
kycanské nemocnice výtěžek z be−
nefičního koncertu a dobročinného
bazaru, který v Rokycanech uspo−
řádaly Dana Jágrová a Michaela
Nídelová. Koncert i bazar se konaly
v prosinci. Část darů předaly organi−
zátorky nemocnici v únoru a dvě no−
vé televize včetně držáků pak minulý
týden. Obě ženy už takto pomáhaly
zvelebit dětské oddělení loni.
„Důvod je stále stejný. Chceme,
aby prostředí, kde se léčí děti z Ro−
kycanska a mohou zde být třeba
hospitalizovány i naše děti, bylo pro

tyto malé pacienty, ale i pro mamin−
ky příjemné. Aby se tu cítily dobře,“
říká Dana Jágrová, která s myšlen−
kou dobročinné akce přišla loni na
jaře. „A určitě to nechceme jen my
dvě. Bazaru i koncertu se zúčastnily
a oddělení tím přispěly stovky lidí.
Výtěžek přesáhl 40 ti−
síc korun, což je mys−
lím dobrý výsledek,“
doplňuje druhá z orga−
nizátorek Michaela
Nídelová.
Všechny nakoupe−
né věci směřovaly na
lůžkovou část odděle−
ní. „Díky této pomoci

Paduchová, která oběma organizá−
torkám i všem účastníkům bazaru
i koncertu jménem svým, svých ko−
legů i pacientů děkuje.
První dobročinný koncert a bazar
uspořádaly obě ženy už loni v létě.
Výtěžek z něj tehdy použily na nákup
a instalaci prvních tapet, nových
přebalovacích pultů a dalšího ná−
bytku. A na dvou pokojích zajistily
sponzorsky i výměnu podlah. A po−
máhat chtějí i nadále. Na září připra−
vují další koncert.

Advokátní kancelář
JUDr. Václava Koreckého
a Mgr. Radka Chaloupky
28

už máme nové obrazové tapety na
všech pokojích, povlečení i deky se
při frekvenci hospitalizovaných dětí
hodí neustále a dva nové televizory
nahradí starší přístroje. Ploché tele−
vize už tedy máme také všude,“ shr−
nuje využití daru primářka Jaroslava
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Cestování s kolem usnadní
nové speciální cyklovlaky
Počet spojů Českých drah s rozší−
řenou přepravou jízdních kol se le−
tos zvýšil o 150 vlaků na téměř
7 000 spojů denně. V 6 208 vlacích
je možné přepravit jízdní kolo for−
mou spoluzavazadla, v 782 spojích
je nabízena služba úschova během
přepravy. Na koleje vyjedou i nové
speciální cyklovlaky, například
CYKLO BRDY mezi Prahou a Břez−
nicí. České dráhy nabízejí přepra−
vu jízdních kol do všech regionů
republiky a se zahraničními part−
nery také do mnoha států Evropy,
např. do Německa, Rakouska, Slo−
venska, Maďarska, Polska a dal−
ších zemí.
„V letošním roce jsme zvýšili ka−
pacitu pro přepravu jízdních kol
o dalších 150 spojů, které dostaly
příslušné označení v jízdních řá−
dech. Celkem tak nabízíme větší po−
čet míst pro kola v téměř 7 000 spo−
jích denně. Ovšem kola přepravuje−
me prakticky ve všech vlacích,
i v malých motoráčcích, kam se vej−

dou dvě až tři kola, a proto v jízdních
řádech nejsou speciálně označené,“
upozorňuje Michal Štěpán, člen
představenstva ČD odpovědný za
osobní dopravu.

vlaků, kde jsou zařazeny i zvláštní vo−
zy s velkou kapacitou a usnadňují
cykloturistům cestování v oblíbených
lokalitách, jak říká Michal Štěpán:
„Speciální cyklovlaky u nás mají už

Vedle běžných spojů s přepravou
jízdních kol nabízejí České dráhy také
stále širší nabídku speciálních cyklo−

tradici a jsou velmi oblíbené. Po−
máhají nám zvládnout velký zájem
o přepravu cyklistů na exponovaných

trasách. Vedle již zavedených spojů,
jako jsou například CYKLOHRÁČEK
z Prahy do Slaného, spoj CYKLO
OHŘE mezi Chebem a Karlovými
Vary, cyklovlak z Brna do Znojma
a Šatova nebo speciální turistický
vlak ČESKÝ RÁJ z Prahy do Jičína
a Turnova, zavádíme na objednávku
Středočeského kraje další víkendový
speciál, CYKLO BRDY z Prahy do
Jinců, Příbrami a Březnice, tedy do
atraktivní oblasti bývalých a dnes
zpřístupněných vojenských újezdů
v Brdech.“
Jízdní kola lze přepravit také do
zahraničí. Přeprava na Slovensko,
pouze do stanic přímého spoje
z České republiky, stojí jen 3 EUR,
tedy asi 78 Kč, a do řady dalších ze−
mí Evropy, a to až do cílové stanice
bez ohledu na počet přestupů nebo
délku trasy, je to 10 EUR, přibližně
260 Kč. Kolo je tak snadné dopravit
do blízkosti mnoha známých dálko−
vých cyklotras, bez přestupu přímý−
mi vlaky např. k Labské (Drážďany,
Hamburk), Sprévské (Berlín) nebo
Dunajské (Řezno, Linec, Vídeň, Bra−
tislava, Štúrovo, Budapešť). V pří−
hraničních oblastech je pak možné
využívat různé druhy nabídek, u kte−
rých lze na vybraných tratích pře−
pravovat kola zdarma nebo za zvý−
hodněný tarif.

Šumavské bylinné lázně (díl 3.)
Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly v pří−
rodní jeskyni Parkhotelu
v Kašperských Horách.
Hotelová skalní jeskyně
je opravdu „třešničkou na
dortu“ Šumavských bylin−
ných lázní. Je v kombinaci
s hotelem v České republice na−
prosto ojedinělá a unikátní. Nachází
se v hloubce 6 m pod hotelem a do−
stanete se do ní po dlouhém jednora−
menném schodišti prakticky přímo
z recepce. Původně sloužila jako
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chladírna piva, která přímo navazova−
la na ležácké sklepy.
Již vlastní pobyt v lázních je terapií
ducha a mysli. Oprostěte se
proto již při vstupu do lázní
od běžných starostí, které
Vás denně provází a užívej−
te si zaslouženého odpo−
činku a relaxace. Nechte na
sebe působit pozitivní sílu
skály a kamenů. Zaposlou−
chejte se do jemných zvuků kapající
a volně stékající vody po skalní stěně.
Vaši mysl pozitivně ovlivní zurčení živé
vody pramene sv. Barbory, který již po
staletí protéká podzemím. Tekoucí vo−
da patří mezi zvuky vyvolávající pocit
bezpečí a klidu. Tento
přímý kontakt s pří−
rodou vás pozitivně
naladí, uklidní a har−
monizuje vaše tělo.
V jeskyni je přítomna
jedna z forem tzv.
alternativních energií.
Je to způsobeno geo−
logickými podmínka−
mi. Energie je rozpro−
střena po celé jeskyni
a její intenzita je pro

citlivého člověka rozpoznatelná ihned
po vstupu do prostoru. Je přibližně 8x
vyšší nežli je tomu u běžných energe−
tických míst na povrchu. V jeskyni je
tzv. silná a slabá zóna energie.

Blahodárné účinky mikroklimatu jes−
kynních systémů jsou sice známé už
z dob starého Říma, nicméně podrob−
ně byly písemně zaznamenány až v ro−
ce 1843. Speleoterapie je forma bez
lékové léčby a pomáhá hlavně astma−
tickým klientům. Základním léčebným
faktorem je zde nenapodobitelný jes−
kynní vzduch, který není možné vytvo−
řit uměle – ať už jde o specifické

mikroklima nebo stálost prostředí
s absencí pylových alergenů a hmyzu.
Pohodlně se oblečte, zabalte do deky
a najděte lehátko, které Vás osloví.
Nepřemýšlejte o čase, nepospíchejte.
Uvolněte se, odpočí−
vejte a zaposlou−
chejte se do přírody.
Staňte se její sou−
částí. Snažte se
ovládat svoji náladu
a myšlenky. Dělejte
to, co je pro Vás nej−
lepší. Jistě si všim−
nete, že budete klid−
nější, šťastnější a bystřejší.
Víme, že úspěšnost, zdraví, dobré
vztahy, prostě vše, co si v životě přeje−
me, do velké míry souvisí s tím, kolik
máme energie v organismu. Lidé, kteří
mají dostatek energie, jsou oblíbení,
úspěšní, tvořiví, funguje jim intuice
a snáze překonávají nesnáze a stress.
V příštím díle se zaměříme na jedineč−
né bylinné koupele.
(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.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Evropský festival duchovní hudby
„Šumava−Bayerischer Wald“ se stal nedílnou součástí
kulturního života česko−bavorského pohraničního regionu
morní orchestr katedry Consortium
Evropský festival duchovní hud−
musicum a také pořadatel festivalu,
by „Šumava−Bayerischer Wald“
klatovský komorní sbor Kolegium
byl založen v roce 1997 a během
pro duchovní hudbu. Dramatur−
uplynulých dvou desetiletí se stal
gickými vrcholy festivalu budou
nedílnou součástí hudebního
koncert Vokální harmonie z Hradce
a kulturního dění jihozápadočes−
Králové konaný 18. května v Plzni
kého regionu a přilehlého Bavor−
a vystoupení smíšeného sboru
ska. Festival spojuje zejména
Jitro v Klatovech v rámci Noci kos−
česká a bavorská hudební tělesa
telů 25. května. Tento koncert je
i publikum a pomáhá jim překo−
pořádán ve spolupráci s městem
návat důsledky komplikovaného
Klatovy. Organizátoři festivalu na−
vývoje vzájemných vztahů v mi−
vázali spolupráci se spolkem
nulém století. Díky své dlouhole−
Omnium, spravujícím kostel sv.
té tradici se za přispění silných
Martina na Hůrce u Klatov. Koncert
partnerů (Západočeská univerzi−
komorního sboru Lumen z Pacova
ta v Plzni, Unie českých pěvec−
kých sborů) či regionálních ba− Dětský pěvecký sbor Jitříčko Hradec Králové na koncertě ve Strážově na Šumavě na konaný v tomto kostele 18. května
tak bude prvním počinem ze série
vorských subjektů (Musikkreis loňském ročníku festivalu (2017).
musik z bavorského Regensburgu.
v letošním roce v kostele sv. Jana
hudebních akcí, jež jsou pro tento
Bayern−Böhmen, Pfarrei Boden−
Festival nadále rozšiřuje svoji pů−
Nepomuckého v Plzni ve spolupráci
objekt v příštím období plánovány.
mais) podílí na budování kulturní
sobnost v lokalitách zejména na
se Západočeskou univerzitou 10.
identity tohoto regionu. Díky této
Přijměte prosím naše pozvání na
bavorské straně.
května 2018. Vystoupí zde Vysoko−
činnosti a renomé festivalu se daří
festivalové koncerty a vystoupení.
školský sbor z bavorského Regens−
V letošním roce bude festival probí−
oslovovat další subjekty. V letošním
Podrobnější informace o nich nalez−
burgu, sborová tělesa Katedry hudeb−
hat od 10. do 31. května 2018.
roce je jedním z partnerů Hoch−
nete na www.fdh.klatovynet.cz
ní kultury Fakulty pedagogické, ko−
Zahajovací koncert festivalu proběhne
schule für katholische Kirchen−
Vít Aschenbrenner
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Železnorudsko – ohlédnutí za
zimou a příprava na letní sezónu
„Letošní zimní sezóna se velice vydařila,“ odpovídá vedoucí
Informačního Turistického Centra ITC v Návštěvnickém cen−
tru Šumavy v Železné Rudě slečna Ivana Vilišová.

„Zimní sezóna byla báječná,“ tak ji hodnotí starosta Železné
Rudy Michal Šnebergr.

„Co se týče sněhové pokrývky, mělo
Železnorudsko jednu z nejvíce vyda−
řených zimních sezón. Celkem se ly−
žovalo 117 dní a to od 7. 12. 2017 do
2. 4. 2018. Na své si přišli i milovníci
bílé stopy. Rolba poprvé vyjela 8. 12.
2017 a poslední úprava proběhla do−
konce až 29. 3. 2018. Tedy o 14 dní
později než tomu bylo předešlé roky.
Oproti předchozím rokům se také pro−
dloužila délka pobytů – tedy alespoň
podle návštěvníků v Informačním

a věřím, že návštěvníky Železnorudska
mile překvapíme,“ říká jeho vedoucí
Ivana Vilišová.
„V aktivitách budeme i nadále po−
kračovat celou letní sezónu. Velmi
poučná bude například výstava „Karla
Klostermanna“. Nechybí ani nový pro−
pagační materiál, kde si mohou ze−
jména děti zasoutěžit o svých vědo−
mostech. Připravujeme také pokračo−
vání již tradiční letní soutěže. Tentokrát
s názvem „Zažij si své Železnorudsko.“
A to není všechno!
„Další novinkou bude pro
návštěvníky „mobilní ITC“,
kdy v termínu od 1. 6. do 31.
8. 2018 budou naše pra−
covnice vyjíždět s mobilním
stánkem do terénu. Potkat je
můžete u Černého jezera, na
Pancíři, ale třeba i na Gerlově
Huti nebo v Alžbětíne. Cílem
je co nejvíce zkvalitnit služby
našeho ITC a umožnit tak
návštěvníkům v terénu získat
Environmentální Návštěvnické centrum Šumavy propagační materiál či infor−
v Železné Rudě je v ulici 1. Máje 12. V přízemí je maci i mimo kancelář. V té si
Informační Turistické Centrum.
pak můžete zakoupit kromě
Turistickém Centru. Zde padlo nejvíce
běžných turistických předmětů, po−
dotazů právě na upravenost běžeckých
hlednic a map také hrnečky, deštníky
stop a na volnočasové aktivity. Velký
a silikonové náramky s logem rysa
zájem byl o naše Environmentální
našeho EC. Prodej bude též rozšířen
Centrum, které funguje již druhou zi−
o čepice, trička, pláštěnky a další
mu. Zde mohou kromě expozic náv−
předměty – taktéž s naším logem,“
štěvníci vidět i různé výstavy či zažít
zve návštěvníky Železnorudska do
zajímavou přednášku.
Informačního Turistického Centra
V Informačním Turistickém Centru
v Železné Rudě jeho vedoucí Ivana
máme již připravenou letní sezonu
Vilišová.

Z dalších akcí jmenujme:

Vzpomínka na letošní zimu. Pod Polomem na Železnorudsku si na své přišli mi−
lovníci lyžařský stop. Pochvalně se vyjadřovali o jejich pravidelném udržování.
„Na Železnorudsko se po
letech vrátila ta pravá
šumavská zima bohatá
na sníh, a tak si všichni
lyžaři přišli na své. Do−
statek přírodního sněhu
umožňoval upravovat bě−
žecké stopy a lyžařské
areály. Absolvovali jsme
velice úspěšnou sezónu.
Investice do infrastruktury
v jednotlivých areálech
nesmírně pomohly a přilá−

kaly zase více návštěv−
níků. Obzvláště důležitá
byla výstavba parkovišť.
To platí o Sportovním
areálu na Špičáku a are−
álu Nad Nádražím, který
je propojen s belvedér−
ským areálem, což se
velice osvědčilo. Do roz−
voje infrastruktury pro
lyžování je nutno stále
Starosta Železné Rudy investovat.
Ing. Michal Šnebergr
Letní sezóna klepe na
dveře, i když se na Velkém
Javoru plnohodnotně lyžovalo
ještě 9. dubna. S radostí musím
konstatovat, že se stáváme veli−
ce atraktivní destinací a máme
co nabízet. Pro letní sezónu má−
me připravený bohatý program
a věřím, že se návštěvníci k nám
budou vracet. Srdečně jste u nás
vítáni,“ zve všechny milovníky
Šumavy, pěší i cykloturisty na
Také letos nebude na Rysích slavnostech Železnorudsko starosta Železné
Rudy Ing. Michal Šnebergr.
v Alžbětíně chybět parní lokomotiva.

l 5. 5. 2018 Oslavy osvobození u zámečku v Železné Rudě
l Prohlídky v kostele Panny Marie Pomocné z Hvězdy 1. 6. – 30. 9. 2018

vždy od 9:00 hod. Po, St, Pá
l Prohlídky v kostele v Hojsově Stráži 1. 6. – 30. 9. 2018 vždy v So

od 19:00 hod., Ne od 9:00 hod.
l 7. 7. 2018 Rysí slavnosti – již po deváté na železničním hraničním nádra−

l
l
l
l
l

l
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ží v Alžbětíně (parní vlak, ruční drezína, jarmark, malování na obličej,
hudba, občerstvení a mnoho dalšího).
8. 7. 2018 Česko – bavorská neděle
14. 7. 2018 Hojsovecký jarmark
20. – 21. 7. 2018 Horská výzva – Rock Point
20. – 22. 7. 2018 IXS European Downhill Cup – závod evropského poháru
horských kol
3. – 4. 8. 2018 Tradiční Železnorudské slavnosti (hudba, pouťové atrakce,
fotbalový zápas Kozlovna L. Vízka s beneficí, občerstvení – vaří přímo
Italové z našeho partnerského města Aldeno).
11. 8. 2018 Dřevěná olympiáda – 14. ročník klání pro děti i dospělé
Bližší informace najdete na www.sumava.net/itcruda

I v letošní letní sezoně bude největším turistickým magnetem Černé jezero.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Vaše pracovní nabídky se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi 200 000 našich čtenářů.
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Lidé nad 50 let budou patřit mezi
klíčové hráče na trhu práce
Lidé nad 50 let jsou nedílnou sou−
částí pracovního trhu a v budoucnu
budou patřit mezi klíčové hráče.
Přesto jejich zaměstnávání stále brá−
ní obavy, že se starší ročníky hůře
učí novým věcem a adaptují na změ−
ny, jsou pomalejší a nezvládnou udr−
žet krok s technologickým vývojem.
Přitom jde často o lidi, kteří mají bo−
haté životní a profesní zkušenosti,
mají odrostlé děti, a tudíž mohou vě−
novat své práci mnohem více času.
Pokud jim zaměstnavatel dá šanci,
může získat loajálního pracovníka,
schopného překonat překážky a hen−
dikepy. Mezi nejčastější překážky na
cestě k získání zaměstnání patří ne−
dostatečná znalost cizích jazyků
a ovládání počítačové techniky. Na
druhou stranu jsou tito uchazeči zod−
povědní, velmi dobře spolupracují
a mají reálné požadavky. I přes ve−
škeré snahy ze strany Úřadu práce
ČR pomoci lidem starším 50 let na
trh práce může být překážkou jejich
zdravotní omezení. Výsledkem je pak
kumulace několika hendikepů, a tím
mnohem nižší šance na získání za−
městnání. S ohledem na současnou
situaci na trhu práce, kdy zaměstna−
vatelé poptávají nové zaměstnance,

Plzeňský rozhled 5/2018

mají i lidé nad 50 let mnohem vyšší
šance na pracovní uplatnění. Ovšem
– v souvislosti s technickým pokro−
kem – se také mění požadavky a po−
třeby zaměstnavatelů a je třeba na to
reagovat zvyšováním znalostí a do−
vedností. Na důležitosti tak získává
celoživotní vzdělávání. Úřad práce
ČR může i v tomto případě zájem−
cům pomoci, a to prostřednictvím
projektu POVEZ II. Díky němu mohou
zaměstnavatelé získat finanční pří−
spěvky na zvyšování odborných zna−
lostí a dovedností současných a bu−
doucích zaměstnanců.
Pomůže i těm, kteří právě nastou−
pili a potřebují více času na zaučení.
Zapojit se do něj mohou též osoby
samostatně výdělečně činné, a to jak
se zaměstnanci, tak i bez nich.
„Cílem projektu je udržení a zvýšení
konkurenceschopnosti a adaptability
firem díky vyšší profesní kompetenci
jejich zaměstnanců. Přidanou hod−
notou projektu je podpora vzdělávání
zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou
vzhledem ke svým zkušenostem
významným přínosem v pracovním
týmu v organizaci,“ upozornila ge−
nerální ředitelka Úřadu práce ČR
Kateřina Sadílková.

PRACOVNÍ NABÍDKY
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Moře pro Božkovský ostrov se dokončí
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
požádal o poskytnutí finančních
prostředků z Fondu životního
prostředí města Plzně na druhou
etapu projektu Moře pro Bož −
kovský ostrov. Zastupitelé měs−
ta Plzně schválili poskytnutí fi−
nančních prostředků ve výši
70 tisíc korun.
„V první fázi projektu byl na
Božkovském ostrově instalován
Plzeňský rozhled 5/2018

soubor osmi dřevěných socharte−
faktů autora Pavla Černého zná−
zorňující vznik života na zemi.
Sochy byly vytvořeny ze dřeva po−
kácených stromů na Božkovském
ostrově a jsou přesně umístěny
a orientovány v kruhu podle světo−
vých stran. Druhá fáze projektu se
týká dokončení obrazce, který
spojí sochy v jeden celek, vznikne
tak iluze ostrova v moři. Kruhový

obrazec uprostřed celku je v sou−
časné době vyznačen v trávníku.
V druhé fázi projektu budou obry−
sy obrazce osázeny kameny,
uvnitř cest bude ve spodní vrstvě
štěrk a povrch bude mlátový. Celý
prostor podporuje environmentální
výchovu dětí ve spojení s okolní
přírodou,“ vysvětlil Petr Náhlík,
náměstek primátora pro oblast
dopravy a životního prostředí.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Celkové náklady na realizaci pro−
jektu druhé fáze činí 160 tisíc korun,
dokončena by měla být v srpnu le−
tošního roku. Dokončením díla dojde
ke zpříjemnění odpočinkového místa
u vstupu přes řeku Úslavu, kam cho−
dí mnoho občanů s dětmi i mateřské
školy na procházky. Přínosem také
bude rozvoj pohybových schopností
dětí, didaktická a environmentální
výuka dětí.
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Ondra zůstane v Plzni!
Dobrý malíř
má talent od Boha
Nenechte si ujít zajímavou výsta−
vu v našem obvodu. Český herec
a dlouholetý člen divadla Járy
Cimrmana Petr Brukner vystavu−
je od 5. května své obrazy v ka−
várně Cafe A v Jetelové ulici
v Plzni na Slovanech.

Velezkušený hráč se rozhodl po
bronzové sezóně na západě Čech
prodloužit svou bohatou hráčskou
kariéru.
Na začátku ledna odehrál Ondřej
Kratěna svůj 1100 zápas v extralize,
aktuálně je na metě 1125. Narodil se
v Čeladné a postupně hrál za Olo−
mouc, Vsetín, Spartu Prahu, finský
Kärpät Oulu a od sezóny 2011/2012
hájí barvy Plzně. Ve své bohaté sbír−
ce má bronz z mistrovství světa v ro−
ce 1997, tři extraligové tituly se Vse−

tínem, čtyři se Spartou, jeden ve
Finsku a ten poslední s Plzní. V dresu
indiánů vybojoval i tři bronzy a jed−
nou vybojoval Prezidentský pohár.
V tuzemské nejvyšší soutěži nasbíral
šikovný útočník 762 bodů (335+
427). Branek vítězných bylo 59.
„Ondra chtěl nějaký čas na roz−
myšlenou, to jsme mu dopřáli, my
jsme mu řekli hned, že chceme, aby
v Plzni pokračoval, myslíme si, že
ještě tomu mančaftu určitě má co
dát. Ať o tom popřemýšlí a až si to

rozmyslí, tak přijde a dopadlo to.
Ondra bude součástí týmu indiánů
i v nové sezóně,“ uvedl sportovní
manažer Tomáš Vlasák.

Festival Finále Plzeň předal Zlaté ledňáčky

„Dobrý malíř je ten, kdo má ta−
lent od Boha. Kdo talent nemá,
ten má smůlu. Já jsem bohužel
ten druhý případ, takže já řežu,
lepím, stříhám, dávám dohroma−
dy osoby a předměty, které se
spolu nikdy nesetkaly. Prostě vy−
krádám, co ti talentovaní vytvo−
řili. Snad mi bude od nich i od
vás odpuštěno,“ říká s humorem
sobě vlastním Petr Bruckner.
Jeho obrazy, kterým nechybí
vtip, humor a nápad, jsou v ka−
várně v rámci výstavy Petr
Bruckner – Koláže nejen k pro−
hlédnutí, ale i zakoupení.

V Plzni skončil 31.
ročník filmového fes−
tivalu Finále Plzeň.
Soutěžní přehlídka
filmové,
televizní
a internetové tvorby
i letos ocenila ty nej−
lepší snímky cenou
Zlatý ledňáček. O ví−
tězích rozhodovaly
čtyři mezinárodní od−
borné poroty, které
hodnotily dohromady
51 soutěžních sním−
ků. Hlavní cenu, Zla−
Kateřina
tého ledňáčka, v ka− Ondrejková
tegorii Nejlepší celo−
večerní hraný nebo animovaný film
udělila porota dramatu Čára režiséra
Petera Bebjaka. Zlatého ledňáčka za
Nejlepší dokumentární film získal
snímek Nic jako dřív od režisérů
Kláry Tasovské a Lukáše Kokeše.
Vítězem Nejlepšího televizního

a internetového projek−
tu v kategorii cyklická
tvorba je komediální se−
riál Trpaslík v režii Jana
Prušinovského. Oceně−
ní za Nejlepší televizní
a internetový projekt

Jan Prušinovský a Ondřej Zíma
v kategorii necyklická tvorba si od−
nesl snímek Spravedlnost režiséra
Petera Bebjaka. Zmiňovaná novinka,
tedy cena pro studentský počin,

zamířila k režisérovi snímku Bo Hai,
Džuanu Duongovi.
„Finále Plzeň je pohodový festival,
který nejenže spojuje lidi, ale umož−
ňuje divákovi snadný přístup k filmům
i filmovým profesionálům. Hodnotit
filmy na festivalu je pro každou po−
rotu velmi nelehký úkol. Každý
autor má jedinečnou vizi a po−
rotce takové vize může jen těžko
srovnat,“ říká Tomasz Wasi−
lewski, polský filmový scénárista
a režisér, držitel Stříbrného
medvěda z Berlinále za snímek
Spojené státy lásky a předseda
mezinárodní festivalové poroty.
Na dotaz, jak hodnotí rozdíly me−
zi českými a polskými filmy, od−
pověděl: „Zásadním rozdílem je
český smysl pro humor. Polské
kino je temnější a těžší. I když český
film pojednává o problémech, dělá to
s lehkostí a humorem, a to jej dělá
světově jedinečným.“

Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán!
V recepci chatové osady zaslechnu
telefonní hovor: „Ne, ne, jízdní řády
v hlavě nemám, nemůžu vám pomo−
ci. Ne, tady v lesích není internetové
připojení. Too joo! Veřejná doprava
u nás občas funguje.“ Začnu se oší−
vat, protože já jízdní řády v hlavě
mám! Alespoň ty končící v našem
městečku. Mohu poradit?
Paní jezdí na chatovou osadu
pravidelně, má rezervaci a na truc
ji ráno zradilo auto. Dětem to slíbi−
la, tak zjišťuje, zda v Čechách vů−
bec ještě funguje nějaká hromadná
přeprava.
Pohotově chrlím všechny možné
i nemožné spoje. Kovaná Pražanda
na druhém konci drátu je ze všeho
paf a všemu se diví; tři děti prý má
jako schůdečky, nejmladší se sotva
batolí. Obdivuji její odvahu vydat se
Českým drahám napospas. Uděluji
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cenné rady a draze nabité zkušenos−
ti s tímto druhem cestování, abych
čelila poslednímu dotazu. „A lístek
koupím kde? V tom vlaku?“
Když si ty výletníčky představím
v chaosu na hlavním nádraží, zželí
se mi jich. Jedním rázem do paní
hustím systém elektronických lístků
a druhým rázem je pro ni kupuji.
V mobilu pípne tiket, který ženě
okamžitě přeposílám… Na sema−
foru červená, myšlenky ve vlaku.
Proboha!!!
Jízdenka je nepřenosná, při koupi
jsem nezměnila číslo mé občanky
na jiného cestujícího. Jsem si vědo−
ma nenapravitelné chyby, přesto se
idealisticky pokouším své přesvěd−
čení zviklat a vytáčím infolinku.
Automat vyzývá vyslovit nahlas, co
požaduji. Zběsile vykřikuji: NÁKUP
JÍZDENKY! Heslo nebylo rozpozná−

no. Moji urputnou a přepečlivou arti−
kulaci do mobilu však zachytí policej−
ní radar. Platím pokutu za telefonová−
ní při jízdě. Je mi do breku.
Jízdenku vyměnit nelze a v ruce ji−
né osoby je neplatná. Což značí, že
po ověření totožnosti rodinku buď
vysadí, anebo znovu zkasírují pěti−
stovku. Drážní pokladní vzdala nadě−
ji, avšak dala aspoň kontakt na prů−
vodčího, který v inkriminovaném
vlaku právě úřaduje. A v tom se ne−
uvěřitelné stalo skutkem. Revizor
vyslechl náš příběh, pochopil omyl
i situaci. Chtěl jen číslo mého
občanského průkazu. Zadýchaně
diktuji, i když by se ve mně krve ne−
dořezal. Mám totiž fungl novou
občanku. Ta čísla sedět nebudou.
Světe, div se, i s tím se ten svatý
muž v železničářské uniformě smířil!
A pomohl.
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Zaplavila mě ohromná úleva. Bohu−
žel euforie z dobrého skutku byla
předčasná. Přijímám hysterickou
zprávu – mojí adoptované skupince
ujel poslední přípoj do našich Kotě−
hůlek. Bez sebemenšího zaváhání na−
sedáme s manželem do auta. Chyba.
Zaváhat jsme rozhodně měli. Ve finále
totiž jedno prtě přebývalo a dvě auto−
sedačky chyběly. Riskujeme, vždyť
pokutu už jsem dnes platila. To by
musel být neskutečný pech. A byl to
fakt pech neskutečný! Pokuta se bě−
hem dne dá zkrátka platit i dvakrát.
Něco o tom vím. Když jsme ten uca−
prtaný hlouček v lesním táboře vysa−
zovali, Pražanda se mile usmála
a pravila: Děkuji, ale měla jste nám
koupit také místenky, bez nich byla ta
cesta příšerná. Poučení? Každý dobrý
skutek je po zásluze potrestán.
Sylva Heidlerová
Plzeňský rozhled 5/2018

Doprava v klidu = parkovací domy i záchytná parkoviště
Plzeň připravila aktualizaci svého
systému dopravy v klidu, tedy par−
kování a odstavování vozidel na
svém území. Opatření v tzv. Gene−
relu dopravy v klidu města Plzně
mají regulovat dopravu. Město re−
aguje na fakt, že počet aut v krajské
metropoli nepřetržitě roste. Generel
počítá se záchytnými parkovišti,
parkovacími domy i s rozšiřováním
zóny placeného parkování. Řeší ta−
ké, jak zajistit dost parkovacích míst
u významných zařízení, tedy u hlav−
ního nádraží, u zoo a jinde. Součástí
jsou i podmínky pro ozelenění par−
kovišť a další.
„Problémy s parkováním bohužel
zasahují stále širší oblast našeho
města. Důvodem je neustále se
zvyšující počet aut v Plzni. Na
1000 obyvatel nyní připadá 503
přihlášených osobních automobilů.
Dopravou v klidu se proto zabýváme
systémově, řešením jsou regu−
lační i motivační nástroje,“ uvedl
technický náměstek primátora Pavel
Šindelář.
Hlavním regulačním nástrojem je
zóna placeného parkování. Ta moti−
vuje řidiče k využívání záchytných
parkovišť. V aktualizaci generelu
město zónu rozšiřuje v centrální
Plzeňský rozhled 5/2018

oblasti a navrhuje její
další rozvoj do obla−
sti Slovan a centrální
část obvodu Plzeň 3
až po Chodské ná−
městí. Cílem je prefe−
rovat parkovací mís−
ta pro rezidenty da−
ných oblastí. Moti−
vačními prvky jsou
pak všechna navrhovaná záchytná
parkoviště a parkovací objekty.
Pro návštěvníky centra je určen
systém záchytných parkovišť P+G
(zaparkuj a jdi). Do tohoto systému
patří například parkovací objekty
U Trati, Rychtářka a Divadlo nebo
parkoviště v sadech Pětatřicátníků
a Kotkově ulici. Parkoviště a objekty
P+G pokrývají celé centrum města.
Jsou navrženy další tři nové lokality,

a to na náměstí T. G. Masaryka, kde
by mohl vzniknout podzemní parko−
vací objekt, na Anglickém nábřeží
před Komerční bankou, kde by situa−
ce mohla být také řešena pomocí
podzemních garáží a pod mostem
generála Pattona na pravém břehu,
kde je navrženo parkoviště.
Pro návštěvníky města jsou určena
záchytná parkoviště P+R (zaparkuj
a jeď městskou hromadnou dopra−
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vou). Celkem je navrženo 13 parko−
višť umístěných u páteřních linek
MHD. Rozvoj tohoto systému, který
pokrývá všechny významné vjezdy
do města, nabývá na významu s po−
stupným rozšiřováním zóny placené−
ho parkování. Mezi jedním z připravo−
vaných je P+R Bory, které by mělo
vzniknout na ploše bývalého hřiště
v prostoru mezi Dobřanskou ulicí
a silnicí I/27 v těsném kon−
taktu s připravovaným pře−
stupním uzlem Bory.
Generel řeší i parkování
rezidentů, tedy obyvatel
daných lokalit. V jed−
notlivých obytných čtvrt−
ích byly vytipovány lokali−
ty pro parkovací objekty.
Možnosti dalšího plošné−
ho rozvoje parkovišť na te−
rénu jsou v rezidentských oblastech
již téměř vyčerpány.
Z hlediska nákladní dopravy doku−
ment řeší omezení parkování v obyt−
ných čtvrtích, zejména tam, kde za−
parkované návěsové a přívěsové
soupravy působí rušivě. Generel do−
pravy v klidu stanovuje i podmínky
pro ozelenění parkovišť a stanovuje
požadavek výsadby jednoho stromu
na pět parkovacích míst.
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Konec války v klatovské
části Šumavy
Stateční chlapi z Texasu
a Oklahomy
Na cestě ze Železné Rudy přes
Javornou do Klatov odbočuje do−
prava pod jednou z velkých serpen−
tin vcelku nenápadná úzká cesta
v místě, kde ještě několik let po vál−
ce stávala osada Starý Brunst.
Donedávna zde byl zákaz vjezdu
motorových vozidel. Dnes vás
tato cesta přivede do Dobré Vody
a Hartmanic. Asi po 2 kilometrech
od křižovatky se ocitnete v místě
označeném na mapě jménem Zhů−
ří. Obec byla situována na úpatí
Javorné hory. Nyní z ní zbývá jen
kaplička (vlastně nově vystavěná na
místě bývalého kostela).
Největší pozornost ale budí žulo−
vý kámen trojúhelníkového tvaru
s pamětní deskou, informující, že
v těchto místech 5. května 1945
padlo deset příslušníků 90. americ−
ké pěší divize, nesoucí pojmenování
Tough Ombres (Tvrdí chlapi). Od

vém dole u obce
Merkers uložen
celý zlatý poklad
Ně−mecké banky
doplněný desít−
svého vylodění v Nor −
kami nejcenněj−
mandii 6. června na pláži
ších obrazů svě−
UTAH bojovali již 11 mě−
tových malířů
síců a dosáhli mnoha
a dalšími cen−
významných bojových
nostmi. Pak se
úspěchů. Pro jejich zku−
postarali o osvo−
šenosti z bojů v horna−
bození jednoho
tých terénech Francie
Ing. Bohuslav Balcar
z nejznámějších
a Německa dostali také
název „horská a lesní divize“. Pro neblaze proslulých koncentračních
dobývání pohraničních hor na ně− táborů – Flossenbürgu. Na rozhraní
mecko−českém pomezí tedy byli Českého lesa a Šumavy ve Vše−
rubském průsmyku, se 90. pěší di−
jednou z nejpovolanějších divizí.
Připadl jim úkol otevřít hlavní hor− vizi 4. května 1945 vzdala jedna
ské průsmyky od Domažlicka až se stále ještě velmi bojeschopných
na Šumavu. Po úspěšných, ale těž− německých jednotek – 11. pancéřo−
kých lesních bitvách o přístupy na vá divize Wehrmachtu. Boje s ní by
Chodsko přes Lískovou, Folmavu bývaly pro celou širokou oblast od
a Všeruby provedli i průzkum Pleše až po Nýrsko znamenaly v sa−
bojem do Nýrska a postarali se mém konci války velkou újmu.
o další zápis do válečné historie – již Skromná destička na boční straně
třetí na jejich bojové cestě západní žulového památníku věnovaného
deseti padlým Američanům, ale ne−
Evropou.
První je spojen s objevem velkého se pouze devět jmen! Jak je to
úložiště nesmírných cenností v Du− s oním desátým padlým americkým
ryňském lese, kde byl ve vápenco− vojákem?

Díky pečlivému bádání se podařilo
zjistit, že se jedná o svobodníka
Harolda L. Wooda ze státu Maine,
starého 26 let. Jeho jednotka se ne−
zúčastnila přímého útoku na Zhůří,
ale útočila z prostoru Hůrek (Hůrka,
Nová Hůrka, Stará Hůrka) – Stará
Huť– Vysoké Lávky směrem na
Dobrou Vodu a Har tmanice. Po−
drobnosti o jeho smrti se zatím zjis−
tit nepodařilo, ale zcela určitě zahy−
nul hrdinsky, protože byl in memo−
riam vyznamenán vysokým americ−
kým vojenským vyznamenáním –
Záslužným křížem udělovaným za
mimořádnou statečnost.
Ing. Bohuslav Balcar

Kontakt – email:
resonance.doa@seznam.cz

Medaile cti i uznání pro městské strážníky
V Obřadní síni městské radnice
v Plzni se uskutečnil tradiční slav−
nostní akt, při kterém bylo oceněno
více než sedm desítek strážníků
a zaměstnanců městské policie.
Čestná ocenění ve formě stužek
a medailí strážníkům a zaměstnan−
cům Městské policie Plzeň osobně
předali primátor města Martin
Zrzavecký a velitel městské policie
PhDr., Mgr. Karel Mach MSc., MBA.
Věrnostní ocenění bylo předáno
příslušníkům, kteří u městské policie
slouží 25, 20, 15,10 a 5 let a dosa−
hují dlouhodobě vynikajících pracov−
ních výsledků při plnění úkolů měst−
ské policie. Další čestná ocenění by−
la udělena za mimořádný čin, zá−
chranu života a statečnost.
„Každý den riskujete, řešíte konf−
liktní situace, nasazujete často své
životy pro záchranu našich občanů
a já jsem moc rád, že nyní vám za
vaši odvahu a pomoc můžu poděko−
vat. Nemám jen politickou zodpo−
vědnost za fungování čtvrtého nej−
většího sboru městské policie v naší
zemi, ale převzal jsem také lidskou
čest nad záštitou strážníků. Na vaši
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práci dostávám opravdu velmi často
pozitivní reakce. Vaše práce pro bez−
pečnost města je nezpochybni−
telná,“ uvedl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
V rámci slavnostního ceremoniálu,
jenž pro své zaměstnance jako formu
poděkování a uznání uspořádalo ve−
dení Městské policie Plzeň, byly také
předány Medaile cti. Toto zvláštní
ocenění je určeno pracovníkům veřej−
né správy, hasičům, policistům a ji−
ným fyzickým i právnickým osobám,

které se významným způsobem za−
sloužily o zajišťování veřejného po−
řádku v Plzni, o prevenci kriminality,
bezpečnost osob, ochranu majetku,
a osobám, které přispěly k záchraně
života nebo se zásadním způsobem
podílely na řádném fungování a roz−
voji městské policie.
Medaile cti obdrželi primátor
města Plzně Martin Zrzavecký, za
dlouhodobé zásluhy o rozvoj Měst−
ské policie Plzeň, prevenci krimi−
nality a zajišťování bezpečnosti osob
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a ochrany majetku v městě Plzni
a vedoucí Odboru sociálních služeb
MmP Mgr. Alena Hynková MBA., za
významné zásluhy v oblasti preven−
ce kriminality a spolupráci s Měst−
skou policií Plzeň.
Součástí slavnostní aktu bylo také
předání odznaků vybraným (nově
proškoleným) strážníkům, kteří se
tali novými členy „Týmu krizové po−
moci Městské policie Plzeň“. Tým
krizové pomoci Městské policie
Plzeň vznikl v roce 2012 a v součas−
né má době 16 členů. Odborným ga−
rantem pro tuto skupinu je psycho−
log MmP, Mgr. et. Mgr. Petra Špač−
ková. Tým krizové pomoci má po−
moci lidem či rodinám zasažených
určitou mimořádnou událostí či kri−
zovou situací zejména zaměstnan−
cům organizace. Každý strážník ne−
bo zaměstnanec Městské policie
Plzeň se má právo na jeho členy
obracet o psychosociální krizovou
pomoc obzvláště, stane−li se obětí
protiprávního jednání, zažívá−li pro−
blematické rodinné situace, má−li
problémy osobního charakteru či
v dalších jiných záležitostech.
Plzeňský rozhled 5/2018

Na náměstí
obnoví
nástěnné malby
Majitelé nemovité kulturní pa−
mátky na náměstí Republiky 5
v Plzni získají dotaci ve výši
300 tisíc korun na odborné res−
taurování maleb v rámci dokon−
čení druhé etapy obnovy ná−
stěnných maleb v nárožní mís−
tnosti v prvním nadpodlaží do−
mu na rohu náměstí Republiky
a Rooseveltovy ulice.
Patricijský nárožní dům na ná−
městí Republiky prošel v letech
2014 – 2016 celkovou obnovou
uličních průčelí. V roce 2017 by−
la vlastníky realizována první eta−
pa obnovy renesančních nástěn−
ných maleb nalezených v nárožní
místnosti provedením rozšířené−
ho restaurátorského průzkumu
a fixace odkrytých maleb.
„Jde o zcela unikátní nález
v rámci města Plzně, a to jak za−
řazením výmalby do období re−
nesance, tak též rozsahem její−
ho zachování. Od doby nálezů
renesančních maleb v budově
plzeňské radnice při její úpravě
v počátku 20. století nebyl na
území města u interiérů objektu
nenáboženské architektury uči−
něn nález takového rozsahu
a významu,“ vysvětlil Martin
Baxa, první náměstek primátora.
V roce 2018 bude obnova re−
nesančních nástěnných maleb
dokončena provedením jejich
odborné opravy restaurováním.
Náklady na provedení restauro−
vání nástěnných maleb v nárož−
ní místnosti prvního nadpodlaží
domu v rámci dokončení druhé
etapy jejich obnovy činí 660 ti−
síc korun.

PLUTO slaví narozeniny – novou komedií i festivalem
Plzeňské profesionální Divadlo
PLUTO slaví v dubnu své 19. na−
rozeniny a zároveň na podzim
vstupuje do své jubilejní 20. se−
zóny. Svoji cestu nemělo roz−
hodně lehkou. Po dlouhou dobu
se potýkalo s existenčními potí−
žemi, nicméně tuto situaci vý−
znamně ulehčil zájem stále se
rozšiřujícího publika, což potvr−
zuje fakt, že je na každé před−
stavení téměř dva měsíce pře−
dem vyprodáno.
Plzeňský rozhled 5/2018

Po mimořádně úspěšném uve−
dení světoznámého muzikálu My
Fair Lady a komedie Šílený prachy
připravuje naprosto jedinečnou
a netradiční interaktivní komedii
Splašené nůžky. Tato komedie
je uváděna po celém světě a záro−
veň je uvedena v americké verzi
Guinessovy knihy rekordů. Zapo−
jení diváků do hry je nezbytné pro
vývoj celého děje. V České republi−
ce tuto hru uvádí několik divadel,
věříme, že úspěch bude mít
i v Divadle PLUTO. Překladatel této

hry a zároveň její režisér např.
v divadle Kalich Petr Novotný se
vyjádřil s uznáním, že tato hra je
pro charakter Divadla PLUTO jak
stvořená.
První premiéra bude uvedena
7. května, druhá pak 9. května.
Následně po premiéře bude v týd−
nu od 14. do 18. května probíhat
v Divadle PLUTO již 7. ročník
Minifestivalu Česky hezky. Pro −
gram bude opět pestrý a bude
probíhat od rána do noci každý
den. Dopolední představení jsou
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určená mateřským, základním
a středním školám, ale i veřej −
nosti. Pro nejmenší diváky jsou
připravené oblíbené pohádkové
pořady, pro starší děti pak zá −
bavně naučné pořady. Odpoledne
si děti i dospělí mohou vyzkoušet
divadelní řemesla – herectví, step
a historický šerm.
Večery pak budou patřit nejoblí−
benějším představením Divadla
PLUTO a zajímavým hostům, např.
zde bude Vladimír Hron, Mar tin
Vobruba nebo Ivo Šmoldas.
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda říká:

Celý život je o pudech
– o penězích a sexu
Obecně se ví, že peníze dávají
svobodu, ale na druhé straně
jejich nadbytek i nedostatek
nám dovede změnit život
i charakter. Nicméně okolo
peněz se vše točí. Je třeba se
naučit základní věc – umět do−
bře počítat. Tvrdím, a moje
věštby to jen potvrzují, že
šťastný může být jen ten, kdo
umí přizpůsobit své potřeby
svým možnostem. To je straš−
ně důležité.
Plno lidí si bere půjčky, aby si
uspokojili své touhy po něčem,
na co nemají peníze. Pak zjistí,
že nemohou splácet půjčky, be−
rou si další a najednou se do−
stanou do bludného kruhu a ne−
mají nic. Kdo chce moc, nemá
nic. Učme se skromnosti a zbav−
me se zášti a nenávisti.
Věštecké kyvadlo mi ukazuje,
že 75% Čechů něco někomu
závidí. Přitom závistivci už nevě−

dí, co musel úspěšný člověk vy−
naložit práce a úsilí, aby získal
nějaký majetek. V křišťálové
věštecké kouli vidím, že
ti, kteří se dostali
k majetku podvo−
dem, nežijí ve
štěstí, ale ve
strachu. Obá−
vají se, že je−
jich podvod
bude odha−
len a to se
postupně
děje. Ať chce−
me nebo ne,
vždycky je něco
za něco.

Štědrost státu
skončí
Pro nás je nejdůležitější, že exis−
tuje svoboda a pak je pouze na
nás, aby nám přinesla zisk, tedy

Nová kniha Stanislava Brázdy:

S kým a
kde žít

Tupě nekývejte,
používejte
vlastní rozum!

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
42

tolik chtěné peníze. Každý si
může vyzkoušet svůj obchodní
talent, najít práci, která ho učiní
šťastným a finančně ne−
závislým. Ale sedět
doma a závidět
tomu druhému
a ve zlobě a ne−
návisti mu na−
příklad pro−
píchnout
pneu matiku
u jeho nové−
ho auta, je ten
nejhorší způ−
sob
jednání.
Spousta závistiv−
ců se vymlouvá na
to, že nemá práci.
Všem těmto lidem říkám,
že práce nemá nohy a za nimi
nikdy nepřijde. Musí ji hledat sa−
mi a mít zájem a chuť pracovat.
Stát je příliš štědrý k těmto li−
dem a oni umějí využívat všech
výhod. Podle mé věštby se nad
těmito státními „štědrostmi“ sta−
hují mračna. Věštím, že přijde
doba, a nebude to trvat dlouho,
že štědrost státu skončí.

Stále častěji při setkání s klienty
zjišťuji, že se rozhodují na zákla−
dě informací, které slyšeli z mé−
dií. Snažím se jim vysvětlit, že
těch pravdivých informací je
pouze 25% a radím jim, aby
vždy při svých rozhodnutích
používali vlastní rozum. Nemá
smysl stále nadávat na vládu,
politiky. Změny můžeme řešit
volbami a dát hlas těm, kterým
důvěřujeme. Rozhodně se poli−
tika nedělá v ulicích pomocí
demonstrací. Jak vidím ve své
věštecké kouli, tak většina lidí,
kteří vyřvávají na pouličních
demonstracích, jsou zaplacení
brigádníci. Někdo jim vyrobí
transparenty, napíše na papír,
co mají křičet a za peníze jsou
schopni vykřikovat cokoli.
A jsme zase u těch peněz.
Provázejí nás na každém kroku.
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Zhmotňujte své
myšlenky
V této souvislosti musím při−
pomenout jednu věštbu. Jen
k 20 % lidí světa proudí všechny
zisky. Tato skupina lidí také vy−
tváří názory a postoje na dění ve
světě pro těch zbylých 80 % lidí,
kteří je pouze přebírají a podle
nich se řídí a jednají. Menšina
ovládá většinu.
Nepřebírejte názory druhých,
které se vám denně snaží ně−
kdo neustále „tlačit“ do hlavy.
Žijte podle sebe, podle svých
představ a vizí. Nežijte jen pu−
dově, což například znamená,
že když všichni nadávají, tak i já
budu nadávat, i když to není
můj názor. Nepřebírejte názory
druhých. To není nikdy dobré.
Najděte si svůj smysl života.
Všechno máte v hlavě. Jestliže
budu stále nadávat, že ti druzí
se mají dobře a já špatně,
tak tuto svoji myšlenku budu
stále zhmotňovat a celý život
se budu mít blbě. Jestliže si
do svého podvědomí zadáte,
že od této chvíle už to bude
stále lepší a uděláte tlustou čá−
ru za minulostí, tak zhmotníte
vlastní představu o tom, že se
budete mít dobře a také toho
dosáhnete. Tvrdím, že zhmot−
ňování myšlenek je možné do
3 dnů, 3 týdnů, 3 měsíců, nej−
později do 3 let. Optimální čas
jsou 3 měsíce.

Mějte čistou hlavu
Buďte v harmonii a nemyslete
na to, proč ten druhý má víc
než já. Pak vám zbude prostor
v podvědomí k tomu, abyste
energii věnovali lepšímu životu,
Když budete mít čistou hlavu,
bude vám také dobře fungovat
intuice. Nakonec zjistíte, že to
štěstí není v penězích, ale ve
spokojenosti, pohodě, že smys−
lem života je seberealizace v ro−
dině s dětmi, partnerkou, v za−
městnání. Musíte vědět, co
chcete a pak to můžete mít.
Stanislav Brázda

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
Plzeňský rozhled 5/2018

Majitelé domku jim
všechny peníze dali.
Byly to dva tisíce. Na
dnešní dobu možná
pakatel, pokud si to
přečte nějaký mladý čtenář.
Vstoupili jsme dovnitř. Muž tak sdílný
už nebyl a řekl nám, že nikoho z nich
nepoznal. Po chvíli i jeho manželka
svou výpověď odvolala a také začala
tvrdit, že toho pistolníka nezná. Zůstal
jsem s nimi na místě sám a náčelník se
vrátil zpátky na stanici pro
našeho technika Josefa
Hrdličku, který za mé asis−
tence provedl ohledání mís−
ta činu. Když jsme už kon−

bez meškání obě ruce za záda, nezná−
mý mladík se ani nehnul a jen prosil,
aby ho pustil. Žena běžela k sousedům
zavolat pomoc. Během patnácti minut
tam přijeli mí tehdejší kolegové Jarda
Duda a Bohouš Kočí. Její manžel se
snažil řvoucího mladíka esenbákům
předat, ale to už byl mladík v ráži. Oba
napadl, začal se s nimi rvát a z místa
utíkat! Zelená uniforma byla pro něho
jak červený hadr pro býka! Jak se tak,
mírně řečeno, rvali, vypadly mladíkovi
najednou z kapsy dvě nabité pistole,
z nichž jedna po úderu o zem vystřelila.
Střela zasáhla mladíka do ruky! Nic váž−
ného to nebylo. Ošetřili ho na ambu−
lanci v nemocnici. Bylo to jen škrábnutí.
Obě pistole byly na
Bývalý kriminalista Karel Fořt napsal už malorážkové náboje.
několik knih, ve kterých vzpomíná na od− Kluk mluvit nechtěl. Ro−
halování kriminalistických příběhů, které zpovídal se až později,
se staly na Šumavě. Jeho posledně vyda− po provedené domovní
prohlídce u něho doma.
nou knihou je Smrt byla mým řemeslem.
Našel se tam i bubínko−
čili, přišel k nim domů jejich
vý revolver plný nábojů a po domácku
vnuk Miroslav, který se vrátil z odpo−
vyrobená dvojhlavňová brokovnice, ná−
lední šichty ze sušického SOLA. S obě−
boje do ní a prázdné vystřelené patrony.
ma v domku trvale bydlel, ale v ten da−
Bylo jich osm. Dále sekané olovo i žluté
ný čas přepadení zrovna nebyl doma.
ucpávky. Rázem bylo jasno. Pak šlo
Pátrali jsme a po čtyřech dnech se na
všechno hrozným fofrem.
nás usmálo štěstí!
Byl jsem pyšný, když jsem ho mohl
Bylo to u nás v Sušici. Také domek,
i s kolegy odvézt do plzeňské věznice
pro změnu v zahrádkářské kolonii,
na Bory. Byl to prostě můj první velký
určený k trvalému užívání. Když se
případ, který jsem si přisvojil. Další
manželé ráno probudili, žena se šla po−
dva jeho spolupachatelé byli ještě
dívat na svoji patnáctiletou dceru spící
mladiství, takže byli stíháni na svobo−
ve druhém pokoji. Sotva vstoupila do−
dě i proto, že se ke všemu ihned při−
vnitř, uviděla, že na zemi u postele její
znali. Když jsme se vrátili z Plzně do−
dcery leží a spí nějaký mladík. Zacho−
mů, byla již opět tma a moje manželka
vala se duchapřítomně. Vzbudila nej−
začala mít z mé nové práce „nepo−
dříve manžela a pak oba na mladíka
levující“ nadšení. Ani v pozdějších le−
jukli! Byl rozespalý, a když její manžel
tech to lepší nebylo.
po něm skočil, zalehl ho a zkroutil mu
Karel Fořt

Můj velký případ
KRIMI
Je to už dávno, co jsem nastoupil
k Bezpečnosti. Na nějaké velké za−
školování nebyl ani čas. Do všeho
jsem spadl, tak říkajíc, rovnýma no−
hama! Tehdejší náčelník kpt. Antonín
Hrabě byl muž zralý, spíše mírně
podsaditější a menší postavy a měl
již vlasy bílé jako sníh. Nejvýraznější
na něm bylo husté, tmavé, černé
obočí a široký úsměv se zdravými
zuby. Na mne celkově působil impo−
zantně, jen však do té doby, než před
moji maličkost postavil papírový fas−
cikl všelijakých nařízení, předpisů
a zákonů včetně trestního zákona
a řádu. S úsměvem a mírným potě−
šením ve tváři se na mě zadíval.
„Mladej, koukej studovat, my jsme
také neměli na růžích ustláno. Než
dneska skončíš, tak si tě vyzkouším.
Dřív domů nepůjdeš, dokud nebudeš
umět nazpaměť použití zbraně a mír−
nější prostředky!“
Ani jsem nehlesl. Bylo něco před obě−
dem, když do kanceláře opět vrazil ná−
čelník. Bez jakéhokoliv zdůvodňování
rovnou vyhrkl. „Mladej, vezmi si věci
a jedem spolu na výjezd!“ Popadl jsem
služební brašnu, nasadil si na hlavu
brigadýrku, mrknul okem do zrcadla,
zda mi sluší a hrnul se ven za šéfem,
tedy pardon, tenkráte soudruhem ná−
čelníkem. Nasedli jsme do světlemod−
rého Moskviče opatřeného z obou

stran bílým pruhem, v němž se vyjí−
mala písmena Veřejná Bezpečnost.
Mnozí z mých pozdějších, dnes již také
minulých kamarádů kriminalistů, říkali,
že písmena VB označují, že je do auta
vchod bokem. To prý abychom neza−
pomněli, kudy se do auta nastupuje.
Tenkrát, zrovna jako
dnes, nebyl o policejní
humor nouze.
Jeli jsme do nedaleké
vesnice, kde můj šéf
zastavil před posled−
ním domkem na jejím
okraji. Před chaloup−
kou nás očekávala
spolumajitelka, paní
domu, v podstatě pro
mne stařenka. Vevnitř
byl její manžel. Obě−
ma muselo být dohromady kolem sto
padesáti let. Paní však byla velice čilá
a hned spustila, že včera k večeru si
na dvorečku všimla třech mladíků, kte−
ří tam pobíhali, a jeden z nich držel
v ruce pušku. Ten nejstarší se snažil
pušku vklínit mezi dveře a futra, když
je chtěla před ním přibouchnout.
Dvakrát vyšla rána! Pak ještě několik
ran! Puška prý byla dvouhlavňová
a také nám sdělila, že ho asi zná. Měl
by dělat nejspíše na dráze. Chtěli na
nich peníze, jinak že prý je zabijí! Na
vchodových dveřích, v blízkosti zámku,
bylo zasekané olovo. Nezvratný důkaz
po výstřelu. Na zemi zůstalo šest žlu−
tých ucpávek, přesně takových, jaké
se používají pro náboje do brokovnice.

Smrt byla mým řemeslem
Knižní novinka
Na knižních pultech najdete v tomto
období novou knihu skutečných kri−
minálních příběhů ze Šumavy SMRT
BYLA MÝM ŘEMESLEM. Je to už
sedmý titul, kterým se prezentuje
bývalý kriminalista a poté zástupce
Policie ČR v Klatovech, Karel Fořt ze
Sušice. Jaké příběhy a napětí čeká
čtenáře?
„Kniha obsahuje vyprávění příběhů
mého kamaráda a bývalého kolegy,
emeritního plukovníka, šéfa bývalé
pražské mordparty, který se od jara
do podzimu zdržuje na Prášilech. My
se občasně vidíme a při kávě či čaji si
povídáme a také vzpomínáme. Víte,
oni vrazi nejsou vůbec idyličtí beránci!
Tak jako ve všem najdou se i mezi
Plzeňský rozhled 5/2018

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

pohnutkami pachatele. Kniha je také
z části odlehčena i běžnými příběhy,
byť trestnými, jako protiváha té před−
chozí zrůdnosti,“ říká o své knižní
novince její autor Karel Fořt.

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Ja−
roše 108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169
a v Galerii a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knih−
kupectví Šumava – nám. Svobody, dále v knihkupectví
v Horažïovicích – Ševčíkova 24, v knihkupectví ve Kdyni –
Náměstí 22, v Kašperských Horách v prodejně dárků paní
Jirmanové – ul. Zlatá stezka 99, v Domažlicích v Chodském
knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihkupectví Fraus,
Goethova 3 a v knihkupectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu:
v Klatovech, ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:

NABÍZÍM výpomoc star−
ším lidem z Klatov a okolí.
Menší opravy všeho dru−
hu, odvoz k lékaři, za ná−
kupy. Zn. Seriózní jednání
z obou stran. Tel.:
724788913. RR 80303
HLEDÁM pečovatelku pro
svoji maminku. Pomoc při
chůzi přípravě jídla, hygie−
ně. Společnice. Finanční
odměna. Výhledově mož−
nost pronájmu samo−
statného bytu v místě.
Více na tel.: 776118273.
RR 80302

HLEDÁME pedikérku s ŽL
na 1–3 dny v týdnu do sa−
lonu v Žel. Rudě, tel.:
603514624. RR 80323
DO PRESTIŽNÍ cukrárny
kavárny Café Charlotte
v Železné Rudě, s vlastní
výrobou dortů a zmrzliny,
přijmeme CUKRÁŘKU!
Dále rozšiřujeme náš tým
o SERVÍRKU a BARIST−
KU. Nástup 25.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 725835555.
RR 80249
BOUTIQUE s dárkovým
zbožím v centru Železné
Rudy přijme PRODAVAČ−
KU. Nástup 23.000 Kč,
Ubytování zdarma. Více
info na tel.: 602486490.
RR 80250

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

KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále kou−
pím trafa, domečky a vše
co souvisí se železnicí.
Tel.: 731064361. PM
180075
MÁTE doma nábytek,
křesla a nevíte co s ni−
mi??? NÁBYTEK do roku
1980 a bytové doplňky
(lustry, lampy apod.)
zdarma odvezu, vy−
koupím, zprostředkuji
prodej – za odvoz. Tel.:
608887371 / E−mail:
nabytek1980@seznam.
cz. Stačí napsat SMS ne−
bo prozvonit. Odpovím.
RR 80225
KOUPÍM tato křesla
a tento typ křesel. Stav
nerozhoduje. Stačí na−
psat SMS či prozvonit,
ozvu se. Tel.: 776599696
a email.:
slavoj.pikovice@
seznam.cz.
Děkuji :) RR 80222

PŘIJMU na žně 2018
brigádně kombajné−
ra. Nejlépe s praxí.
Obsluha kombajnů
New Holland. Práce
v okrese Domažlice.
Možnost ubytování.
Tel.: 606944036.
RR 80195

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poško−
zené, nekompletní. Děku−
ji. Tel.: 721127427. PM
180003
44

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

KOUPÍM motor CRYSTAL
8002 s turbem čtyřválec.
Tel.: 603266141. PM
180108
KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032
NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965
VÝKUP – RENOVACE
– (chromovaný, dýho−
vaný, selský), lustry,
lampy, obrazy, hračky,
hodinky, vyznamenání,
odznaky, fotoaparáty
a jiné. Možnost vy−
klizení celé pozů−
stalosti. Zn. PŘIJEDU.
Tel.:
603512322
pavel.rejsek@seznam.
cz PM 180034
KOUPÍM po Vašich ba−
bičkách vše staré – zají−
má mě smaltované ná−
dobí, formy na pečení,
kameninové hrnce, hodi−
ny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové
a bakelitové hračky, obra−
zy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé
staré díly na motorky,
mopedy, pionýry. Prostě
vše, co se Vám již neho−
dí. Platím ihned –
děkuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 180011
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Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální
porcelán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku,
pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo
k dekoraci. Motorky, mo−
ped, Pionýr i jen díly na ty−
to moto! A různé jiné věci,
které již nepotřebujete.
Tel.: 737903420. PM
180012
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a po−
hraniční stráže do
r. 1970 maskované od−
ěvy, saka, čepici, rajt−
ky, vyznamenání za ob−
ranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, od−
znaky vzorných vojáků
do r. 1960 – až 3000
Kč, pilotní odznaky, od−
znaky vojenských uči−
lišť, těžítka ve formě
modelů děl, tanků, le−
tadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.:
721730982.
PM
180085
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – akordeon,
heligonku, chromatiku.
Tel.: 728209526. PM
180019
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budová−
ní vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, barometr,
theodolit, vánoční ozdo−
by, loutky, panenky a dět−
ské pokojíčky, vláčky,
plechová a bakelitová
autíčka, litinové formy
na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698.
PM 180022
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KOUPÍM vše z pozůsta−
losti – nábytek, chromo−
vé lustry a lampičky,
sklo, porcelán (hrnky
s motivem Prodané ne−
věsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, fi−
gurky zvířátek, svícny,
obrazy, kresby, i samotné
rámy, hodiny, lampová
radia, staré housle, violu,
vše skautské a junácké,
pohlednice,
odznaky
a starou bižuterii. Tel.:
603872698. PM 180023
KOUPÍM staré jízdní
kolo do roku výroby
1950, reklamní cedu−
le, mosaznou pumpič−
ku, staré lampy, zvon−
ky, motocykl JAWA 90
Cross nebo Roadster,
i nepojízdný vrak, mo−
ped S11, S22, JAWE−
TA i na náhradní díly,
Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak.
Starou koloběžku. Též
náhradní díly na Jawa
panelku nebo kývačku,
pionýr 550, 555, 05,20
i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, do−
bové prospekty. Tel.:
721730982.
PM
180015

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty,
staré bakelit. rádio Ta−
lisman, Philips, Telefun−
ken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a ka−
pesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim
aj., se stopkami i bez.
Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lam−
pičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.
cz.PM 180005
KOUPÍM staré pohlednice
a knihy. Tel.: 725752752.
RR 80121
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 80192

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojen−
ského muzea okupace
a osvobození západních
Čech vojenskou techniku
(i části), motocykly, auto−
mobily, helmy, dalekohle−
dy, kordíky, bajonety, te−
sáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vy−
znamenání, opasky, pou−
zdra na pistole, plyn. ma−
sky, zásobníky, kanystry,
ešusy, čutory, lopatky,
torny, telata, spacáky,
šavle apod. Zájem máme
i o fotografie, dokumenty
a časopisy. Velice děku−
jeme za nabídky i případ−
né dary. Army muzeum
tel.: 731454110.
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KUCHYŇSKÝ
sporák
kachlíkový, cena doho−
dou, tel.: 728663034. RR
80330
PRODÁM silniční betono−
vé panely rozměr 300 x
120 x 15 cm a předepnuté
stropní panely 6 x 1 m,
dále panely 220 x 60
x 12 cm, Plzeň a okolí.
Možnost naložení a za−
jištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 180025

KOUPÍM kotoučový ma−
gnetofon na kotouče prů−
měr 18cm (180 mm) na
2 rychlosti 4, 9. Nemusí
nahrávat. RR 80329
KOUPÍM různé před−
měty ze starého kolo−
niálu, restaurace, ob−
chodu, ordinace, kan−
celáře – nábytek,
osvětlení, reklamní
materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, pla−
káty, flašky, atd. O Sta−
rém Plzenci – vše sta−
ré: pohlednice, foto,
plakáty, obraz a jiné.
Tel. 603512322. PM
180036

PRODÁM topení na olej
kotel 27 kW. Tel.:
603266141. PM 180107
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, roz−
měry 6m x 2,5m x 3m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6m x 3m x 3m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny
zateplené. Slušovickou
buňku, obloženou palub−
kami. Buňky jsou v pěk−
ném stavu. Cena od
25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou
palubkami,
zařízenou
k okamžitému používání.
Zajištění dopravy na místo
určení. Tel.: 604867469.
PM 180024
PRODÁM mobil domek
3+1, vybaven, 11x3. Ba−
nert Josef, Štichov 25, p.
Holýšov 34562, tel.:
728452274. RR 80305
Plzeňský rozhled 5/2018

PRODÁM
zemědělský
stroj Škoda 180 s nakla−
dačem a druhý bez nakla−
dače s rameny do pluhu.
Ve velmi pěkném stavu,
nový lak, cena dohodou.
Dále nakladač ozn. 500 za
traktor s drapákem, bez
pístnic. Tel.: 604867469
PM 180026
ROZEBRANÝ žulový po−
mník včetně lemů na
dvojhrob. Kontakt na tel.
376321444. RR 60695
PRODÁM cirkulárku a foš−
ny borovicové, suché, síla
8cm, 5m dl., 8 ks; cirku−
lárku na 380V, velmi pěk−
nou, dom. výroby, na ko−
lečkách, podavač, koš,
kryt prac. desky. Klatov−
sko. Tel.: 723793779. RR
80274
VELMI zachovalou chod−
skou roh. lavici, stůl, 2
židle, polička. Tovární
zpracování, cena doho−
dou. Tel.: 737710841.
RR 80279
ELEKTROKOLO, zdravotní
důvod, tel.: 732350219.
RR 80280
KOMPLETNÍ vybavení
zubní laboratoře, do−
sud v provozu. Tel.
376392626. RR 80290
STARŠÍ zachovalou bicí
soupravu zn. Amati: 1x
malý buben, hi−hat, 2x vel−
ký buben, kotel, šlapka,
3x polokotel, stojany na
činely a náhradní blány.
Cena 5500 Kč. Tel.:
725570506. RR 80300
ŠICÍ stroj Textima dove−
zený z Německa, per −
fektní stav, cena 2.000
Kč. Tel: 603298166. RR
80326
ZRNOMET roury 14m, 2
kolena, cyklon, cena
8.500 Kč. Pluh dvou−
radličný šířka ostří 35 cm
cena 5.500 Kč. Tel.:
724003512. RR 80342
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PRODÁM stavební parce−
lu 7 km od Klatov na
exponovaném
místě
DARUJI NEMOVITOST s krásným výhledem na
nekuřácké rodině. Od− Šumavu. Na stavbu do−
povědi zasílejte do redak− mu – bungalovu je zpra−
ce pod číslem inzerátu covaný projekt včetně
PM 180102
stavebního
povolení
v právní moci, přípojka
PENÍZE ihned za Vaši ne−
vody + vlastní zdroj, el.
movitost: okamžitý vý−
kanalizace,
kup, výplata exekucí, ex− energie,
v
dosahu
plyn.
Výměra
presní půjčka, peníze do
2
48 hodin. Právní servis pozemku je 2300 m .
Cena
dohodou.
Tel.:
zajištěn. Volejte 602 853
602614480. RR 80299
803. KŘI PM 180066
PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vy−
koupíme vaši chalupu či
chatu v okrese Plzeň –
jih, Plzeň−sever. Podmín−
kou pouze vlastní poze−
mek a zavedená elektřina.
Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajiš−
těn. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM
180058
KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra nebo i zanedbaný.
Děkuji. 773585290. RR
80062

URGENTNĚ
hledáme
k prodeji byty do 80 m2
v panelových domech
v Plzni. Máme připraveny
investory (přímé kupce)
s hotovostí. Celá transak−
ce je dokončena v řádech
dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce
či zástavy vyřešíme.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180045

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře
KOUPÍM les za nejvyšší byt 3+1 s lodžií v Plzni.
možnou cenu (smrk, bo− Podmínkou je pouze vyšší
rovice), může být vytě− patro, nikoli přízemí. Byt
žený i po kalamitě. může být v jakémkoli sta−
Seriózní jednání, platba vu i rekonstrukci. Cena do
hotově. Tel.: 731027795. 1,8 mil. INSTINKT REALI−
RR 80088
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
PRODÁM řadovou garáž
180046
v KT za fotbal. hřištěm.
Udržovaná.
Tel.: KONKRÉTNÍ kupec hledá
606827933. RR 80285
byt 1+kk o výměře 20–
30 m2 kdekoliv v Plzni.
PRODÁM stavební parce−
U vyšších pater podmín−
2
lu o výměře 1 517 m
kou výtah. Cena do 1 mil.
v obci Týnec u Klatov.
Peníze k dispozici ihned.
Parcela je určena k vý−
stavbě RD a je zapsána INSTINKT REALITY s.r.o.,
do územního plánu. Po− VOLEJTE ZDARMA 800
zemek je slunný, situo− 73 73 09 PM 180047
vaný na jihozápad, na
okraji obce – tedy zajiš−
ťuje klid a soukromí.
Elektřina, voda a kana−
lizace se nacházejí na
hranici pozemku. Cena:
1.500.000 Kč. Tel.:
703001144. RR 80289

PRODÁM 54 m2 byt,
nová rekonstrukce, 1 500
m z náměstí – Klatovy,
k okamžitému nastěhová−
ní. RR 80278
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PRODÁM v Sušici byt
64,1 m2, 2+1 v 1. n.p.
s výtahem. Zateplená fa−
sáda, nová okna a vý−
tah. Cena: 1.450.000 Kč.
Možnost slevy na daň
z
převodu.
Tel.:
775613278. RR 80322

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře tisí−
ce zájemců o pronájem.
Úzce
spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hle−
dáme čisté byty k dlouho−
dobému pronájmu. Za−
ručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr může−
te sami ovlivnit. Právní
servis, převody energií
a klientský servis po celou
dobu nájmu je samozřej−
mostí. Prázdný byt vám
nevydělá! INSTINKT REA−
LITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180060
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schop−
nosti a právní servis po
celý nájemní vztah samo−
zřejmostí. Provizi máme
zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040
PRONAJMU 22 a oploce−
ného pozemku 10 km od
Klatov. Tel.: 739989226.
RR 80276
NABÍZÍM pronájem k re−
kreaci – Šumava – Su−
šicko. V patře RD, 2 poko−
je, spol. kuch., koup.
a balkon. Cena 140 Kč
os./den. Tel.: 376526153.
RR 80321

KOUPÍM garáž u Retexu
nebo
U
Pazderny
(KT). Nabídněte. tel:
603298166. RR 80327
PRODÁM v Žichovicích
zahradu 200 m2, dům
250 m2 ve špatném sta−
vu. Cena jen za poze−
mek, dohodou. Tel.:
774112914. RR 80325

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PRONAJMU v Klatovech
garsonku v přízemí RD
bez možnosti vaření.
Pouze mikrovlná trouba a
varná konvice. V ceně
nájmu je jedno parkovací
místo a wifi. Cena 5.600
Kč včetně energií. Tel.:
602614480. RR 80331
PRONAJMU menší útulný
byt v centru města Klatov
Součástí bytu kuchyň, ve−
stavěné spaní a úložné
prostory. Měsíční nájemné
5.000 Kč + energie,
kauce 8.000 Kč. Tel.:
777119669 – volat po 9.
květnu. RR 80332
V HISTORICKÉM centru
Klatov pronajmu zavede−
nou pizzerii – restaurant
s venkovní terasou. Sou−
částí restaurace je nová
pec (na dřevo) na pizzu
a grilem na maso. Veli−
ce slušné nájemné +
energie. Kauce. Tel.:
777119669 – volat po
9. květnu. RR 80333
PRONAJMU v Klatovech
byt 1+1 (49 m2) s krás−
ným výhledem na Černou
věž. Byt je nově zrekon−
struovaný, nezařízený, po−
blíž centra. Cena doho−
dou. Tel.: 777224953. RR
80334
SHÁNÍM dlouhodobý
pronájem většího bytu
v Klatovech. Žena ne−
kuřák + 2 děti, bez
dom. mazlíčků. Tel.:
602251722.

KOUPÍM LADA, VAZ,
ŽIGULI i bez STK nebo
i bez SPZ – dokladů.
Děkuji. Tel.: 605111671.
PM 180002
PRODÁM náhradní díly na
nákladní automobil DAF
typ AE 45 FA, pěkné pneu
s disky, rozměr i pro nové
Avie, motor s šestistupňo−
vou převodovkou a kom−
pletní dveře do kabiny
v pěkném stavu. Případně
čelní sklo i jiné díly.
Prodám také díly na Avii
31 r.v. 1992, motor, dveře,
kardany, pětistupňovou
převodovkou, pěkné pneu
včetně disků, světla atd
Dále prodám valníko−
vou sklápěcí korbu LIAZ
z
trambusu.
Tel.:
736139113 PM 180027
45
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TAŽNÉ zařízení na jaký−
koli automobil, prodej –
montáž, www.e−tazne−
zarizeni.cz,
tel.:
775104121. RR 80051

KOUPÍM Babetu či jiný
moped na ryby i bez PP.
Tel.: 723126011. PM
180109
PRODÁM traktor Zetor
8011 s platnou STK, pěk−
né pneu, dobrý stav. Cena
85000 Kč. Okres Klatovy.
Tel.: 723622663. PM
180028
PRODÁM
vymazlený
PEUGEOT BOXER L3H2,
RV 2/2015, STK 9/2019,
KM 45.000 !!!, super
stav, cena dohodou,
jsem plátce DPH. Tel.
602251722.

PRODÁM Volkswagen
Touran, r. v. 2004, 1. 9 tdi,
77 kw, klima, el okna, cen−
trál na do, servisní kniha,
servisovano pravidelně
v vw, nová stk, cena:
89000 Kč, KT: telefon:
723439518. RR 80336
PRODÁM Peugeot 5008,
r. v. 2012, obsah 1.6 hdi,
klimatronik, abs, parkova−
cí senzory přední + zadní,
panorama střecha, sklá−
pěcí zrcátka, orig radio
s usb, nekuřák, pomoc při
rozjezdu do kopce, super
stav, najeto 120 tkm +
servisní kniha, stříbrná
barva, nová stk, cena
189000 Kč, telefon:
723439518. RR 80337
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SYMPATICKÝ 48/179/82
sport. postavy hledá ští−
hlou, stálou milenku, která
má ráda sex, umí si ho užít
a chce si ho užívat se stá−
lým milencem, uvítám
trvalý diskrétní bezkonflik−
tní vztah. KT, DO. Tel.:
721460064. RR 80313

PRODÁM Ford Focus r.v.
2012, HTD, garážovaný,
bílá metalíza, 1.6, 74 kW,
benzín, 6x airbag, ESP,
TSC + další, aut. klima,
velmi pěkný, poctivých
98500 km, cena 200.000
Kč. Tel.: 723732358. RR
80293
PRODÁM Citroen C3
Furio 1.1, 44 kW, barva
světle modrá metalíza
Lucia, r.v. 2009, najeto
12 500 km, TK 10/2019,
servisní knížka, rádio
s CD, MP3, ABS, klimati−
zace, el. přední okna.
Cena 115.000 Kč. Tel.:
723255353. RR 80328

l

JE MI tolik, na kolik se cí−
tím, a každý den je pro
mne jedinečný. Život se
prostě má užít. Pokud jsi
z Klatovska, máš stejné
pocity a nepodléháš „syn−
dromu stáří“ napiš pár řá−
dek do redakce. RR 80317

PRODÁM Škoda Octavia
kombi r.v. 2010 obsah 1.6
tdi, 77 kw, najeto 109000
km se servisní knihou, kli−
ma, navigace, abs, airba−
gy, esp, tmavě modrá me−
talíza, 2 klíče, nová stk
a emise, el. okna, cena
149000 Kč, KT Tel:
723439518. RR 80341

40 LETÝ, vyšší sportovní
postavy, pohledný, hledá
ženu do 50 let na trvalý
vztah plný lásky a radosti.
Ozveš
se???
Tel.:
606930164. PM 180100

ROZV. 58/178, nekuřák
z okr. DO, hledá partnerku
nejen na jaro. Tel.:
722676226. RR 80319
VITÁLNÍ muž 72 let/176
cm, rozvedený nekuřák
hledá touto cestou štíhlou
ženu pro život… Prosím
o pár řádek ženu z Klatov
a okolí do redakce. RR
80318
HLEDÁM štíhlou ženu
na trvalý vztah. Já 54/170
štíhlé
postavy,
tel.:
721050036. RR 80320

BRUNETKA 46 let, 160
AHOJ – hledám přítelkyni cm, z Plzně, hledá správ−
KOUPÍM
MERCEDES
na další životní etapu, ného a pohodového muže
190, r. v. 87−91, případně
možná pro mě budeš ta, do 53 let se smyslem
na kterou čekám. Plzeňák pro humor a optimistic−
náhradní
díly.
Tel:
50/177. Tel.: 605080878. kým přístupem k životu,
736139113. PM 180029
s vlastním autem a bydle−
PM 180101
ním. Plzeň a okolí. Tel.:
JAWA, ČZ a jiné. Kou−
48/195/100 rozv. hledá 774261040. PM 180098
pím staré motocykly
hodnou symp. ženu pro
všech značek, v ja−
vážný vztah, štíh. postavy, HLEDÁ se hodný mužský
PRODÁM
Citroen
Ber
−
kémkoliv stavu i jed−
do 70 let s citem pro pří−
notlivé díly. Platím lingo, r. v. 2009, obsah sam. je zlá. Zn.: Být tady
rodu a zvířata. Kutil vítán.
ihned v hotovosti. 1. 6 hdi, 55 kw, plechová jeden pro druhého. Tel.:
Věřím, že se na mě usmě−
704570734.
RR
80297
Slušné jednání. Tel.: verze, 3 místa, najeto
121 tkm se servisní kni− MUŽ, věkem trochu za je štěstí v lásce. Mob.:
607946866. RR 80231
hou, originalní velká za− zenitem, elánem však ja− 702734634. RR 80309
hrádka s rolnou, v nákla− ko dorostenec, hledá ženu
PRODÁM traktor Hano−
dovém prostoru vestavba pro chvíle příjemné, ale
mag 2válec, pojízdný, r.v.
originálních šuplíků, nové i všední. Pouze Klatovsko,
54, cena 35.000 Kč, bub−
brzdy, spojka, pneu, velmi kontakt petrkt@atlas.cz
novku za traktor záběr
LINDHAUS – ekologické
dobrý stav, cena 110000 RR 80315
165cm za 12.000 Kč,
vysavače za rozumnou
Kč, Klatovy, telefon
ruční 1bubnovou na vy−
MUŽ 48/178 SŠ se dvě− cenu i na splátky! Nezá−
723439518. RR 80339
sokou trávu záběr 60cm
ma dětmi hledá mladší mi− vazná prezentace zdar−
za 4900 Kč. Koupím mo− PRODÁM Peugeot 207 lou ženu pro trvalý vztah ma! Tel.: 607578437. KŘI
tor 2válec do Fendta, sw, r. v. 2008, obsah a rodinný život. Při vz. PM 180106
Suzuki Samuraj i v horším 1. 6 hdi , top stav, klima, el sympatiích přistěhování
stavu, motor Jawa 350 okna, radio Peugeot, možné. Tel.: 702633343. GDPR školení THP od
399 Kč. www.SoftAg.cz,
vzduchem
chlazený, servo, centrál, imobiliser RR 80307
možno celý traktor domá− proti krádeži, airbagy, ENERGICKÝ muž vyššího 374 623 540. KŘI PM
cí výroby s tímto moto− najeto 127 tkm servisní věku, nekuřák rád pozná 180109
rem, svářečku KS−200, kniha, 1 majitel, super ženu z Klatov nebo blízké−
350 nebo triodinu i na stav, panorama střecha, ho okolí. Nabízím a poža−
opravu. Děkuji. Tel.: cena 107000 Kč, tel: duji... Tel.: 604445413.
723439518. RR 80340
721803621. RR 80314
RR 80316
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NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále na−
bízím ukládku zeminy
i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším
množství 100Kč/t, při vět−
ším množství sleva až na
55 Kč/t. Plzeň, Klatovy.
Přeštice. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180033
VYKLÍZECÍ PRÁCE –
kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace růz−
ného odpadu, dále
možnost vymalování.
Nezávazná prohlídka
je
zdarma.
Tel.
603512322, e−mail:
pavel.rejsek@seznam.
cz. PM 180035

KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme ma−
ximální SLEVU! A neza−
platíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte
zdarma na 800 888 957.
PM 180044

PROVEDEME
odklonění zdraví
škodlivých zón ve va−
šem bytě, domě, cha−
tě. Odstraníme záření
mobilu, tabletu, mo−
nitoru či wifi. Zrušíme
kletby z domů, osob,
zvířat. Dopřejte si
klidný život.
www.vecnesvetlo.cz

TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE NABÍZÍM stříhání živých
ZDARMA 800 73 73 09 plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
PM 180041
vy a údržbu i realizaci za−
KLÁŠTERKA – revize
hrad. Tel.: 606943086.
a čištění komínů a kotlů. RR 70435
Tel.: 604871028.
RR 80275
ÚČETNICTVÍ
STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180042

Klášterková. Tel.:
721943234. RR 70879
PŘEVÍJENÍ elektromoto−
rů. Letovy u Nalžovských
Hor 43. Tel.: 376396324,
773530165. RR 80292

HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme až 80 % kupní ce−
ny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí
– znalecké posudky.
Drábková,
tel.:
608117789. RR 80050
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PROVÁDÍM zednické prá−
ce – nahazování, štuko−
vání, malování, obklady
a dlažby, bourací práce,
rekonstrukce bytového
jádra a další práce
dle domluvy. Plzeňsko,
Klatovsko a okolí. Ro−
zumné
ceny.
Tel.:
721757399. RR 80294

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

HLEDÁM invalidní dů−
chodkyni, důchodce –
nekuřák, kladný vztah ke
zvířatům, se zájmem se
postarat o kočky v době
mé nepřítomnosti –
dlouhodobá spolupráce.
Klatovy. Písemné od−
povědi do redakce. RR
80277

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce,
strojní omítání, obkla−
dy, dlažby, jádra a ve−
škeré zednické práce,
tel.: 723136228. RR
80052

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

RODAČKA z tohoto kraje
hledá na občasné přeno−
cování „azyl“ u starší paní
či pána v Klatovech.
Jezdím autem, mám mož−
nost i síly vypomoci např.
s nákupy, odvozem k lé−
kaři a podobně. Písemné
nabídky prosím do redak−
ce. RR 80335

OKAMŽITÉ PŮJČKY

LESNÍ CHŮVA. Ohlídám
vaše dítě v domě mezi
lesy a loukami u Nýrska.
Orientace – příroda, hud−
ba. Tel.: 608722498. RR
80298

v hotovosti! 1. půjčka
ZDARMA! OP ČR,
příjem, bez exekuce.
Přijďte:
Pražská 41, Plzeň,
PO, ST, PÁ 11−16 h,
t.: 605760958
KŘI PM 180103

l
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HLEDÁ se černý pejsek
Ben, delší srst pod krkem,
bílý, krátké nožky, silněj−
ší. Nepřišel domů. Pře−
dem děkují děti. Tel.:
721434233. RR 80296

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

KOUPÍM králíka, velkého
stříbřitého, prodám kozí
mléko 25 Kč/L, kozí sýry
250 Kč/kg, Kdyňsko, tel.:
723877969. RR 80312

SYMPATICKÝ padesátník
hledá ženu, nejlépe ba−
culku, která má ráda sex.
Na věku nezáleží, na
chuti ano. Diskrétnost
a zdraví podmínkou. Zn.:
Klatovsko. RR 80273
PŘÍJEMNÁ baculka ve
zralém věku nabízí ero−
tickou relaxaci a krásné
milování, orálek bez a ji−
né er. služby ve svém
soukromém
bytečku
v Plzni. Diskrétně. Tel.:
607412325. KŘI PM
180062

PRODÁM psa BORDER
COLIE stáří 2 roky, pas−
tevecký
pes.
Tel.:
775496557. RR 80306

PÁTRÁNÍ
PO PEJSKOVI,
jmenuje se Dan,
stáří 10 let, kří−
ženec labradora
s ohařem, bílá ná−
prsenka, bílý konec
ocásku. Utekl 2. 3.
2018 Hodousice
p. Nýrsko, informace
na tel. 605391180
– Tomanová nebo
možno kontaktovat
útulek. RR 80308
PRODÁM jorkšírka biro,
stáří 3 roky, hodný, přítul−
ný, cena 3.500 Kč, tel.:
604207899. RR 80310

MILÁ ATRAKTIVNÍ sexy
blondýnka tě ve svém
soukromí přivede do va−
ru a dokonale uvolní.
Domluva možná na tel.:
728883302(SMS nepiš).
KŘI PM 180104
JE MI 30 LET, dvojky pr−
sa, tmavovláska. Dělám
téměř všechny praktiky,
mám to ráda i do zadeč−
ku. Zavolej a přijeď. Tel.:
774167851. Na SMS ne−
reaguji. KŘI PM 180105

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde 4. 6. 2018
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