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Tramvaj na Borská pole bude!
Primátor města Plzně Martin Zrza−
vecký a generální ředitel sloven−
ské společnosti TSS GRADE a. s.
Dušan Chovanec ve čtvrtek 23.

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

srpna v Plzni podepsali smlouvu
na prodloužení tramvajové trati na
Borská pole. Nová 1,3 kilometru
dlouhá trať bude vybudována od kři−

žovatky Klatovská – Kaplířova –
U Borského parku po ulici U Letiště,
a to včetně přemostění silnice I/27.
Součástí projektu je také vybu−
dování nového ter −
minálu městské hro−
madné dopravy v Do−
břanské ulici i další
práce. Stavbu zre−
alizuje dodavatelské
konsorcium sloven−
ských společností
TSS GRADE a. s.
a Doprastav a. s.
a české společnosti
Doprastav CZ, spol.
s r. o., které zvítězilo
ve dvoukolové soutěži, a to za část−
ku 479,8 milionu korun bez DPH.
Na Borská pole by mohla tramvaj
začít jezdit koncem roku 2020.

Dožínky Plzeňského
kraje v Tachově
Hejtmanství opět pořádá tradiční
oslavy ukončení sklizně a poděko−
vání za úrodu, a to v sobotu 15. zá−
ří 2018. Dožínky Plzeňského kraje
se tentokrát stěhují do Tachova
a spojeny budou s dožínkovým
trhem, který nabídne také ochut−
návky oceněných Regionálních
potravin Plzeňského kraje.
Tachovské náměstí Republiky oži−
je už v 10 hodin hudbou kapely
Amátovka, poté vystoupením fol−
klórního souboru Kaštánek při DD
Tachov a Tachovského dětského
sboru. Součástí programu bude ta−
ké ocenění zemědělců Plzeňského
kraje, které doporučila Krajská ag−
rární komora Plzeň a Asociace sou−
kromého zemědělství ČR.
V zahradě Muzea Českého lesa
uvidíte ukázky zdobení vozů, koní
a vazeb dožínkových věnců. I zde
budete moci ochutnat regionální po−
traviny. Půl hodiny před polednem

odtud za doprovodu Dechového
orchestru mladých ZUŠ Tachov vyj−
de tradiční dožínkový průvod, který
se přes zámecké nádvoří přesune
na náměstí Republiky, kde chasa
předá hejtmanovi Plzeňského kraje
Josefu Bernardovi dožínkový věnec,
starostovi Tachova Jiřímu Stručkovi
dožínkovou kytici a páter Václav
Vojtíšek požehná úrodě. Hejtman se
poté společně se starostou chopí
čepování piva.
Po skončení dožínkových zvyk−
lostí završí program na náměstí
Republiky vystoupení Folklórního
souboru Úsměv Horní Bříza a ve
14 hodin kapely No Name.
Vstup na akci je ZDARMA.
Podrobný program
a trasu dožínkového průvodu
najdete na webu
www.plzensky−kraj.cz
a www.tachov−mesto.cz

Plzeň podepsala smlouvu na prodloužení tramvajové trati
Jak informujeme na titulní straně
našich novin, podepsali primátor
města Plzně Martin Zrzavecký
a generální ředitel slovenské spo−
lečnosti TSS GRADE a.s. Dušan
Chovanec smlouvu na prodloužení
tramvajové trati na Borská pole.
Nová 1,3 kilometru dlouhá trať
bude vybudována od křižovatky
Klatovská – Kaplířova – U Borské−
ho parku po ulici U Letiště, a to
včetně přemostění silnice I/27.
Součástí projektu je také vybudo−
vání nového terminálu městské
hromadné dopravy v Dobřanské
ulici i další práce.
„Prodloužení tramvajové trati
jsme připravovali tři volební období.
Pevně věřím, že tato stavba bude
sloužit k rozvoji Borských polí a také
především zpříjemní cestování stu−
dentům do kampusu Západočes−
ké univerzity,“ uvedl při podpisu
smlouvy primátor Martin Zrzavecký.
„TSS GRADE je společností, která
vznikla v 90. letech. Z malé sloven−
ské lokální společnosti se vypraco−
vala na společnost, jež se podílí na
významných koridorových stavbách
nejen na Slovensku. V případě měs−
ta Plzeň se jedná o naši první získa−
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nou zakázku,“ řekl generální ředitel
společnosti TSS GRADE Dušan
Chovanec.
„Město Plzeň investovalo do zís−
kání pozemků kolem 170 milionů
korun. Nabídku do zadávacího řízení
podalo pět firem, vítězná nabídka je

no 3. září, následně se začne se
stavbou,“ vysvětlil technický ná−
městek primátora Pavel Šindelář.
Na novém úseku trati vzniknou tři
zastávky, a to u úřadu práce, před
přemostěním silnice I/27 a na ko−
nečné. Kromě trati a nového termi−

Zleva – Generální ředitel společnosti TSS GRADE Dušan Chovanec, primátor
Martin Zrzavecký a technický náměstek primátora Pavel Šindelář

o zhruba 16,3 milionu korun nižší,
než byl městem stanovený limit.
Akce potrvá dvě stavební sezony,
v roce 2020 by mělo být hotovo.
Staveniště bude společnosti předá−

nálu v Dobřanské ulici je součástí
projektu také odstranění napojení
trati do původní tramvajové smyčky
v ulici U Borského parku, přestavba
světelně řízené křižovatky Klatovská
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– Kaplířova – U Borského parku,
přestavba křižovatky Kaplířova –
Dobřanská na okružní křižovatku,
nové parkoviště v prostoru bývalých
kasáren a další stavební úpravy vy−
plývající z nové dispozice ulic Kla−
tovská, U Borského parku, Kaplířo−
va, Dobřanská a U Letiště.
Stavba tramvajové trati má pomo−
ci vyřešit dopravní situaci v expan−
dující lokalitě Borská pole. Lokalitu
zatím obsluhují pouze autobusy
a jedna linka trolejbusu. Po vybudo−
vání tratě nebudou muset lidé pře−
stupovat při cestách z centra k uni−
verzitě, odpadne nárazové přetížení
autobusů a vytvoří se podmínky pro
vybudování chybějícího záchytného
parkoviště. Lokalita Borských polí
má zhruba 150 hektarů. Území pro−
dělalo v posledních 20 letech výraz−
ný rozvoj s různými typy zástavby.
Nachází se tam průmyslová zóna
s více než desetitisíci pracovními
místy, obchodní centra, administra−
tivní domy, bytové domy a univerzita.
Městu se na akci podařilo získat
dotace z Operačního programu Do−
prava ITI a z Integrovaného regionál−
ního operačního programu. Dotace
pokryje 60 procent nákladů.
Plzeňský rozhled 9/2018

Takhle vidíme Pavla Karpíška my,
říkají oční lékaři Petr Salfický a Gabriel Hadrávek
Specialisté v oboru očního lékař−
ství MUDr. Petr Salfický a MuDr.
Gabriel Hadrávek jsou spoluzakla−
datelé očního centra Ofta v Plzni.
I na severním Plzeňsku a Rokycan−
sku je lidé dobře znají díky tisícům
úspěšných očních operací i další
špičkové lékařské péči pro všechny
pacienty. Doktor Salfický má navíc
k našemu regionu i další osobní
vztah, protože je sám rodákem
z Kralovic na severním Plzeňsku.
Tito oční lékaři dlouhá léta znají
vejprnického starostu Pavla Kar−
píška, který nyní kandiduje v našem
regionu do Senátu. „Pavla Karpíška
znám opravdu dlouho. Pojí mne
s ním také osobní pracovní zkuše−
nost z doby, kdy byl nejprve vedou−
cím odboru zdravotnictví a sociální
péče na krajském úřadu a později
dokonce radním pro tuto oblast.
Pavel Karpíšek se vždy snažil pomá−
hat zavádění nových postupů a mo−
dernější péče pro pacienty. Při jed−
náních se zdravotnickou veřejností
vždy jeho slovo platilo. Toho si na
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MUDr. Petr Salfický a Pavel Karpíšek

Pavlu Karpíškovi já osobně velmi
cením,“ popisuje doktor Salfický.
A jeho názor není zdaleka mezi léka−
ři ojedinělý. Slova doktora Salfického
potvrzuje i další kapacita v oboru oční−

ho lékařství MUDr. Gabriel Hadrávek:
„Pavel Karpíšek je podle mého názoru
člověk, který umí řešit složité problé−
my a dotahuje věci do konce. Bylo to
vidět v oblasti zdravotnictví, když ji měl
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na starosti, a je to poznat určitě i ve
Vejprnicích, kde teď starostuje.“ „Mys−
líme, že takového senátora by náš kraj
potřeboval“ dodávají společně.
Zadavatel: ODS / Zpracovatel: ODS
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Nový parkovací systém ve FN Plzeň
Konec léta přináší do fakultní ne−
mocnice nový parkovací systém.
Týká se všech vjezdů do obou are−
álů, zároveň i nově zrekonstruova−
ného parkoviště před lochotín−
ským vchodem F, které bylo zpro−
vozněno na konci srpna.
• Při vjezdu do areálu slouží pro
návštěvníky nemocnice krajní
vjezdový pruh, kde řidič odebírá
PARKOVACÍ LÍSTEK.
Před odjezdem z are−
álu musí řidič vždy
zúřadovat svůj PAR−
KOVACÍ LÍSTEK v ně−
které z výrazně ozna−
čených pokladen.
• Platba u pokladen
uvnitř areálu má za
cíl eliminovat kolizní
situace, zácpy, apod.
v prostoru exponova−
ného území vrátnic.
• Pro návštěvníky je dobrou zprá−
vou, že před mnoha lety zavedená
sazba 10,− Kč/hodina (v rámci
provozní doby 06:00 – 18:00)
zůstává nezměněna. Délka poby−
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tu osvobozená od plat−
by je 60 minut. V sou−
časnosti platné slevy za
parkovné zůstávají za−
chované.
Nová parkovací plocha – parkoviš−
tě v blízkosti vchodu F, Lochotín
Parkování na této ploše (cca 240
parkovacích míst) je zpoplatněno dle
Ceníku (0−4 hodiny/0,− Kč; 4−6 ho−

din/30,− Kč; 6−12 hodin/ 60,− Kč),
nejsou zde uplatňovány žádné výho−
dy či slevy. V případě, že na displeji
před vjezdovou závorou svítí in−
formace „VOLNO“, odebírá řidič
PARKOVACÍ LÍSTEK. Před odjezdem
z parkoviště musí řidič vždy zúřa−
dovat PARKOVACÍ LÍSTEK v plateb−
ním terminálu – POKLADNĚ „05“
před vstupem na parkoviště, poblíž
vchodu „F“. V nabídce ploch bez
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zpoplatnění zůstává sousedící revita−
lizovaná zpevněná provizorní plocha.
Provázanost systému Ceníků par−
kovacích ploch vně i uvnitř areálu
FN Lochotín dává návštěvníkům tyto
možnosti:
• Parkování zcela zdarma (na zpev−
něné provizorní parkovací ploše)
• Parkování zdarma (na asfaltové
parkovací ploše) po dobu 0−4 ho−
diny, tzn., v časovém rozmezí
dostatečně dlouhém pro obvyklý
typ ambulantního ošetření, resp.
návštěvy
• Parkování (na asfaltové parkovací
ploše) ve zpoplatněné době za
nižší sazby než uvnitř areálu
• Parkování uvnitř areálu za přijatel−
nou hodinovou sazbu
Nový automatický parkovací sys−
tém je součástí čtyřetapové stavby
„Třípruhových vjezdů do areálů FN“,
která započala počátkem září loň−
ského roku, celkové náklady jsou ve
výši 28,6 mil. korun. Nově zrekon−
struované vjezdy přinášejí výrazné
zkvalitnění dopravní obslužnosti ce−
lé fakultní nemocnice.
Plzeňský rozhled 9/2018
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, obracím se na
Vás, protože nikde nemůžu
najít odpověď na náš problém.
Moje maminka chce darovat
svůj byt mé dceři a ta by jej
chtěla ihned převést na SJM,
aby si mohli s manželem vzít
hypotéku na vyplacení sou−
rozenců a opravu bytu. Musí
nejdříve dcera sama nechat
zapsat byt na katastru nemo−
vitostí na sebe a až potom (po
převodu do SJM) i na manže−
la? Je tam nějaká ochranná
lhůta pro zápis jako třeba při
koupi a prodeji nemovitosti?
Moc Vám děkuji za odpověď.
Jana Polášková, Zlín P. S.
Kdyby maminka převedla byt
hned na oba manžele, museli
by z poloviny platit 15 % daň,
čemuž se samozřejmě chtějí
vyhnout. Dcera je na mateř−
ské se dvěma dětmi a sama
by hypotéku nedostala.
Dobrý den, v první řadě je
nutné si ujasnit, zdali je převod
do SJM v případě Vaší dcery
nutný. Lze podotknout, že čím
méně majetku je v SJM, tím
méně problémů může vznik−
nout. To je ale můj soukromý
pragmatismus. Myslím si také,
že na získání hypotéky nemusí
mít status majetku v SJM žád−
ný vliv, protože pro banku je
podstatná zástavní hodnota
nikoli forma vlastnictví. A tak
jako tak nemůže být, jakožto
vdaná, samostatnou žadatel−
kou o úvěr. Manžel zde bude
vždy figurovat. Pokud však na
tomto procesu trvá, bude mu−
set pravděpodobně rozšířit
SJM prostřednictvím notářské−
ho zápisu, což rozhodně není
levné a stojí za zvážení, zdali je
daň opravdu tak vysoká, či nej−
sou−li splněny určité podmínky
pro její osvobození.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Obsluhu defibrilátorů k záchraně
života zvládne každý
Plzeň nakoupila dalších pět pří−
strojů k záchraně života a umístí je
na fotbalovém stadionu, v bazénu,
atletickém areálu, v DEPO2015
a ve sportovní hale. Před rokem
pořídilo město prvních deset kusů
za 450 tisíc korun, které jsou v pla−
veckém areálu, divadle, na úřa−
dech a pět moderních přístrojů má
městská policie ve vozech držících
nonstop službu. Jejich použití
zvládne každý, kdo se před příjez−
dem záchranářů pokusí zachránit
lidské životy. Plzeň je jedním z má−
la velkých měst, která těmito zaří−
zeními vybavila místa s velkou
koncentrací osob.
„Nakoupili jsme jich
dalších pět v rámci naše−
ho projektu Smart City
Plzeň neboli Chytré měs−
to. Jejich cena se pohy−
bovala kolem 250 tisíc
korun,“ přiblížil primátor
města Martin Zr zavecký.
Jeden z přístrojů je
v Doosan Aréně, tedy na městském
fotbalovém stadionu ve Štruncových
sadech, další v plaveckém areálu na
Lochotíně, na městském atletickém
stadionu ve Skvrňanech, v areálu
DEPO2015 a v nové hale TJ Loko−
motiva na Slovanech, která by měla
být otevřena letos v září.
„Automatický externí defibrilátor
(AED) vede zachránce celým průbě−

hem první pomoci, monitoruje život−
ní funkce postiženého a mimo jiné
umí vyhodnotit, zda je nutné použít
elektrický výboj či nikoli. Dokáže na−
vádět i laika při masáži srdce tak,
aby byla účinná,“ přiblížil vedoucí
magistrátního odboru bezpečnosti,

prevence kriminality
a krizového řízení Aleš
Průša. V případě prv−
ních deseti kusů bě−
hem roku nedošlo ke zneužití nebo
poškození, všechny přístroje jsou
hlídané; například v hlavní budově
magistrátu se nachází přímo ve
vrátnici.
Do budoucna počítá město s ná−
kupem dalších defibrilátorů na expo−
novaná místa. Ve světě jsou k dispo−
zici na většině míst, kde se shro−
mažďuje větší počet lidí, a Plzeň
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chce s tímto trendem držet krok. Jde
o zařízení, jejichž použití zvládne
každý. Dispečink zdravotnické zá−
chranné služby má přehled o umís−
tění přístrojů a při tísňovém volání je
schopen k němu zachránce z okolí
nasměrovat.
Pokud zachránce zavolá linku
155, tak mu dispečeři okamžitě řek−
nou, kde přesně je nejbližší defibrilá−
tor. Strážníci, vrátní,
plavčíci, správci spor−
tovních areálů i za−
městnanci divadla ab−
solvovali náležitá ško−
lení vedená zdravot−
nickou službou.
Zabudovaný senzor
v elektrodách kontro−
luje správnou frek−
venci srdeční masáže
100krát za minutu
i správnou hloubku
masáže. „Hlasem ve−
de zachránce k použití
správné síly při masáži hrudníku
v rozmezí pěti až šesti centimetrů.
Napoví mu, kdy má přitlačit více,
a když provádí masáž správně, sdělí
mu, že je dobrá,“ uvedl Jiří Jakoubek
z odboru bezpečnosti, prevence kri−
minality a krizového řízení magistrá−
tu. Doplnil, že na displeji je také mož−
nost zobrazení EKG křivky pro zdra−
votníky a přístroj lze použít i pro děti.
„AED si umí automaticky přizpůsobit
úroveň energie výbojů při umístění
na dětských pacientech bez použití
speciálních elektrod,“ dodal.
Plzeňský rozhled 9/2018

699 000 Kč
2

C

1 299 000 Kč
2

Chata 3+1 (466 m ), Pačejov−nádraží

Byt 1+kk/L (33 m ), ul. Kralovická, Plzeň

Prodej zděné podsklepené chaty s terasou a pod−
krovím o zastavěné ploše 60 m2. 1. NP: obývací po−
koj, kuchyně, prostor na vybudování sociálního za−
řízení.; 2. NP: 2x pokoj. IS: voda – vlastní studna,
el. 220/380 V, topení: lokální TP, suché WC.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Prodej bytu v OV v 9. patře revitalizovaného panel.
domu (nová fasáda, střecha, výtah, plastová okna,
stoupací vedení). K bytu náleží sklepní koje. FO
805,− Kč. Možno financovat hypotečním úvěrem,
který Vám zdarma zprostředkujeme.
Žádaná lokalita!
& 734 319 302

G

2 099 000 Kč

C

2 570 000 Kč

Rodinný dům 3+1 (1421 m2), Březín,
okr. Plzeň−sever

3+1/L (62 m2), ul. Vojanova,
Plzeň

Prodej částečně podsklepeného RD. IS: obecní vo−
dovod, el. 220/380 V, septik, topení: lokální TP. Na
dům navazuje hospodářská část – chlév a stodola.
Dům prošel v r. 2017 rekonstrukcí (rozvody vody
i el., omítky, podlahy).
Doporučujeme vidět.
& 734 319 302

Prodej bytu v OV v 5. patře revitalizovaného panel.
domu. Byt je po kompletní rekonstrukci (bytové jád−
ro, omítky, podlahy, el. v mědi). K bytu náleží sklepní
koje. FO 2.500,− Kč. U domu parkoviště.
Vřele doporučujeme.
& 734 319 302

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

1 499 000 Kč
2

St. pozemek (1 012 m ), ul. Osvobozených
politických vězňů, Plzeň−Nýřany
Prodej st. pozemku, který je dle územního plánu zahrnut
v ploše rekreace. IS: elektřina – o připojení zažádáno −
poplatek zaplacen, smlouva na břemeno pro ČEZ pode−
psána, obecní vodovod – nutno zbudovat přípojku, ka−
nalizace – nutno vybudovat vlastní ČOV. Velmi zajímavá
nabídka ke klidnému bydlení.
& 734 319 301

C

2 600 000 Kč

3+1/L (70 m2), ul. Bolevecká, Plzeň – město
Prodej bytu v OV ve 3. patře revitalizovaného panel.
domu (zateplení, fasáda, střecha, plast. okna, plast.
stoupací vedení). Byt je v původním udržovaném
stavu. K bytu náleží lodžie a sklepní koje. FO 1.089,−
Kč. Ohřev teplé vody a otop bytu zajištěn vlastní vý−
měníkovou stanicí.
Bezproblémové parkování.
& 734 319 301

D

Prodej pěkného udržovaného bytu v OV ve 4. patře
cihl. domu. V bytě plast. okna, nová kuchyňská linka,
v kuchyni plovoucí podlaha. K bytu náleží sklep v su−
terénu domu. Dům prošel kompletní revitalizací.
Velmi dobrá investice či bydlení s nízkými náklady.

& 734 319 301

B

2 683 925 Kč

2+kk (55 m2), Rezidence Hamburk,
ul. Klicperova. Plzeň – centrum
Prodej bytu v projektu REZIDENCE HAMBURK v těs−
né blízkosti centra města. Byt. jednotka se nachází
v 1. NP a náleží k ní (komora, sklep) a je orientována
na severozápad. Možno dokoupit parkovací stání
v suterénu domu. K nastěhování 2Q 2019.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 301

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 499 000 Kč

1+1 (38 m2), ul. Guldenerova,
Plzeň – Slovany

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
Indiáni hlásí další
posilu do útoku!
Domů na západ Čech se vrací
odchovanec i rodák ze západo−
české metropole Petr Straka!
V roce 2009 odešel Petr Straka do
zámořské juniorky, kde se v dresu
Rimouski Océanic hned od začát−
ku výrazně prosazoval. Po skvělé
první sezóně, ve které měl průměr
bod na zápas, přišel i úspěch na
draftu NHL. Ve druhém kole v ro−
ce 2010 si vybral Petra Straku
Columbus Blue Jackets.

Během čtyř sezón v juniorské
QMJHL si Petr Straka připsal ve
269 zápasech 273 bodů za 125
vstřelených branek a 148 asisten−
cí. Po úspěšném působení v ju−
niorských soutěžích přišel pře−
chod do seniorského hokeje, kon−
krétně angažmá v AHL. I tady
odehrál plzeňský rodák 230 utkání
s bilancí 46 branek a 55 asistencí.
Sezóna 2014/15 byla pro Petra
Straku druhou sezónou v senior−
ském hokeji, ale také sezóna, bě−
hem které přišla i šance v NHL.
V dresu Philadelphie Flyers ode−
hrál jen tři utkání, dokázal však
hned dvakrát bodovat v nejslav−
nější hokejové lize světa.
Vloni se mladý šikula vrátil do−
mů, v rodné Plzni zapsal dvanáct
bodů ve třiačtyřiceti utkáních, ná−
sledně ještě šest v devíti startech
za Jihlavu. Nyní se Petr Straka
opět představí v dresu indiánů.
“Asi všichni vědí, jak to loni
s Petrem bylo. Chtěli jsme udělat
změnu, ale musíme si přiznat, že
ta výměna nám úplně nevyšla, jak
jsme si přáli. A teď nám odešli ně−
jací útočníci a Petr byl na zkoušce
v Hradci Králové, kde se nedo−
hodli. A my Petra známe, víme, že
je to poctivý hráč, který maká
na plno, umí dát gól a zároveň
odvede práci i dozadu. Trenéři ho
do týmu chtěli,” uvádí k podpisu
smlouvy sportovní manažer
8

Nemocnice vyměňuje lůžka za polohovací
Plzeňská fakultní nemocnice ob−
měňuje lůžka na svých klinikách
a odděleních na základě obnovy
a modernizace lůžkového fondu
návazné péče, celkem 912 nových
lůžek zpříjemní hospitalizaci mno−
ha pacientům v borském i lochotín−
ském areálu. Nové polohovací po−
stele jsou elektricky ovládané,
komfort doplňují speciální matrace
proti proleženinám.
Cílem je postupně modernizovat
všechna lůžka nemocnice tak, aby
na všech klinikách i odděleních již
byla lůžka polohovatelná. Nákup 912
polohovacích postelí, matrací a noč−
ních stolků stál téměř 57 milionů ko−
run, tato částka je vyvážena jejich
schopností stát se technologickým

pomocníkem ošetřujícího personálu
a přívětivějším prostorem pobytu
pacientů, znamená to významný po−
sun ve zvyšování kvality péče o pa−
cienty, bezpečí a také snížení rizika

možného úrazu. Lůžka jsou vhodná
pro pacienty s hmotností až do 250
kilogramů.
Pacientů s hmotností nad 200
kilogramů přibývá a bylo nutné mít

na oddělení tato lůžka. U těchto no−
vých lůžek je možnost prodloužení
celé ložné plochy lůžka, čímž řeší
i komfort pro pacienty s výškou do
205 cm. Každý pacient si může díky
ovladači sám polohovat jednotlivé
ložné plochy (pod hlavou a pod dol−
ními končetinami do různých úhlů)
a také nastavit výšku lůžka (není po−
třeba schůdků). Díky novému pa−
cientskému stolku se sklopnou jídel−
ní deskou se zjednodušilo podávání
jídla nebo nápojů.

86 procent mladých lidí chce při studiu
na VŠ pracovat
Jací jsou dnešní středoškoláci?
Jsou motivováni k dalšímu studiu,
a pokud ano, co je nejvíce láká? Co
od studia očekávají a jaké hodnoty
považují za důležité pro život? A na
co by se univerzity měly připravit?
Takové otázky si klade nejedna uni−
verzita. Výzkumný tým z Fakulty
filozofické ZČU nejen na ně hledal
odpověď pomocí sociologického
výzkumu. Jedním z jeho nejdůleži−
tějších zjištění je, že celých 86 %
středoškoláků, kteří mají v úmyslu
studovat na vysoké škole, chce při
studiu pracovat.
Výzkumný tým Západočeské uni−
verzity navštívil všechny střední
školy v Plzeňském kraji a vybrané
školy v kraji Karlovarském. Snažil se
tak postihnout oblast, odkud přichá−
zí nejvíce studentů na plzeňskou
univerzitu.

„Podařilo se nám oslo−
vit skutečně obrovské
množství mladých lidí na 68 střed−
ních školách. Celkem jsme vy−
hodnocovali 2831 dotazníků, což je
dvakrát více, než vyhodnocovali
v Barnes and Nobles. Dokázali
jsme tak zajistit rekordní návratnost
72 procent. To je u podobné studie
naprosto unikátní a díky tomu jsme
získali velmi přesná data,“ řekl člen
výzkumného týmu z katedry socio−
logie František Kalvas.
Výzkum probíhal během jednoho
týdne, kdy výzkumníci osobně reali−
zovali dotazníkové šetření na všech
zapojených školách. „Výzkum by−
chom nebyli schopni takto úspěšně
uskutečnit bez otevřenosti zú −
častněných středních škol, které
s námi aktivně a na profesionální
úrovni spolupracovaly,“ dodává
vedoucí výzkumného týmu Jan
Váně. Výsledky výzkumu vypovídají

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

o chování, strategiích volby vysoké
školy, kdo a co středoškoláky
v těchto rozhodnutích nejvíce ovliv−
ňuje, dále přibližují hodnotové
orientace, sebehodnocení vlastních
schopností či dlouhodobé životní
cíle generace Z.
Jedním z nejdůležitějších zjištění
je, že z těch studentů, kteří ve vzorku
uvedli, že chtějí dále pokračovat ve
studiu na vysoké škole (bylo jich
celkem 2055), celých 86 % počítá
s nějakou formou práce (brigáda,
stálá práce při studiu, již pracují
a chtějí nebo musí v práci pokračo−
vat). „Jen 5 % uvedlo, že chce pouze
studovat a soustředit se na studium.
To znamená, že pokud chce univer−
zita přilákat, ale i udržet studenty,
musí důraz na praxi a možnost práce
při studiu výrazněji začlenit do svých
programů, než jak je tomu dopo−
sud,“ upozorňuje vedoucí výzkum−
ného týmu Jan Váně.
Plzeňský rozhled 9/2018

Lucie Groene
narodila se v Hořovicích, okr. Beroun
vdaná, dvě děti
studovala v Berlíně na Humboldtově univerzitě
(politologie, bohemistika, středověká literatura a jazykověda)
absolvovala filmovou školu v Michiganu, USA
(režie, filmová produkce)
mluví plynně anglicky a německy
Další informace o programu:

www.luciedosenatu.cz
Další přímé dotazy a podněty kandidátce:

groene@email.cz
V dnešní době si nemůžeme dovolit senátory, o kterých slyšíme jen před volbami,
říká kandidátka do Senátu LUCIE GROENE (ANO).
Lucie Groene je jedinou ženou, která se v nadcházejících volbách do Senátu pokusí nahradit současnou senátorku
za obvod č. 8 Rokycany (celý okres Rokycany, Plzeň−sever a jižní část Berounského okresu),
Miladu Emmerovou. Původní profesí novinářka, Lucie Groene pochází z Berounska, je vdaná a má dvě děti.

w Proč jste se rozhodla kandidovat do Senátu?

w Jaký je váš vztah k volebnímu obvodu?

V dnešní době si absolutně nemůžeme dovolit senátory, o kte−
rých slyšíte jen před volbami.
Nechci jen kritizovat a diskutovat na sociálních sítích, co by se
mělo změnit. Jsem aktivní člověk a mám vlastní zkušenost
s reálnou politikou. Pracovala jsem jako šéfredaktorka zpravo−
dajství. Některé dnešní politiky znám už od té doby. Ušla jsem od
té doby dlouhou cestu, ale jsou stále tam, kde byli. A je to bohu−
žel znát. Mnozí viditelně ztratili smysl pro realitu. Vůbec nechá−
pou, jak se lidem opravdu žije.

Já vím, moje jméno zní dost cize. Považuji se za místní, za svo−
bodna jsem se jmenovala Pavelková. Jsem z horní části senátního
obvodu. Babička pocházela z rodiny Josefa Kebrdleho, zakladate−
le továrny na harmoniky v Hořovicích. Většina příbuzenstva z téhle
strany byli podbrdští sedláci. Šihlavých, Hodaňovi. Nebo i ten
Kebrdle, to taky nezní moc česky. Dědeček (pplk. Vladimír Pavel−
ka) se sem přiženil, jeho rodiče tehdy žili na Kopci u Prostiboře.

w Jak se lidem žije, podle Vás?
Mnoha lidem se nežije dobře. Mají příliš nízké příjmy, i když
pracují a rozhodně se o nich nedá říct, že by se nesnažili svojí
situaci řešit. Naopak zadluženost je neuvěřitelně vysoká. Lidé se
rychle zadluží a zbytek toho, co ještě mají, jim nakonec sebere
exekutor. Dluhy se musí platit všude na světě, o tom není potřeba
diskutovat. Chování exekutorů, jejich finanční požadavky a způ−
sob, jak dluhy vymáhají, to je věc jiná. Netajím se tím, co si o pro−
vádění exekucí myslím a mnozí exekutoři mě nemají rádi už teď.
Ale je mi to jedno. Oni také neberou ohledy na ostatní.

w Co byste chtěla udělat pro obvod, v němž kandidujete?
Všechno, co mohu z pozice senátorky udělat. Připadá mi to, že
se některé věci v podstatě neřešily. Kandiduji za senátní obvod,
který je velmi rozlehlý. Prakticky každá jeho část má jiné priority.
Společným problémem je nekontrolovaný přísun zahraničních
pracovníků a všeobecně činnost pracovních agentur. Nemám nic
proti tomu, když firma nemá dostatek lidí a zaměstná cizince. Ale
nesouhlasím s tím, aby to bylo na úkor kvality života místních
obyvatel. Každý podnikatel si musí nejdřív dobře rozmyslet,
kde svojí firmu umístí. Pokud tam není pracovní síla, není tam
pravděpodobně ani ta správná lokalita pro jeho aktivity. Navíc tím
přicházíme o kvalitní zemědělskou půdu. Bezpečnost je další
velké téma.
Plzeňský rozhled 9/2018

w Jaké další problémy chcete řešit?
V Rokycanech je stálé téma místní nemocnice. Místo toho, aby
se zde služby zlepšovaly a rozšiřovaly, jsou spíš tendence její
činnost dále tlumit. To nesmíme dovolit. Podporuji navíc snahy míst−
ních o znovuotevření porodnice. Narodila jsem se v Hořovicích,
protože odtud pocházeli oba moji rodiče. Rokycany si také zaslou−
ží mít vlastní nejen porodnici, ale i moderní a fungující nemocnici.
Severní část obvodu potřebuje navíc řešit stále nedostatečnou
infrastrukturu a dopravní obslužnost. Jak vidíte, práce je hodně.

w Jak zajistit lidem spokojený život?
Jak jsem již řekla, pro spokojený život potřebujete mít především
dostatečný příjem. Nesouhlasím s tím, že práce našich občanů by
měla být tak špatně ohodnocena. Jsme stejně dobří, jako naši
sousedé v Německu. Dále je důležitý pocit právní jistoty, rychlejší
vymahatelnost práva. Chtěla bych se zasadit o zrušení tzv. „fiktivní−
ho doručování“ upomínek v rámci exekucí. Takhle to dál nejde.

w Proč by lidé měli volit právě Vás?
Doufám, že mě budou vnímat jako šanci, mít aktivní a energickou
senátorku. Jako novinářka jsem mohla pomáhat lidem, kterým už
nikdo jiný nenaslouchal. Novináři jsou pak místem, kde hledat po−
moc a podporu. Chtěla bych to dělat i jako senátorka. Pojme−
novávám věci tak, jak jsou. Nejsem nikomu zavázaná, nejsem
v žádné dozorčí radě, ani starostka, nikdo mě nesponzoruje. Zají−
má mě jen, jak se bude lidem v mém regionu žít. Je to i můj domov.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Rokycanské bienále grafiky 2018
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech, pobočka Západo−
českého muzea v Plzni společně
s Městem Rokycany pořádají
13. září 2018 už 9. ROKYCANSKÉ
BIENÁLE GRAFIKY.
Bienále je mezinárodní
přehlídkou grafiky. Od roku
2002, kdy se v Rokycanech
uskutečnilo poprvé, jde
o výraznou akci tvůrců grafi−
ky v oblasti klasických tech−
nik s mezinárodní účastí,
která nemalou měrou přispí−
vá i k prezentaci plzeňského
regionu v rámci cestovního ruchu
a kulturně společenského života.
S každým ročníkem navíc roste kva−
lita a počet přihlášených prací.
Do 9. ročníku Rokycanského bie−
nále grafiky 2018 bylo celkem do−
ručeno 66 prací od 27 autorů ze
10

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

7 zemí. Ve středu 27.6. 2018 se
v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka sešla
odborná porota, která ze všech
shromážděných děl vybrala vítězné
práce, oceněné titulem Laureát

rokycanského bienále. Dále porota
rozhodla o dílech, která skončila
na 2. a 3. místě. Udělena byla rov−
něž Cena Starosty města Rokycan
a dalších 10 prací bylo oceněno pre−
stižním Certifikátem rokycanského
bienále grafiky.
Plzeňský rozhled 9/2018

CENA ZLATA NA VRCHOLU
Poctivý a bezpečný výkup zlata a stříbra
ve Zlaté Investiční Bance
Cena zlata i stříbra se v současné do−
bě pohybuje na dlouholetém maximu,
kdy se zlato na jednotlivých burzách
prodává skutečně za velmi vysoké
částky. Je proto ideální čas jej zhod−
notit! Ne každý má doma zlaté cihlič−

ky v trezoru a některým schází i ten
trezor. Přesto i Vy máte doma určitě
zlato, které vám může vynést nemalé
peníze, a možná o něm ani nevíte!
Teď stačí pouze navštívit Zlatou inves−
tiční banku a šperky, které by doma
ležely bez užitku, Vám mohou vynést
nemalé jmění.
Zlatá Investiční Banka je ideální
místo pro prodej starých, nepotřeb−
ných šperků, které doma nalezne
téměř každý, i když o nich možná ani
neví. Ne všichni takové šperky nosí,
a proto je výhodnější je prodat,
v současnosti za opravdu jedinečné
ceny, které Vám nabízíme. Trh je po
zlatu lačný, a proto máte jedinečnou
příležitost, jak své staré šperky skvě−
le zhodnotit, což Vám nabízí právě
Zlatá Investiční Banka.
Vedle opravdu slušné ceny, za
kterou můžete své zlaté šperky pro−
dat, nabízíme také naprosto férové

Plzeňský rozhled 9/2018

jednání s osobním přístupem ke kaž−
dému zákazníkovi, který k nám zavítá.
Řídíme se dle pravidla „náš zákazník,
náš pán“ a je to vidět na našich služ−
bách, které zákazníkům poskytujeme.
Když nevíte, co to vlastně za šperky
v tom šuplíku doma máte,
nebojte se na nás obrátit
a my Vám poradíme a určí−
me jejich hodnotu.
Uvítáme každého zákaz−
níka, který se k nám roz−
hodne přijít. Příjemné a dis−
krétní prostředí k prodeji
zlata patří a u nás jej jistě
najdete. Neváhejte proto

s prodejem, dokud se cena drží takto
vysoko a využijte skvělých podmínek,
které právě nabízíme.
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
tel.: +420 374 446 552

www.zlatainvesticni.cz
Neváhejte a přijďte se přesvědčit
ke skutečným odborníkům.
Vše bez průtahů a s profesionál−
ním zjištěním ryzosti kovu.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

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

Kontakty:

Přijďte k nám studovat −
zahajujeme další 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.

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

Vzdělávání dospělých:

Knihovna dostala novou střechu
Čtenáři z Rokycan a okolí, ale hlav−
ně zaměstnanci knihovny, se do−
čkali nově pokryté střechy Městské
knihovny Rokycany. Ta již svítí no−
votou do daleka, ale práce na odstra−
nění dřevomorky pokračovaly
i v srpnu. Napadený trám za ná−
stěnnou freskou nad schodištěm
byl vyměněn a restaurátoři po−
stupně vracejí malbu do původní−
ho stavu. Práce je to výškově ná−
ročná a jednotlivé procesy si vy−
žádají čas až do podzimu. Opravy
byly v plném proudu i o prázdni−
nách, v knihovně již nebyla mís−
tnost, kde by se nic nedělo.
V prostorách dětského oddělení
ve druhém patře se po celé délce
stěny směrem na náměstí nacházelo
další, dřevomorkou napadené trá−
moví, které se měnilo. Na stavební
práce navazuje úprava interiérů.
„V září se předpokládá pokládka
nové podlahy, osazení nového vý−

Strážníci městské policie se složili
na dárky pro opuštěná zvířata, kte−
rá jsou umístěna v plzeňském útul−
ku. Jedná se hlavně o různé pamls−

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

Kominík – jednoleté zkrácené studium, podmínka vyučení v jiném
oboru nebo maturita
Přijímací zkoušky se konají u maturitních oborů, a to pouze v prvním
kole přijímacího řízení.

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku
12

první říjnový týden, kdy probíhá celo−
státní svátek knihoven – Týden kniho−
ven 2018. Finanční prostředky na ce−
lou opravu, které poskytlo město
Rokycany, umožní všem využít slu−
žeb knihovny v moderním desig−
novém prostředí,“ uvedla Jana
Aubrechtová, ředitelka knihovny.

Strážníci se spojili pro dobrou věc

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

Dny otevřených dveří:

půjčního pultu a zrenovovaných regá−
lů a samozřejmě přestěhování zpátky
všech téměř třinácti tisíc dětských
knížek. Nové dětské oddělení knihov−
ny by mělo být slavnostně otevřeno

ky a suché krmivo od strážníků
a dalších zaměstnanců městské po−
licie. Ti se tak připojili k řadě jiných,
kteří darovali zvířecí dobroty, aby
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opuštěným zvířatům zpříjemnili po−
byt v tomto zařízení.
Každý z řad městské policie mohl
přispět libovolnou finanční částkou,
či donést potřebné kr−
mivo. Z vybraných pe−
něžních prostředků by−
ly pak nakoupeny gra−
nule a piškoty pro uby−
tované psy. Nashro−
máždit se celkem po−
dařilo 212,5 kg granulí,
117 sáčků piškotů, 29
kg krmné rýže, 6kg
a 15 ks pamlsků, k to−
mu 2 deky.
O zvířata v plzeňském
útulku se v současné
době stará městská po−
licie. Nedávno sem byli odvezeni psi
z domu majitelky v Sedlci a z plzeň−
ského bytu na Vinicích. V současné
době je kapacita útulku plně naplněna.
Plzeňský rozhled 9/2018

Plzeň spolu s krajem nakoupily energie na burze
Město Plzeň a Plzeňský kraj se
spojily ke společnému nákupu
energií na následující dva roky.
Nákup zrealizovaly začátkem srp−
na na Českomoravské komoditní
burze Kladno. V maximální možné
míře tím eliminovaly zdražení
elektřiny a plynu na velkoobchod−
ních trzích, ke kterému postupně
dochází. Město a kraj se soutěží
dostaly pod hladinu současných
průměrných cen energií.
„Období levných energií už bohu−
žel skončilo a naším úkolem tedy
bylo co nejvíce zmírnit zdražení, ke
kterému plynule dochází. Spolu
s krajem jsme přezkoumali výběr
burzovního trhu, pečlivě jsme po−
rovnali parametry komoditních burz

Plzeňský rozhled 9/2018

v České republice. Mimo jiné jsme
si srovnali cenové hladiny, objem
zobchodovaných ener gií, četnost
obchodování, úroveň konkurenční−
ho prostředí a požadavky na doda−
vatele energií. Potvrdilo se nám, že
Českomoravská komoditní burza
Kladno je pro nákup energií nej −
lepším řešením,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký.
Podle ekonomického náměstka
primátora Pavla Kotase nakupuje
západočeská metropole elektřinu
a plyn nejen pro magistrát, ale i pro
městské obvody, své příspěvkové
organizace a společnosti na Česko−
moravské komoditní burze Kladno
od roku 2012. „Při posledním náku−
pu jsme nakoupili prozíravě hned na

dva roky, tedy roky 2017 a 2018,
a nabídli jsme možnost připojit
se i spolkům a obecně prospěšným
organizacím na území města. Cel−
kově jsme tehdy uspořili 30 procent
výdajů na energie a v absolutních
číslech jsme snížili náklady o 24
milionů korun,“ zrekapituloval před−
chozí vývoj Pavel Kotas. Přesnou
úsporu díky nejnovějšímu nákupu
nyní není možné určit, a to vzhle−
dem k neustále rostoucím cenám
energií, prioritou je proto mírnit
zdražování.
Při nynějším nákupu se ve spoje−
ní s Plzeňským krajem ztrojnásobil
poptávaný objem energií na celkem
237 tisíc megawatthodin elektřiny
a zemního plynu, přičemž elektřina
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v hladině nízkého napětí se zobcho−
dovala za 1250 Kč/MWh, zemní
plyn charakteru maloodběr se zob−
chodoval za 584 Kč/MWh a velko−
odběr za 569 Kč/MWh. Dodava −
telem v případě elektřiny bude spo−
lečnost Centropol Energy, v přípa−
dech zemního plynu Pražská ply−
nárenská. Celkem se za město
zúčast nilo 138 subjektů, z toho
65 mateřských a základních škol,
všechny městské obvody, šest
městských organizací, 10 příspěv−
kových organizací, 41 spolků, tělo−
výchovných jednot a obecně pro−
spěšných organizací. Nově se při−
pojilo také město Starý Plzenec
včetně jejich mateřské a základní
školy.
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Myslivecké odpoledne se vydařilo
Střípky
z Plzně
Malí táborníci se
rozhodně nenudili
Metodici prevence kriminality
Městské policie Plzeň navštívili
na konci prázdnin dva příměst−
ské tábory. Z jejich návštěvy se
mohly těšit děti 4. ZŠ Plzeň a tá−
bor realizovaný Spolkem pro
Rytíře Krušinku.

Tématem, které si pro děti stráž−
níci v Kralovické ulici připravili, by−
la dopravní výchova. Malým tábor−
níkům byly připomenuty zásady
chování bezpečnosti v silničním
provozu. Děti si zároveň prostřed−
nictvím testů ověřily své získané
znalosti dopravních značek a dal−

ších pravidel chování v provozu na
silnicích. Metodici prevence krimi−
nality je rovněž obeznámili s tím,
jak by měla být správně upevněna
cyklistická helma.
Následující den odjeli z Odboru
analýzy a prevence kriminality za
táborníky v Krašovském Activity
centru, kde pro ně připravili zá−
bavný program. Děti se svezly na
vozítku Segway, shlédly ukázku
práce psovoda městské policie
a vyzkoušely si tzv. opilecké brýle.
14

Je krásné sobotní odpoledne. Na
upravenou náves malebné vesnič−
ky Přísednice na Zbirožsku míří da−
vy lidí. Cílem necelé stovky mla−
dých i dříve narozených je „Přátel−
ské posezení aneb zeleně trochu
jinak“, jehož pořadatelem jsou
Přátelé přírody. Ti zorganizovali tuto
akci nejen pro obohacení kulturního
života na vsi, ale především z dů−
vodu podpory rokycanské záchran−
né stanice, která své aktivity vyvíjí
nejen na Rokycansku, ale i Beroun−
sku a Hořovicku.
Úvodního slova se ujala ing.
Arnoštka Jelínková Dis., která nejen
přivítala přítomné, ale seznámila je
s programem. Prvním vystupujícím
byl Jiří Segeč, který pohovořil o so−
kolnictví a provozu plzeňské zá−
chranné stanice živočichů.
Vysvětlil, že sokolnictví je zvláštní
způsob lovu používaný v dávné mi−
nulosti, který využívá dravé ptáky,
přičemž naznačil i možnosti a úskalí
dnešního sokolnictví. Zároveň se vě−
noval i problematice činnosti zvíře−
cích záchranářů, kteří realizují své
aktivity na Plzeňsku. Nutno dodat, že
počty přijímaných živočichů se ne−
úměrně zvyšují a záchranné stanice
v současné době praskají ve švech.
Lidé nejsou k přírodě lhostejní a sna−
ží se zachránit i ty živočichy, kteří
mají velice těžká zranění. Na jedné
straně je to dobře, na straně druhé
i predátor potřebuje něco ke své ob−
živě. Zpestřením odpoledne byla i le−
tová ukázka zvířat. Jiří Segeč před−
stavil řadu dravců i sov, od běžného
sokolovitého dravce – poštolky

obecné až po vzácnější sovu pále−
nou. Oprávněný obdiv sklidila i kav−
ka obecná a další zajímavé druhy.
Pestrý program umocnila trampolí−
na pro děti i hudební produkce určená
nejen k poslechu, ale i tanci a samo−
zřejmě občerstvení v podobě pečené−
ho masa. V závěru proběhlo i losová−
ní o ceny, které též sklidilo veliký po−
tlesk a podpořilo tak činnost zvířecího
záchranného centra v Rokycanech
nemalou finanční částkou.

Je sympatické, že se stále najdou
lidé, kterým není lhostejný život v obci
a zorganizují v podstatě „sousedské“
posezení se zajímavým programem
a finanční podporou pro ochránce pří−
rody, kteří v těchto dnech vynakládají
nemalé finanční prostředky na provoz
zařízení, které několikrát denně vyjíždí
pro zraněné volně žijící živočichy, kteří
se dostanou do nesnází.
Pavel MOULIS,
předseda ZO ČSOP Rokycany

Prazdroj zahájil opravu Jubilejní brány
Plzeňský Prazdroj dnes zahájil
opravu Jubilejní brány, jedinečné
památky, která je symbolem pivo−
varu i jeho světového úspěchu již
125 let. Restaurátorská obnova
brány potrvá do letošních Vánoc
a pivovar k ní přistoupil především
z důvodu eroze a poškození kame−
ne, ze kterého je postavena a který
je náchylný k tvorbě černých krust
pod vlivem zplodin městského pro−
vozu i povětrnostních vlivů.
Během rekonstrukce budou zpev−
něny jednotlivé kameny, odstraní se
staré a již dosloužilé vysprávky, re−
staurátoři povrch brány včetně soch
vyčistí a provedou barevné retuše.
„Po celou dobu rekonstrukce bude
brána zakryta lešením, z ulice však

bude umístěna síť s jejím vyobra−
zením. Vjezd do areálu bude zajištěn
vždy jedním z oblouků, stejně tak bu−
de fungovat po celou dobu alespoň
jeden z vchodů pro pěší návštěvníky
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pivovaru, bohatého kulturního progra−
mu Léto v Prazdroji nebo letošního
Pilsner festu,“ říká Petr Tůma, který
má na starosti péči o historické dě−
dictví Plzeňského Prazdroje. 20. pro−
since by pak brána měla doznat zno−
vu své autentické podoby.
Základní kámen brány byl položen
5. října 1892 u příležitosti padesáté−
ho výročí Měšťanského pivovaru
v Plzni, dokončena byla v roce ná−
sledujícím. Od roku 1926 je brána
součástí dodnes používané ochran−
né známky piva Pilsner Urquell.
Hned po svém dokončení se stala
neodmyslitelným symbolem pivova−
ru, který znají milovníci plzeňského
piva po celém světě. Poslední opra−
va se uskutečnila před 18 lety.
Plzeňský rozhled 9/2018

Plzeňský rozhled 9/2018
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Unikátní sbírka
obrazů hraběnky
Lažanské
Centrum baroka, které bylo před
dvěma lety zřízeno v Muzeu a ga−
lerii severního Plzeňska v Marián−
ské Týnici, vydalo unikátní publi−
kaci. Ta na základě archivního vý−
zkumu přináší detailní informace
o obrazech zámeckého služeb−
nictva a úřednictva na manětín−
ském zámku za doby hraběnky
Marie Gabriely Lažanské z Buko−
vé, rozené Černínové z Chudenic.

Hřbitov v Plzni − Bolevci bude opatřen kamerami
Autorka, PhDr. Irena Bukačová,
se již mnoho let zabývá historií
Lažanských z Bukové, českého
šlechtického rodu, který se vý−
znamně zapsal do historie zá−
padních Čech. Mapuje především
osobnost zmíněné hraběnky Marie
Gabriely, která svou emancipací,
podporou umění a barokních slav−
ností proslula i za hranicemi teh−
dejšího rakouského mocnářství.
Právě hraběnka Marie Gabriela si
nechala v letech 1716−1717 na−
malovat své úřednictvo a služeb−
nictvo. Unikátnost sbírky, která je
svým obsahem jedinečná a nemá
obdoby, spočívá v tom, že vyma−
lovaní lidé skutečně žili, známe je−
jich jména a potomci některých
stále na Manětínsku žijí.
Ireně Bukačové se na základě
podrobného archivního výzkumu
podařilo přinést nejen informace
o jednotlivých obrazech, ale pře−
devším všechny dostupné infor−
mace ze života namalovaných lidí.
Padesátistránková publikace je
doplněna fotografiemi všech po−
pisovaných obrazů včetně těch,
které zachycují hraběnku Marii
Gabrielu a její rodinu.
Centrum baroka po úspěšném
cyklu vzdělávacích přednášek tou−
to publikací přináší zajímavý a ne−
tradiční pohled na šlechtický dvůr
v první polovině 18. století v zá−
padních Čechách.
16

Město Plzeň podpořilo 274 tisíci ko−
runami instalaci kamer na hřbitově
v Plzni – Bolevci, zbývajících 50
procent nákladů na jejich zřízení
uhradí první plzeňský obvod. Nové
kamery budou instalovány nejpozději
počátkem října u vstupu a v prosto−
rách hřbitova. Toto opatření je reakcí
Odboru bezpečnosti, prevence a kri−
zového řízení Magistrátu města Plzně
a prvního městského obvodu na čer−
vencový útok vandalů, kteří zde po−

valili a rozkopali 20 hrobů a způsobili
škody za několik stovek tisíc.
„Kamerový systém má své neza−
stupitelné místo a je přínosem zejmé−
na pro činnost represivních složek
Policie České republiky a Městské po−
licie Plzeň, kde může významně napo−
moci při odhalování přestupků a jiných
správních deliktů a k zajišťování dů−
kazních materiálů,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký. Odbor
bezpečnosti se ve spolupráci se
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Správou veřejného statku města Plzně
aktivně podílí na rozšiřování městské−
ho kamerového systému zejména
v oblastech, kde častěji dochází k pá−
chání protiprávního jednání na základě
policejních statistik. „Již v minulosti
byly instalovány kamerové body mo−
nitorující prostory v okolí kostela sva−
tého Jiří v Doubravce a před Ústřed−
ním hřbitovem, kde vandalové v minu−
losti poničili hroby,“ dodal ekonomic−
ký náměstek primátora Pavel Kotas.

Plzeňský rozhled 9/2018

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

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

w Co děláte, když léčíte?

w Léčíte pouze energií?

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

Také používám k léčení metodu vyso−
kých duchovních zákonů, která vy−
chází z dávné tradice a chápání na−
šich předků, kteří považovali vesmír,
přírodu a vše živé za jeden celek pů−
sobící v jednotě. Tuto metodu a REIKI
přednáším na mezinárodním festivalu
„Miluj svůj život“ v Praze. Bližší infor−
mace lze nalézt v časopise Ezotera.
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Ticho léčí, ale hluk škodí našemu zdraví. Nejen že je ve slyšitelné oblasti
nepříjemný a může poškodit sluchový orgán, ale i v oblasti neslyšitelné,
na nízkých frekvencích může působit závažné problémy vnitřních orgánů
těla a nervového systému. Vědci např. zjistili, že lidé trvale se pohybující
v prostředí s vysokou úrovní hluku mají dvojnásobně zvýšené riziko srdeč−
ních onemocnění oproti lidem, kteří se pohybují v tichu. Nejvíce ohrože−
nou skupinou jsou mladí lidé a kuřáci.
Akreditovaná labo−
ratoř firmy Monhart
Akustik, s.r.o., se
sídlem ve Švihově
se měřením hluku
zabývá už 24 let. Její
vznik nám přiblížila
jednatelka společ−
nosti Ing. Daniela
Monhartová, MBA.
„Můj otec léta praco−
val ve Výzkumném
ústavu Škoda Plzeň,
kde se hlavně zabýval
akustikou na vysoce
Zakladadel firmy Ing. František Monhart
profesionální a vědec−
ké úrovni. V roce 1994
Co firma Monhart Akustik
se rozhodl založit vlastní firmu,
nabízí?
která během následujících let
To byl také hlavní důvod našeho
rozšířila nabídku svých služeb.
setkání s paní jednatelkou.
Je také autorem unikátní, paten−
l Jak je důležité měření hlu−
tované diagnostické metody
ku?
velkých elektrických točivých i
S nutností měření hluku se setká−
netočivých strojů v energetice,
váme na každém kroku. Naše fir−
kterou úspěšně aplikuje u pro−
ma měří hluk jednotlivých strojů
vozovatelů energetického zaří−
a zařízení, vzduchotechniky,
zení v ČR i v zahraničí.“
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v pracovním prostředí ve fir−
mách, v obytné zástavbě, v re−
stauracích, na sportovištích, v sil−
niční a železniční dopravě a po−
dobně. Řečeno jednou větou:
všude tam, kde je nějaký hluk a
je požadavek na jeho měření. Na
základě naměřených hodnot
zpracujeme protokol z měření,
ve kterém je uveden soulad či
nesoulad s příslušnými zákonný−
mi předpisy, jak pro oblast pra−
covního prostředí, tak i pro
oblast komunální. Protokol z mě−
ření dále slouží pro stanovení
způsobu ochrany zdraví zaměs−
tnanců, a nebo obytné zástavby.
Kromě vlastního měření hluku se
firma zabývá zpracováním hluko−
vých studií, ve kterých se na zá−
kladě výpočtu predikuje hluková
situace v obytné zástavbě v blíz−
kosti zdroje hluku, kterým mo−
hou být, např. výrobní závody,
silniční nebo železniční doprava,
apod.
l Jakou má důležitost hluko−
vá studie?
Hluková studie je jedním z nut−
ných podkladů pro územní či
stavební řízení a pro hodnocení
vlivů hluku na životní prostředí.
Hlukové studie vyžadují hygie−
nické stanice i stavební úřady.
l Pro klienta zpracujete hlu−
kovou studii. A co dál?
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V případě negativních výsledků
navrhujeme klientovi protihluko−
vá opatření i jejich možnou reali−
zaci. Našim záměrem je nabíd−
nout zákazníkovi možnost kom−
plexního řešení formou „dodávky
na klíč“. Cílem je vyřešit jeho pro−
blém s hlukem. Konkrétní realiza−
ci úprav zajišťujeme podle našich
návrhů a nejlepších zkušeností.
l Měříte hluk i na základě stíž−
ností?
Samozřejmě. Provádíme akredi−
tované měření hluku na základě
stížností jednotlivců, nejrůzněj−
ších organizací, sdružení, firem a
podobně. Například je to hluk
z kotelen, z větráků namontova−
ných na střechách domů, hluk
ze sousedních objektů, Součástí
našeho zjištění je i návrh na od−
hlučnění.
l Jaké další služby nabízíte?
O měření hluku jsme už hovořili.
Dále zajišťujeme měření praš−
nosti a vibrací v pracovním pro−
středí. Zákazníkům rovněž nabí−
zíme poradenskou a konzultační
činnost zaměřenou na snižování
hluku. Máme dlouholeté zkuše−
nosti v oblasti měření a analýzy
hluku, což se promítá i v návr−
zích konkrétních protihlukových
opatření. Preferujeme individuál−
ní přístup k zákazníkům bez roz−
dílu rozsahu zakázky.
(re)
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Proč kandiduji do senátu

Jsem vděčný osudu, že jsem se
narodil a žiji v jednom z nejkrás−
nějších regionů České republiky,
zahrnujícím nejen bohatou tradici
a historii, ale i nádhernou přírodu
Šumavy a Českého lesa. Na tomto
regionu a lidech, kteří zde žijí,
mně záleží.
Vystudoval jsem Střední ekono−
mickou školu v Klatovech a násled−
ně Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Po krátkém půso−
bení na MNV a ONV v Domažlicích
jsem vstoupil do služebního pomě−
ru u Policie České republiky, kde
jsem postupně vedl útvar vyšetřo−
vání dopravních nehod, službu po−
řádkové a dopravní policie a nako−
nec službu kriminální policie a vy−

šetřování – dosáhl jsem hodnosti
plukovníka a jsem nositelem řady
vyznamenání včetně medaile „Za
statečnost“. Řadu let jsem rovněž
předsedal komisi pro projednávání
přestupků při Městském úřadě
v Domažlicích. Miluji svoji rodinu,
k mým zájmům patří historie, vý−
tvarné umění, jazzová a rocková
hudba a cyklistika.
O politiku, zej−
ména na komu−
nální úrovni, se
zajímám dlou−
hodobě, nicmé−
ně moje před−
chozí profese mně neumožňovala
přímou angažovanost. Aktivně
jsem tak do politiky vstoupil až
v roce 2014, kdy jsem byl za Hnutí
ANO 2011 zvolen zastupitelem
města Domažlice a současně
se stal předsedou kontrolního
výboru.
Moje senátorská volební kampaň
za Hnutí ANO 2011 ve volebním
obvodu 11 není zaměřena na tra−
dice nebo na emoce voličů, ale je
orientována na jejich rozum a svo−
bodné uvažování. Jejím hlavním
smyslem je přimět občany Domaž−

licka a části Klatovska k zamyšlení
se nad koncepčním a dlouhodo−
bým rozvojem regionu a jeho měst
a obcí s definováním jasných po−
třeb, např. v oblasti dopravní infras−
truktury, vytváření podmínek pro
perspektivní investice, zejména so−
fistikovanějších forem zaměstna−
nosti a podnikání, a v oblasti roz−
voje sociálních služeb, zejména
péče zdravot−
ně−sociálního
rozhraní. S tím
souvisí kvalita
a dostupnost
zdravotní péče
nebo podpora bytové výstavby
včetně přijatelného nájemního byd−
lení pro mladé lidi a seniory.
Jednou z mých priorit je rovněž
ochrana životního prostředí našeho
krásného regionu umožňující sou−
časně jeho rozumné využívání pro
volnočasové aktivity zdejších ob−
čanů i návštěvníků. Za další důle−
žité priority pak považuji zásadní
snížení počtu státních zaměstnan−
ců, důsledné uplatňování zásad
e−Governmentu, progresivní urych−
lení elektronizace státní správy
a samosprávy, omezení rozsahu

povinností výkonu státní správy pro
města a obce a naopak rozšíření
vlastních pravomocí samosprávy.
V neposlední řadě se chci zaměřit
i na oblast bezpečnosti a to nejen
proto, že jsem převážnou část
svého života zasvětil prosazování
práva a spravedlnosti.
Činnost senátora, kromě úkolů vy−
plývajících z ústavního postavení
Senátu, spatřuji zejména v práci
v konkrétním regionu, kde chci
podporovat a obhajovat veřejně
prospěšné projekty a pomáhat jeho
všestrannému rozvoji, obcím a je−
jich občanům.
Nebyl jsem starostou, poslancem
ani hejtmanem. Nejsem pravidel−
ným účastníkem všech možných
akcí, nesedávám v prvních řadách,
neslibuji nemožné a nemám články
ani fotky ve všech tiskovinách. Zato
ctím korektnost, otevřenost, sluš−
nost, rovnoprávnost, zodpovědnost
a základní morální principy – v tom
se na mě můžete spolehnout!
JUDr. Miroslav Vokáč

Běh Kilometrovkou
po šesti
Jako každý rok Vás zveme na
akci s názvem BĚH KILOME−
TROVKOU PO ŠESTI, který
se bude konat u Kalikovského
mlýna na plzeňské „Kilome−
trovce“ v sobotu 13. 10. 2018
od 13.30.

Na Vás a Vaše čtyřnohé mazlíčky
se budeme těšit ve spolupráci se
Zoologickou zahradou a organi−
zací IRIS.

Registrace začíná od 13.00 do
13.30 h, s sebou očkovací prů−
kaz s platnou vakcinací proti
vzteklině.

Těšíme se na Vaši účast...
Veterinární klinika RPVET Plzeň

Vstupné: balík piškotů pro čtyř−
nohé přátele z útulku.

Zúčastnit se může každý maji−
tel se svým psem, běh může
pojmout jako procházku nebo
změřit síly s těmi nejlepšími.
Dále se bude soutěžit o nej−
mladšího a nejstaršího účastní−
ka a nejsympatičtějšího psa.
Na každého čeká malá pozor−
nost a samozřejmě ceny pro
vítěze. Během akce se samo−
zřejmě můžete těšit na bohatý
doprovodný program.
Plzeňský rozhled 9/2018
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Přestupní uzel v Šumavské ulici
bude dokončen v prosinci
Stavba nového přestupního uzlu
v Šumavské ulici v Plzni, kde vzni−
ká nový autobusový terminál, má
být dokončena do celostátní změ−
ny jízdních řádů, tedy do 9. prosin−
ce. Díky terminálu se zkrátí dosa−
vadní tří a půl kilometrová vzdále−
nost mezi přestupem z autobusu
na vlak pouze na několik desítek
metrů. Stavba vyjde na bezmála
122 miliony korun včetně DPH.
Plzeň získala na projekt dotaci
téměř 100 milionů korun z Integro−
vaného regionálního operačního
programu a ze státního rozpočtu.
há dle schváleného harmonogramu.
Předpokládaný termín zprovoznění
je stanoven na 9. prosince 2018,“
uvedl technický náměstek primátora
Pavel Šindelář.
Autobusový terminál je situován
do plochy mezi ulici Šumavská a ko−
lejiště železniční stanice Plzeň hlavní
nádraží. Je rozdělen na dvě části, a to
vlastní terminál v západní části a od−
stavnou plochu ve východní části,
která bude sloužit rovněž jako obra−

„Přestupní uzel Hlavní nádraží má
velmi výhodnou polohu poblíž cent−
ra města, v jeho těsné blízkosti ve−
dou dvě klíčové tramvajové linky
MHD a většina trolejbusových linek
MHD. Novým umístěním autobuso−
vého terminálu před nádražím se ze−
fektivní organizace veřejné dopravy
Plzeňský rozhled 9/2018

tiště pro trolejbusy Plzeňských měst−
ských dopravních podniků. Kapacita
odbavovací části terminálu je při vol−
ném řazení deset stání pro autobusy.
Odstavných stání je celkem devět,
z toho jedno stání pro trolejbusy.
„Pro stavbu autobusového termi−
nálu Hlavní nádraží mělo město dva
důvody. Za prvé vznikne kvalitní pře−
stupní uzel pro občany města, ať již
cestují do okolí či do Prahy. Za dru−
hé bude terminál sloužit občanům
celé plzeňské aglomerace, kteří do
Plzně cestují za studiem či za prací,“
uvedl Petr Náhlík, náměstek pro
oblast dopravy a životního prostředí.
Terminál bude na západní straně
propojen eskalátory se stávajícím
podchodem z hlavního nádraží, ná−
stupiště bude zastřešeno přístřeš−
kem v délce 134 metrů. Ve východní
části terminálu se buduje provozní
objekt, kde budou umístěny toalety
a sociální zařízení s místností pro
krátkodobý oddych řidičů autobusů.
V této části terminálu je rovněž mož−
né použít schodiště či výtah do pod−
chodu vedoucímu na východní část
nástupišť Českých drah stanice
Hlavní nádraží. Součástí stavby jsou
také čtyři parkovací stání Kiss and
ride, tedy v překladu Polib a jeď,
sloužící ke krátkodobému parkování
a dvě parkovací místa pro invalidy.

v Plzni, zkvalitní se a zrychlí přestu−
py mezi vlaky, veřejnou příměstskou
a městskou dopravou,“ uvedl dnes
při kontrolním dnu na stavbě primá−
tor města Plzně Martin Zrzavecký.
„Staveniště bylo předáno v listo−
padu 2017 a poté byly zahájeny sta−
vební práce. Realizace stavby probí−
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Dotace
na zateplení
mateřské školy

„Baarovka“ opět otevřená
Po čtyřech měsících se obyvatelé
Baarovy ulice na Borech dočkali
dokončení rozsáhlé rekonstrukce
své ulice. To přivítali především ři−
diči, kteří projíždějí touto ulicí od
ulice Heyrovského k Borskému
parku a naopak.
„Tato část Baarovy ulice již oprav−
du potřebovala nový povrch a celko−
vou úpravu kolem vozovky. Doufám,
že místní občané budou spokojeni,
a současně bych chtěl poděkovat ři−
dičům za trpělivost po dobu rekon−
strukce této ulice,“ uvedl Radislav
Neubauer, starosta plzeňského cen−
trálního obvodu.
Předmětem úprav byla ulice Baa−
rova od křižovatky s ulicí Heyrov−
ského po křižovatku s ulicí Dvořá−
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kova, včetně této křižovatky. V celé
délce ulice, tedy 203 metrů, byla
provedena oprava povrchu.

„V ulici vzniklo celkem 74 parko−
vacích míst. Provedeny byly i sado−
vé úpravy, které byly součástí do−
končovacích prací. Celá investiční
akce přišla na více jak čtyři miliony

korun,“ doplnil I. místostarosta ob−
vodu Radoslav Škarda.
„Myslím, že se rekonstrukce po−
vedla a jako jednoznačně pozitivní
vidím finanční úsporu v tom, že jsme
bezprostředně navázali na
investiční akci města, které
zde provádělo rekonstrukci
potrubního vedení a také

zvýšení počtu parkovacích míst o 32
stání,“ dodal David Procházka,
místostarosta MO Plzeň 3.
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V roce 2016 schválila Rada
města Plzně podání žádosti
o podporu z Operačního progra−
mu Životní prostředí 2014–2020
na zateplení 70. mateřské školy
v ulici Waltrova 26. Nyní radní
města souhlasili s přijetím dané
dotace ve výši 1,329 milionu ko−
run, která pokryla 40 procent
způsobilých nákladů. Usnesení
musí schválit ještě Zastupitel−
stvo města Plzně. Cílem projektu
bylo snížení energetické nároč−
nosti budovy a současně i dodr−
žení hygienických a provozních
požadavků na větrání. Realizá−
torem projektu byl městský ob−
vod Plzeň 3, na jehož území se
školka nachází.
„Celkové náklady na zateplení
70. mateřské školy byly ve výši
3,324 milionu korun. Město Pl−
zeň danou stavební akci předfi−
nancovalo ze svého fondu pro
kofinancování dotovaných pro−
jektů, náklady nad rámec dotace
uhradil centrální městský obvod
ze svého rozpočtu. Nyní inkaso−
vaná částka je příjmem fondu pro
kofinancování dotovaných pro−
jektů,“ vysvětlil ekonomický ná−
městek primátora Pavel Kotas.
Projekt řešil energeticky úspor−
ná opatření spočívající v zateple−
ní obvodového a střešního pláš−
tě objektu, částečnou výměnu
otvorových výplní a větrání da−
ných prostor vzduchotechnic−
kou jednotkou s rekuperací. Byl
realizován od září do prosince
2017. Kromě realizačních ná−
kladů byly v rámci dotace uplat−
něny i náklady přípravy stavby,
například projektové dokumen−
tace a zpracování energetického
posudku.
„Díky Operačnímu programu
Životní prostředí se nám poda−
řilo zateplit nejen 70. mateřskou
školu, ale také na centrálním ob−
vodě 63. mateřskou školu na
adrese Karla Steinera 25. Zlep−
šovat podmínky pro naše nej−
menší spoluobčany ve školkách
se nám daří i díky spolupráci
s vedením městského obvodu
Plzeň 3,“ doplnil Pavel Kotas.
Plzeňský rozhled 9/2018
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V lokalitě Zátiší vznikne přes 190 bytů
Plzeň zahajuje proces komplexní
přestavby a revitalizace lokality
Zátiší ve Skvrňanech. Reaguje tak
na nepříznivý vývoj v místě, jež je
vnímáno jako problémové z hledi−
ska kvality bytů, skladby obyvatel
a rizika rezidenční segregace. Pro−
jekt zahrnuje území 4,14 hektaru
kolem ulic Línská a Kreuzmanno−
va. Cílem je nahradit chátrající by−
tové domy moderním komunálním
bydlením. Původních 23 domů
s 92 byty bude zbouráno a místo
nich město postaví 18 nových do−
mů se 192 bytovými jednotkami.
Projekt za celkem zhruba 310 mi−
lionů korun včetně DPH je rozdělen
do tří etap.

„V Zátiší nabídneme kvalitní ko−
munální bydlení pro seniory, hendi−
kepované občany i mladé rodiny.
Kromě výrazné změny úrovně byd−
lení se změní sociální složení obyva−
tel. Dnes se tam koncentruje velké
množství lidí ohrožených sociálním
vyloučením, což považujeme za ne−
příznivý stav. Revitalizace tento ne−
příznivý vývoj zastaví a omezí rizika
vzniku segregace,“ přiblížil primátor
Martin Zrzavecký.
„Stejně jako jiná česká města se
i Plzeň potýká s koncentrací oby−
vatel pobírajících sociální dávky ve
vybraných lokalitách. Mezi místa
s největší dynamikou sociálních
změn patří Zátiší. Realizace projek−
tu revitalizace lokality a výstavby
městského bydlení s doprovodem
sociálních a dalších služeb je zatím
v Česku unikátním počinem. Povede
nejen k lepšímu využití potenciálu
pozemků vlastněných městem, ale
zejména nabídne kvalitní komunální
bydlení pro široké sociální spektrum
občanů města. Plzeň tímto projek−
tem zastaví nepříznivý vývoj a omezí
rizika vzniku segregace v lokalitě
Zátiší. Zároveň se město zavazuje
24

nevytvářet nová místa segregace,
pouhým přeskupením obyvatel po−
bírajících dávky v hmotné nouzi do
jiných částí města. Projekt se může
stát následováníhodným příkladem

šími třípodlažními bytovými domy
obklopenými vzrostlou zelení.
„Kromě bydlení tam budou prostory
pro obchod i dostatek parkovacích
míst, stejně tak tam nabídneme so−

některých domů budou místo bytů
nebytové prostory pro služby. Zá−
měrem je doplnit existující projekt
o výstavbu dalšího bytového domu
s většími byty 3kk nebo 3+1 pro

nabídky dostupného a sociálního
bydlení, prevence segregace a pod−
pory sociálního začleňování,“ zhod−
notil projekt Luděk Sýkora z Katedry
sociální geografie a regionálního
rozvoje Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy.
Podle radního města Plzně pro
správu městských nemovitostí Da−
vida Šloufa je základním principem
revitalizace Zátiší zachovat cha−
rakter lokality, tedy zástavbu s men−

ciální služby a prostory pro komu−
nitní aktivity,“ uvedl David Šlouf.
Místní obyvatelé jsou s projektem
seznámeni, 14. srpna se uskuteč−
nilo setkání přímo na místě, do
schránek dostali letáky s informace−
mi a kontakty, kam se mohou obra−
cet s dotazy.
Osmnáct nových bytových domů
nahradí stávajících 23 objektů, kte−
ré jsou ve špatném technickém sta−
vu a budou zbourány. Nové domy
nabídnou přes 190 bytů. „Postave−
no bude 89 bytů 2kk a 106 bytů
1kk. V každém domě budou v I.
nadzemním podlaží 3 byty (jeden
2kk a dva 1kk) a ve II. a III. nadzem−
ním podlaží bude vždy po 4 bytech
(dva 2kk a dva 1kk). V jednom do−
mě bude 11 bytů, z toho pět 2kk
a šest 1kk,“ přiblížil radní David
Šlouf. Rozměry bytů budou 2kk ca
46 m2 a 1kk ca 32 m2. V přízemí

rodiny s dětmi. Tím se zvýší roz−
manitost bytového fondu a de−
mografická různorodost místních
obyvatel.
Výstavba bude realizována po−
stupně ve třech etapách, aby se za−
tížení výstavbou a stěhování oby−
vatel rozložilo v čase. „Pečlivě zva−
žujeme otázku budoucího bydlení
současných obyvatel. Všem bydlí−
cím, kteří nedluží na nájemném
a řádně plní své povinnosti nájem−
ce, nabídneme náhradní byt s tím,
že občanům, kteří zde bydlí dlouho−
době, nabídneme možnost volby,
a to zda chtějí zůstat v lokalitě v no−
vých bytech, nebo se přestěhovat
do městského bytu jinde v Plzni.
Samozřejmě za dodržení příslušné
směrnice a instrukcí města Plzně,“
doplnil Zdeněk Švarc, vedoucí by−
tového odboru magistrátu. V první
etapě vznikne 82 ze 192 bytů.
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Dětské hřiště v Krejčíkově ulici po rekonstrukci má
měkkou dopadovou plochu
V Krejčíkově ulici si děti mohou
hrát na nově rekonstruovaném
hřišti, které bylo po třítýdenní
odstávce opět zpřístupně−
no v polovině srpna 2018.
Obvod nechal nové hřiště
vybudovat na místě toho
stávajícího, které bylo již
čtrnáct let staré a náklady
na jeho údržbu začaly být
příliš vysoké.
Rekonstruované hřiště
obsahuje nové herní prvky,
například sestavu se dvě−
ma skluzavkami, lezecí
stěnu, síť, prostor pro špl−
hání i interaktivní plochy
pro nejmenší. Nechybí tu
ani pískoviště či různé dru−
hy houpaček. Je zde klasická hou−
pačka, houpačka s houpacím hníz−
dem, kyvadlová houpačka a hou−
pačka pro nejmenší. Dále se na hřišti
nachází i pružinové houpadlo žirafa
a malý kolotoč.
„Z původních atrakcí zůstal pouze
nízkopodlažní kolotoč, který obvod
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pořídil před dvěma roky, ostatní do−
dané prvky jsou úplně nové. Bene−
fitem hřiště je mimo jiné měkká do−

tento povrch použit,“ prozradil staro−
sta MO Plzeň 2 – Slovany Lumír
Aschenbrenner. Děti si na hřišti mo−
hou snadno zaskákat i panáka, a to
díky odlišným barevným plochám
pro skákání.
Stávající oplocení
okolo objektu bylo po−
necháno a zatím kolem
hřiště stojí i původních
osm laviček. „Vzhle−
dem k velmi horkému
klimatu jsme byli nuce−

ni instalaci nových laviček včetně
nových odpadkových košů odložit
na vhodnější období, následovat bu−
de nový výsev trávy. Předpokládá−
me, že k uvedeným úpravám dojde
na podzim nebo na jaře. Nicméně to
nebrání plnému využití nového hřiště
v současné době,“ doplnil starosta
Aschenbrenner.
Za rekonstrukci hřiště zaplatil ob−
vod necelých 816 tisíc korun bez
DPH. Při financování byly využity
finanční přebytky z loňského roku.

padová plocha po celém jeho povr−
chu. Je vyrobena z monolitické pry−
žové štěpky, jejíž nespornou výho−
dou je její bezpečnostní hledisko.
Navíc dobře odvádí vodu a děti tak
budou moci hřiště využívat i krátce
po dešti. Hřiště v ulici Krejčíkova je
zatím první na Slovanech, kde byl
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Vážení obchodní přátelé, vážení zaměstnanci, vážení čtenáři,
před časem jsme si dovolili představit veřejnosti naši firmu v souvislosti s jejím
výročím,
20 let firmy LIC technika, s.r.o. na českém trhu, nabízející především kabelové
šachty, podzemní rozvaděče, chodecká tlačítka, tlumiče vibrací, venkovní jistící
skříně, domovní průchodky a další výrobky.
V této souvislosti proběhla plánovaná oslava pro naše zaměstnance v nádherně
připravených prostorech kavárny a zahrady hotelu Rozvoj. Ve velmi přátelské,
příjemné a veselé atmosféře se zde sešlo se zaměstnanci nejen vedení firmy

Závod Klatovy

LIC technika, ale i jednatelé mateřské firmy Langmatz GmbH z Garmisch−
Partenkirchenu.
Společně jsme zavzpomínali na začátky, zhodnotili vývoj a současné úspěchy
klatovské firmy, za kterými stojí dlouhodobě kvalitní práce našich zaměstnanců.
Ti byli seznámeni se směřováním firmy k dalšímu růstu, významnosti a dalším
úspěchům, kterých chceme dosáhnout společně s mateřskou firmou, pro níž
jsme významným obchodním partnerem. Pomocným krokem k společné cestě
za vytyčenými cíli bude, mateřskou firmou navrhované, přejmenování naší fir−
my na Langmatz Tschechien s.r.o., abychom zesílili významnost a úspěchy té−
to „značky“ a vysoké technické kvality našich výrobků (více k historii firmy
Langmatz GmbH na našich webových stránkách www.lic.cz ).
Pevně věříme, že se nám podaří zvládnout i nepříznivou situaci s nedostatkem
pracovních sil, a rádi mezi sebe přijmeme do našeho 2směnného provozu kaž−
dého, kdo ocení zázemí stabilní firmy, dlouhodobou práci a přátelské vzájemné
vztahy.
Přejeme všem čtenářům příjemné a úspěšné „babí léto“.
Soňa Pelcová, prokurista společnosti

Závod Oberau

LIC technika, s.r.o., Dr. Sedláka 763, 339 01 Klatovy
Plzeňský rozhled 9/2018
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Stavba přestupního uzlu na náměstí
Milady Horákové vrcholí
V prostoru náměstí Milady Horá−
kové v Plzni vrcholí stavební akce,
jejímž cílem je zlepšit přestup mezi
městskou a příměstskou veřejnou
dopravou. Bude vybudován nový za−
stávkový záliv pro příměstské auto−
busové linky na Nepomucké ulici
a rozšířena komunikace v prostoru
náměstí Milady Horákové z důvodu
umístění výstupní zastávky příměst−
ské dopravy. Do 10. září budou do−
končeny vozovky a záliv, poté budou
následovat sadové úpravy a dokon−
čovací práce. Akci pod názvem
Přestupní uzel náměstí Milady Horá−
kové připravuje Správa veřejného
statku města Plzně. Náklady na stav−
bu, která započala 9. dubna 2018
předáním staveniště, představují
19 milionů korun včetně DPH.
„V novém autobusovém zálivu na
Nepomucké ulici budou ve směru
z centra umístěny tři zastávky pro
příměstskou veřejnou dopravu a dvě
místa pro krátkodobý odstav auto−
busů. Tyto nahradí stávající zastávky
U Školky vzdálené zhruba 300 met−

28

rů. Díky přímé návaznosti na trolej−
busové a tramvajové zastávky MHD
se cestujícím z obcí na jih od Plzně
výrazně zkrátí přestup mezi těmito
druhy dopravy,“ uvedl náměstek pri−

zastaví v těsné blízkosti tramvajo−
vých zastávek. Rovněž bude pohodl−
nější přestup na autobusové linky
č. 22, 29 a 30 směr Karlov, Borská
pole, Bory a Doubravka.

mátora pro oblast dopravy a životní−
ho prostředí Petr Náhlík. Doplnil, že
díky tomu nebudou muset cestující
jedoucí od Losiné a Starého Plzence
již absolvovat desetiminutovou pro−
cházku na tramvaj, ale autobus jim

Součástí této stavby je i úprava
napojení ulice Plzeňská cesta na
Nepomuckou ulici, která zlepší bez−
pečnost chodců i aut. „Úprava bude
provedena průsečným kolmým
napojením ulice Plzeňská cesta proti
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ulici U Školky. Bude vytvořeno nové
místo pro přecházení se středovým
dělicím ostrůvkem přes Nepomuc−
kou ulici. Součástí projektu je i úpra−
va vedení chodníků a cyklostezky,“
řekl Martin Lukeš ze Správy veřej−
ného statku města Plzně. Doplnil,
že v prostoru náměstí Milady Horá−
kové se rozšíří komunikace po−
sunem stávající silniční obruby při−
bližně o 1,5 metru a tak vznikne pro−
stor pro bezkolizní stání autobusů
a souběžně jedoucí tramvaje. Na
takto posunutou silniční obrubu na−
vazuje chodník šířky 2,75 metru,
který částečně slouží jako nástupní
plocha zastávky.
„Nová zastávka bude od změn jízd−
ního řádu 2. září 2018 obsluhovat
celkem 12 linek v systému Integro−
vané dopravy Plzeňska. Některé spo−
je zde skončí, například spoje od
Šťáhlavic nebo Únětic, zbylé budou
pokračovat na Centrální autobusové
nádraží. Ale to jen do poloviny prosin−
ce 2018, poté budou tyto spoje ukon−
čeny na právě budovaném přestup−
ním uzlu Hlavní nádraží,“ dodal
Martin Fencl z firmy organizující kraj−
skou veřejnou dopravu POVED s.r.o.
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Peklo nebude kvůli havarijnímu stavu v provozu
Plzeňský Kulturní dům Peklo musí
být kvůli havarijnímu stavu uza−
vřen. Rozhodl o tom statik po po−
drobném prozkoumání stavu krovů
a zdiva nad velkým sálem, jež ma−
sivně napadly dřevokazné houby.
V sezoně zima 2018/ jaro 2019 se
tak zde nebudou moci konat plá−
nované maturitní plesy, koncerty
ani divadelní představení. Provo−
zovatel KD Peklo, jímž je společ−
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nost Plzeň 2015, připravuje přesu−
ny akcí do náhradních prostor.
„Na problém se přišlo při jednom
z prvních kontrolních dnů na začátku
rekonstrukce KD Peklo. Stavební
experti zjistili, že ve velkém sále
v oblasti stropu dochází ke vzniku
drobných trhlin. Pro vypracování
znaleckého posudku bylo následně
nutné zpřístupnit konstrukci krovu
vyvezením přibližně 70 tun škváro−

vého násypu,“ uvedl radní pro oblast
správy městských nemovitostí
David Šlouf. Zdůraznil, že bez prová−
děné dílčí rekonstrukce by se na ten−
to havarijní stav nepodařilo přijít.
Na rekonstrukci KD Peklo bylo
letos na jaře vyčleněno 20 milionů
korun. „Měly být vybudovány nové
rozvody vytápění, vody, kanalizace,
provedena rekonstrukce toalet a vy−
měněny parkety ve velkém sále,“
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řekl první náměstek primátora Mar −
tin Baxa. Doplnil, že vzhledem k to−
mu, že je KD Peklo památkově chrá−
něným objektem, musí být veškeré
stavební práce prováděny se sou−
hlasem památkářů.
Kulturní akce v KD Peklo byly na−
plánovány od listopadu 2018 do červ−
na 2019. „Objednatele jsme většinou
již o situaci informovali. Některé z akcí
mohou být přesunuty do DEPO2015
po odpovídající úpravě prostor,“ uvedl
ředitel Plzeň 2015 Jiří Suchánek.
Dalším řešením mohou být například
prostory v Měšťanské besedě, Park−
hotelu a v dalších budovách.
„O tom, zda bude město dál pokra−
čovat v dílčí rekonstrukci objektu, tedy
v opravě velkého sálu a přilehlých
prostor včetně zázemí pro účinkující,
nebo přistoupí k celkové rekonstrukci
KD Peklo, která představuje náklady
až stovek milionů korun, bude muset
rozhodnout nové městské zastupitel−
stvo, které vzejde z říjnových voleb,“
dodal náměstek Martin Baxa.
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Poslední šance získat slevu ve firmě eurotop in Kdyně na Domažlicku

Za 1 Kč digitální termostat do každé místnosti
a zdarma izolační fólie za každý topný panel
Řešíte−li otázku, pro jaké topení se
rozhodnout, nechte si poradit i od
přírody. Jedinečné vlastnosti aku−
mulovat a poté vyzařovat teplo má
kámen. Ohřejete kámen na určitou
teplotu a takto akumulované teplo
po určitou dobu zdarma vytápí mís−
tnosti. To je hlavní princip elektric−
kého topení z přírodního kamene,
které vyrábí, montuje a zajišťuje
veškerý servis firma eurotop in ve
Kdyni na Domažlicku. Její patnácti−
leté zkušenosti jsou vám zárukou,
že topení z přírodního kamene vás
nezklame.
O výhodách a přednostech topení
jsme mluvili s majiteli firmy Danie−
lem Smolíkem Jiřím Janouškem.

Nejsou to žádné přímotopy
Řada zájemců o naše topení si myslí,
že jsou to přímotopy. To je naprostý
omyl. Ano, vytápíme elektrickou
energií, ale naše vytápění funguje na
zcela jiném principu než přímotopy.
Topné elektrické kabely jsou uloženy
v topném panelu a tento přírodní ká−
men nahřívají na určitou teplotu.
Když vymění přímotopy za naše top−
né panely ušetří na nákladech za to−
pení až 40%. Topení přírodními ka−
meny je také méně nákladnější a to
o 20 až 30% oproti ostatním topným
systémům (uhlí, dříví, plyn). Další
výhodou je, že nepotřebujete komín

Nabídka platí do 14. září 2018
Je to sálavé teplo, jako když topíte
kachlovými kamny. To znamená, že
se místnost vytápí rovnoměrně a tím
dochází k úspoře až 25%. Není téměř
žádný rozdíl mezi teplotou u podlahy
a stropem. Velmi výstižně
vyjádřila svůj pocit jedna
naše klientka ze Sušice,
která měla dříve klasické
plynové topení. „Nyní se cí−
tím jako zabalená v teplíč−
ku.“ V Holýšově jsme mě−
nili přímotopy za naše pa−
nely a majitelé bytu byli
překvapeni, že po vypnutí
panelu ještě dvě a půl hodi−
ny topil. Je to díky vynikají−
cím akumulačním schop−
nostem kamene.

ce vzduchu, nevíří se prach a alergen−
ní částice. Díky stejnoměrnému roz−
ložení tepelného záření nemají vlh−
kost, alergeny a plísně žádnou šanci.
Přírodní kámen udržuje konstantní

Kolik protopíte, vám
řekneme předem

vlhkost v místnosti 52 až 58%, nevy−
sušuje pokožku, vzduch a nespaluje
kyslík. Topení je vhodné pro alergiky,
astmatiky, lidi s dýchacími potížemi
a pro novorozence. To nám potvrdili
manželé z horšovskotýnska, kteří nám
řekli: „Výborně se nám dýchá, protože
máme v místnosti stálou vlhkost.
Přírodní kámen je zdravé topení. To
jsme poznali u naší vnučky. Když
jsme topili přímotopy, měla alergii.
Teď máme panely z přírodních kame−
nů a je po alergii.“
Revmatici si pochvalují úlevu při bo−
lestech kloubů. Kámen sám o sobě
pozitivně působí na náš organismus,
aniž o tom víme. Například odstraňu−
je bloky v těle, které zabraňují toku ži−
votodárné energie, posiluje duševní
rovnováhu a citovou vyváženost. Má
příznivý vliv na psychiku.

Když nám zájemce o naše topení
sdělí rozměry bytu, zda je dům po−
staven z cihel, porobetonu či jiného
materiálu, tak mu zdarma připravíme
předběžný energetický výpočet včet−
ně všech pořizovacích nákladů. Naše
topení z přírodního kamene lze připo−
jit na 20 hodinový nízký tarif a celá
domácnost je měřena v této sazbě.

Využijte jedinečné nabídky
Do pátku 14. září 2018 jsme připra−
vili pro všechny, kteří uvažují vytápět
byt či rodinný dům panely z přírodní−
ho kamene jedinečnou akci. Při uza−
vření závazné objednávky, dostanou
klienti pokojový digitální termostat
do každé místnosti, ve které bude
topný panel, za symbolickou korunu.
Současně s tím také zís−
kají zdarma izolační fólii
za každý namontovaný
topný panel na venkovní
zdi. Jedná se o vysoce
kvalitní folii, kterou nám
dodává německá firma.
Tato tepelná izolace, kte−
rá se dává za panel na
zeď, zvyšuje účinnost vy−
tápění. Sálavé teplo z pa−
nelu neohřívá zeď, ale
prostor v místnosti. Je to
opět nezanedbatelný krok
k úspoře finančních ná−
kladů za topení. Na častou otázku na−
šich klientů, zda nebude za folií zeď
plesnivět, můžeme se stoprocentní
jistotou odpověď, že nemusejí mít
vůbec žádné obavy. Speciální ekolo−
gická izolace „dýchá“ a je odolná až
do 750°C.

14 let
záruka

Přijďte k nám
Zájemci o naše topení se s námi mo−
hou osobně setkat každý pátek v na−
ší firmě ve Kdyni. Jinak s námi mo−
hou komunikovat po telefonu nebo
e−mailem. Po dobu naší akční nabídky
jsme pro zájemce, kteří nás navštíví
v pátek, připravili občerstvení včetně
grilování. Do pátku 14. září máte ještě
šanci využít naší jedinečné akční na−
bídky. Srdečně zveme každého, kdo
uvažuje nebo se už rozhodl pro topení
z přírodního kamene.
(re)

100 let životnost
se kterým jsou spojeny kontroly, čiš−
tění, opravy, dále odpadá výměna
kotle, rozvodů, vodních radiátorů
a nutnost mít skladovací prostory pro
uhlí a dřevo.

Kde se ušetří peníze?
To je velmi častá otázka zájemců
o naše topení. Šetří se díky způsobu
topení. Prostory se vytápějí na zákla−
dě dlouhovlnného tepelného záření.
30

Klientka z Plzně nám sdělila, že si po
roce udělali jednoduchou kalkulaci.
V rodinném domku mají 9 našich
topných panelů a oproti dřívějšímu
klasickému ústřednímu topení ušetřili
20% nákladů za topení.

Sálavé teplo je ideální pro
naše zdraví
Má blahodárné účinky na lidský orga−
nizmus. Nevzniká totiž žádná cirkula−
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V „zelené klimatizaci“ je budoucnost. Nejen v Plzni
Suché a horké dny nám ve městě
může zlepšit pouze dostatečné
množství zeleně. Nejde jen o to, že
stromy vrhají stín, kde si člověk
může odpočinout. Když máme pro
trávu, keře i stromy dostatek vody,
odvděčí se nám dvojnásob – pracují
pro nás jako klimatizace. Voda je
naše jediné klimatizační médium.
Když se voda odpařuje, spotřebuje
na to hodně energie. Pro nás to zna−
mená, že při odpařování vody se na−
še prostředí ochlazuje. Pokud vodu
nemáme, nemůžeme ani nijak své
městské prostředí ochlazovat.
Nejvýhodnější je odpařovat vodu
prostřednictvím vegetace. Třeba je−
den vzrostlý strom odpaří za letního
dne 100 až 400 litrů vody. To už
znamená značné ochlazení okolí.
Kdybychom chtěli město vybavit kli−
matizačními jednotkami, které bu−
dou mít výkon jako stromy, stálo by
to spoustu peněz. Když má ovšem
vegetace vody nedostatek, na lis−
tech se zavřou průduchy a k odpa−
řování nedochází, takže nefunguje
ani chlazení města.
A jsme u zásadní otázky: „Jak pro
vegetaci zajistit dostatek vody?!“
Nejvýhodnější je zachytit vodu, kte−
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rou dostáváme zdarma z oblohy.
Každoročně v Plzni spadne na každý
metr čtvereční 500−600 litrů vody.
Potíž je, že my tuto vodu nedokáže−
me dobře využít. Po letním lijáku je
vidět, jak se voda valí z chodníků,
silnic, parkovišť a střech – ale valí
se do kanálu! Tím jsme o tuto vodu
definitivně přišli, a když zase zasvítí
ostré slunce, sucho pokračuje.
Voda, kterou jsme lehkomyslně
svedli do kanalizace, je
nejenom čistá ztráta, ale
působí nám další velké
problémy, o kterých bo−
hužel zatím ví jen málo−
kdo. Naprostá většina
kanalizace v Plzni je tzv.
jednotná – tedy slouží
k odvedení splašků,
a když prší, tak i poměr−
ně čisté dešťové vody.
A protože se ze všech
zpevněných ploch voda
do kanálů nahrne najed−
nou, musí se část tzv.
odlehčit, tedy převést
rovnou do řeky. Ta od−
lehčovaná voda je šedo−
černá zapáchající látka,
která obsahuje znečiště−

ní všeho druhu. V řece se znečištění
začne rychle rozkládat, spotřebuje
se všechen kyslík a udusí se většina
živočichů, co v řece žijí. Například
letos začátkem července uhynulo
v Berounce pod Plzní po jediném
dešti tři až pět tun ryb!
Nutně tedy potřebujeme umět
s dešťovou vodou, která spadne na
naše město, dobře hospodařit. Ale
to zatím neumíme prakticky vůbec.

STAVEBNÍ PŘÍLOHA

Kudy na to?
Velmi důležité jsou zelené střechy,
zelené fasády (popínavé rostliny)
a zejména zadržování a zasakování
vody v zelených plochách, kde mů−
žeme velmi pomoci zdravému růstu
vegetace a také její zdravé funkci –
bude nám za odměnu ochlazovat
město. V této oblasti máme ještě
všechnu práci před sebou. Vodu
z chodníků a parkovišť musíme do−
stat do zelených ploch a dát jí
čas k zasáknutí.
Za výborný začátek na území
MO Plzeň 2−Slovany považuji
návrh rekonstrukce Jiráskova
náměstí, kde je právě hospoda−
ření s dešťovou vodou zpraco−
váno na vysoké úrovni. Zatím
není nikde v Plzni tak komplexní
řešení ani navrženo, natož zre−
alizováno. Řešení propojení vo−
dy a zeleně na Jiráskově ná−
městí patří k prvním vlaštovkám
i v rámci celého Česka. Pro ob−
čany to v praxi bude znamenat
mnohem příjemnější místo
k odpočinku, protože vegetace
bude mít mnohem víc vody:
lépe poroste a bude nám lépe
klimatizovat celé prostranství.
Plzeňský rozhled 9/2018
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Ohlédnutí za XVI. Všesokolským sletem
V naší tělocvičné jednotě Sokol
Blovice se sletů účastníme pravi−
delně. Letos tomu samozřejmě ne−
mohlo být jinak, zapojilo se celkem
61 cvičenců. Z hromadných skla−
deb jsme si vybrali hned tři. První
z nich s názvem „Děti, to je věc!“ je
určená pro mladší žactvo. Celá po−
hybová část skladby vychází z hud−
by Jaroslava Uhlíře a hlavně textů
Zdeňka Svěráka. Nacvičili jsme ji s
16 dětmi, což je základní cvičební
celek. Děti si tuhle skladbu zamilo−
valy a během cvičení si chytlavé

Plzeňský rozhled 9/2018

písničky zpívaly se zpěváky z na−
hrávky. Nejinak tomu bylo i při vlas−
tních vystoupeních. Absolvovali
jsme jich několik.
Divákům, kterých bylo dost
a dost, předvedli cvičenci společně
devět z jedenácti hromadných skla−
deb. Mezi nimi byl pochopitelně
i velmi oblíbený „Cirkus“, což je
další ze skladeb, které jsme u nás
nacvičovali. I u této skladby jsme
se připravovali s celým celkem –
tedy s 36 dětmi. Tato skladba se
postupně propracovala na asi nej−
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známější skladbu XVI. Všesokol−
ského sletu. Skladbu, která je plná
akrobacie, zvedaček a „cirkuso−
vých“ prvků, doprovází hudba ze
známého českého seriálu Cirkus
Humberto a melodie z muzikálu
Pomáda opatřené českými texty.
Třetí ze skladeb, kterou Blovičtí
nacvičovali, byla skladba „Spolu“.
Naši cvičenci se zúčastnili nejen
sletu u nás v Blovicích, ale i žup−
ního sletu v Klatovech, krajského
sletu v Plzni a potom na hlavních
oslavách v Praze. Všude nás také
samozřejmě doprovázeli i naši tři
vlajkonoši v historických krojích se
třemi slavnostními prapory. Zúčast−
nili se nejen všech nástupů na re−
gionálních sletech, kde byly vlajky
slavnostně ostužkovány. Pocho−
dovali s prapory i v průvodu, který
v neděli 1. července prošel Prahou
od Václavského na Staroměstské
náměstí a pak s vlajkami stáli čest−
nou stráž při mši ve svatovítské
katedrále. A nakonec se zúčastnili
slavnostního zahájení I. programu
XVI. Všesokolského sletu v Edenu.
I odtud jsme si odnesli slavnostní
stuhy.
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16. sezona v pěstitelské pálenici ve Starém Klíčově

Hlavní nápor bude se švestkami
a poté s jablky
Letošní doslova tropické počasí
jednu důležitou informaci. Když
se podepsalo v tom dobrém slova
k nám pojedete, je třeba vědět, kde
smyslu na bohaté úrodě ovoce.
jste ovoce vypěstovali. Je to pěstitel−
Nejlepší cesta, jak ho dobře usklad−
ské pálení a uvádí se to v žádosti
nit, vede přes pěstitelské pálenice.
o pálení spolu s vašimi osobními da−
Nechte si zkapalnit ovoce a bude se
ty. Tuto evidenci si odebírá celní sprá−
vám dobře skladovat. Určitě
va, která kontroluje limit stano−
se vám nezkazí.
vený pro pěstitelské pálení.
Pěstitelská pálenice ve
Někdo si místo ovoce si
Starém Klíčově je čle−
přiveze už kvas, který
nem Unie destilatérů,
si doma připravil.
která v ČR sdružuje
pěstitelské pálenice a
malé ovocné lihovary.
O letošní sezoně jsme
si povídali s majitelem
Palírny ve Starém Klíčově
Vladimírem Císlerem.
Už v titulku jsme naznačili,
že letos to bude o nadúrodě.
To je naprostá pravda. Ja−
blka bereme po rezervaci. To
znamená, že každý, kdo
chce zkapalnit jablka, musí
si předem rezervovat termín,
kdy je k nám přiveze. Důvod
je jediný. Palírna má nějakou
kapacitu a chceme všechny
zákazníky, kteří k nám přive−
zou ovoce, uspokojit. Už ny−
ní bereme záznamy na září
a říjen. Předpokládáme, že
ovoce budeme brát do polo−
viny listopadu.
Jakou kvalitu musí mít ovo−
„Palírna ve Starém Klíčově je řádným členem
ce k vypálení?
Unie Destilatérů,“ neskrýval svoji radost její
Musí to být jen zralé ovoce, majitel Vladimír Císler.
do kterého je radost se za−
kousnout. Může mít vady na vzhledu,
Samozřejmě, že mu z jeho doma vy−
ale musí být bez hniloby, listí a větvi−
robeného kvasu vypálíme destilát,
ček. Hruškám je lepší předem odstra−
ale neručíme za jeho kvalitu. Když si
nit stopky. Ještě musím připomenout
připraví špatný kvas, nemůže očeká−

vat kvalitní pálenku. Platí jednodu−
ché pravidlo. Špatný kvas = nekva−
litní pálenka.
Nejde s tím něco udělat?
Bohužel, protože 99% úspěchu je mít
kvalitní kvas.
V minulých letech si lidé doma
připravili kvas s tím, že se u vás
dokvasí.
To je pravda, ale letos jsme z kapa−
citních důvodů tuto službu zrušili.
Nemáme tak velké skladové prostory.
Kvasy, které k nám přivezou, musejí
být připravené přímo k vypálení.
Jak je organizována manipulace
s ovocem, které k vám lidé přivážejí
v pytlích nebo v bednách?
Zákazník si musí pytle či bedny
s ovocem sám vyložit a dopravit
k nám na váhu a poté do našich ná−
dob. Proto doporučuji každému na to
pamatovat a v případě, že to sám
nezvládne, vzít si s sebou pomoc.
Vždyť následující den vše rozkváším
a vyvážím do skladu.
Oproti loňskému roku je letos také
hodně švestek.
Opět chci upozornit na kvalitu šves−
tek. Kdo k nám přiveze zelené švest−
ky k vypálení, tak ho zaručeně pošle−
me zpátky. Letos se také urodilo hod−
ně broskví. Kdo si přiveze broskve na
zpracování, tak musejí být bez pecek.
Jinak kořalka z broskví je mdlá a ne−
má takovou výtěžnost, má tendenci
se zakalovat.
Změnila se pracovní doba?

Úseková měření rychlosti zvyšují bezpečnost
Plzeň letos zavede na dalších frek−
ventovaných ulicích úsekové měření
rychlosti projíždějících automobilů.
Chce tím zvýšit bezpečnost dopravy.
Město zatím měří úsekově rychlost
na jediném místě, a to v Plaské ulici
v Bolevci při výjezdu na Most. Záměr
je součástí konceptu Smart City
Plzeň, kdy pod tímto logem město
realizuje projekty, které zpříjemňují
a zkvalitňují život občanům.
„Za tři toky provozu našeho prvního
úsekového měření se podařilo danou
lokalitu velmi zklidnit, řidiči zpomalují
a neohrožují chodce, zejména rodiče
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s dětmi. Účelem úsekového měření není
postihnout co největší počet řidičů za
překročení rychlosti, ale přispět na rizi−
kových místech ke zklidnění dopravy.
Rozhodně nechceme na řidičích vydě−
lávat, ale vnímáme to jako prvek, jenž
by měl přispět k bezpečnosti,“ uvedl pri−
mátor města Plzně Martin Zrzavecký.
„Dokončena je Plaská ulice ve dru−
hém směru do města,“ uvedl zástupce
velitele Městské policie Plzeň Marek
Šilhan. Do konce roku bude ještě insta−
lováno úsekové měření v obou smě−
rech ve Folmavské ulici u Panasonicu,
a dále v Koterovské ulici na Slovanech

na výjezdu a příjezdu do Plzně v místě
napojení na ulici U Seřadiště, kde končí
přivaděč od dálnice D5.
V rámci výběrového řízení se Měst−
ské policii Plzeň podařilo vysoutěžit
cenu výrazně nižší, než se původně
předpokládalo. Cenu ovlivňuje způsob
a obtížnost napojení zařízení na optic−
kou síť města. Například všechna zaří−
zení v Koterovské ulici včetně připojení
přijde na více než dva miliony korun,
zhruba stejně jako ve Folmavské. Do
konce roku 2019 by měly přibýt v Su−
kově ulici, na Karlovarské a v ulici
Edvarda Beneše, všude obousměrně.
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Pěstitelská pálenice ve Starém
Klíčově má vybavení na špičkové
úrovni.

Ta zůstává stále stejná už 16 let. Jen
musím připomenout, aby se lidé ne−
spoléhali na to, že když přijedou už
v 8 hodin ráno a my máme pracovní
dobu od 10 hodin, že je přednostně
vezmeme. Tak to nefunguje. Od
10 hodin se věnujeme zákazníkům.
Zbytečně se tu tvoří fronty. Když do−
končíme vypálení, každému zákazní−
kovi posílám SMS. Moc bychom byli
rádi, kdyby si zkapalněné ovoce vy−
zvedli co nejdříve. Na objednávky
prosím volat v pracovní době, když
jsme u sešitu.
Jinak všechny další informace včet−
ně cen najdete na našich webových
stránkách.
(pi)

Na všech úsecích budou na řidiče na
měření upozorňovat dopravní značky.
Podle Marka Šilhana je koncepce roz−
šiřování úsekového měření v Plzni na−
stavena flexibilně. Nové úseky je mož−
no zřizovat podle finančních možností
a zájmu města. Peníze na nové kame−
ry a software je možné získávat z pro−
vozu stávajících zařízení.
Zařízení je v provozu kromě technic−
kých odstávek nepřetržitě. Ve chvíli,
kdy řidič ve vymezeném úseku překro−
čí rychlost, systém ho automaticky
zadokumentuje. Městská policie pak
z radarů stáhne informace a fotografie
aut. Údaje o provozovateli vozidla pak
předá odboru správních činností ma−
gistrátu k dalšímu řešení.
Plzeňský rozhled 9/2018

Pobočka Golden Gate v Plzni
s výkupem a výdejem kovů
Společnost Golden Gate CZ je jednič−
kou na českém trhu s drahými kovy.
Každým rokem zaznamenává stále
vyšší zájem o investice do zlata
a stříbra ve formě jednorázových in−
vestic i pravidelného spoření. A aby
mohla rostoucí poptávku plně uspo−

kojit, stále rozšiřuje svou síť regionál−
ních kanceláří.
Historicky první pobočkou Golden Gate
mimo Prahu je právě ta plzeňská.
Nedávno se navíc přestěhovala do
krásných nových reprezentativních pro−
stor s lepší dostupností. Kancelář naj−
dete na adrese Pod všemi svatými 5.
Plzeňsko je regionem s dlouhodobě
silnou poptávkou po tradičních
inves ticích včetně zlata a stříbra.

Plzeňská pobočka
Golden Gate proto
nabízí jak prodej, tak
i zpětný výkup inve−
stičních kovů. Svým
klientům poskytuje
také kompletní pora−
denský a analytický
servis. Součástí slu−
žeb jsou také prak−
tické rady, jak nákup správně nača−
sovat, aby investování bylo co nej−
efektivnější.

Proč investovat do zlata
a stříbra právě teď?
Zlato a stříbro je velmi jednoduchou in−
vesticí srovnatelnou s běžným spoře−
ním. Drahé kovy ale na rozdíl od spoři−
cího účtu nikdy nepodléhají inflaci a je−
jich hodnota nikdy nemůže klesnout na
nulu. Navíc je cena zlata a stříbra mo−
mentálně velmi příznivá, především ve
srovnání s akciemi nebo nemovitostmi.
Samotné spoření je velmi snadné.
Stačí si zvolit cílovou částku a nastavit
Plzeňský rozhled 9/2018
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trvalý příkaz. S každou platbou klient
nakupuje kov za aktuální cenu, a jak−
mile naspoří celou cihličku, fyzicky si
ji odnese. Spořicí programy začínají
už od 500 korun za měsíc, lidé si

však spoří nejčastěji kolem 1.500 ko−
run měsíčně.
Zlato a stříbro zkrátka znamenají stabil−
ní finanční rezervu a pojistku před infla−
cí i před finanční krizí. Lidé mají díky
nim své investice doslova po ruce a ne−
vkládají je do rukou nikoho druhého,
nejsou závislí na bankách ani jiných
finančních institucích.
(pi)
Pobočku GoldenGate CZ
najdete na adrese:
Pod všemi svatými 5,
Plzeň 30100
email: info@goldengate.cz
tel: +420 840 888 999
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Čestní znalci založili speciální
várku piva
Dotaz čtenáře B. R.
z Plzně – Slovany:
Žiji ve společné domácnosti
se synovcem, kterému je 25
let, vytvořil se mezi námi
vztah, jako bychom byli otec
a syn. Je možné synovce
osvojit, když už mu je 25 let?
Děkuji

Odpověï advokáta:
Nová právní úprava obsažená
v občanském zákoníku takovýto
postup skutečně umožňuje a po−
měrně stručně, ale dostatečným
způsobem ho také upravuje. Zá−
sadní podmínkou je, že musí
o osvojení zletilé osoby rozhod−
nout soud, a to na návrh budoucí−
ho osvojitele, což jste v tomto pří−
padě Vy. Osvojovaná osoba, tedy
Váš synovec se musí v soudním
řízení k tomuto návrhu připojit.
Ve svém návrhu na osvojení
byste měl také uvést důvody, kte−
ré Vás k tomu vedou, a z návrhu
by mělo být zřejmé, že jste si vě−
dom právních důsledků tohoto
postupu. V praxi to totiž zname−
ná, že na základě pravomocného
soudního rozsudku o osvojení
budete zapsán do matriky jako
rodič osvojence, to znamená, že
z matriky budou vymazáni jeho
skuteční rodiče. O této skuteč−
nosti také dostanete výpis z mat−
riky osvědčující datum a místo
narození osvojence, ve výpise
z matriky však nebude žádná
zmínka o osvojení nebo o totož−
nosti dřívějších rodičů osvojence.
V řízení o osvojení bude soud
zkoumat důvody, které Vás k po−
dání návrhu vedly a samozřejmě
se bude soud zabývat i otázkou,
zda osvojení je v zájmu osvojova−
ného. Občanský zákoník o tom
uvádí v § 799, že osvojitelem se
může stát pouze zletilá a své−
právná osoba, zaručuje−li svými
osobními vlastnostmi a způso−
bem života jakož i důvody a po−
hnutkami, které ji vedou k osvo−
jení, že bude dobrým rodičem.
Nepochybně se bude také soud
zabývat otázkou, zda je mezi vá−
mi přiměřený věkový odstup, ten−
to věkový odstup by neměl
být menší než 16 let. Při splnění
těchto podmínek nepochybně
soud Vašemu návrhu vyhoví se
všemi důsledky, jak jsou shora
uvedeny.
JUDr. Václav Korecký, advokát
Advokátní kancelář JUDr. Václava
Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Petr Forman společně se starším
obchodním sládkem Václavem
Berkou založili mimořádnou várku
piva Pilsner Urquell určenou pro
vzpomínkovou akci na nejslavněj−
šího českého filmového režiséra
Miloše Formana.
Nechyběli při tom ani Jaromír
Hanzlík, Zdeněk Svěrák a Ondřej
Vetchý, nositelé prestižního ocenění

Pilsner Urquell Honorary Connois−
seur, tedy titulu, který Pilsner Urquell
každoročně uděluje významné české
osobnosti, která dlouhodobě a nezá−
visle šíří věhlas plzeňského ležáku
po celém světě.
První nositelem tohoto titulu byl
právě Miloš Forman, který jej obdr−
žel v roce 2007. Pivo z mimořádné
várky si vychutnají účastníci vzpo−
mínkové akce, kterou pořádají bratři
Formanové dne 2. září na pražském
Žofíně.

Vyhláška o úklidu popelnic
mírně zlepšila stav ulic
Plzeň zkontrolovala, jak lidé plní
svou novou povinnost uklízet odpa−
dové nádoby v centru města mimo
dny svozu. Tu vlastníkům nemovi−
tostí ukládá vyhláška, jež
nabyla účinnosti před
dvěma měsíci. Z 900 ma−
jitelů objektů dostálo po−
vinnosti 680; 220 zatím
vyhlášku nerespektuje.
Město je proto začne
upozorňovat na neplnění
povinnosti a od 1. září
2018 spustí kontroly, při
zjištění přestupku budou
ukládány pokuty. Vyhláš−
ku nicméně město hodno−
tí kladně, zlepšila situaci
v daných lokalitách.
„Nová povinnost se týká majitelů
objektů u celkem 75 ulic. Jsem rád,
že více než dvě třetiny z nich zarea−
govali vstřícně a nový systém přijali.
U zbylých to také očekáváme.
Dlouhodobě se snažíme zlepšovat
prostředí našeho města tak, aby se
zde lidem dobře žilo. I toto opatření

k tomu má pomoci,“ uvedl primátor
města Martin Zrzavecký.
„První čísla máme na základě
kontroly, kterou jsme si nechali udě−

lat v červenci. Všem, co vyhlášku pl−
ní, děkujeme. Jako poděkování jim
naše společnost Čistá Plzeň během
měsíce srpna umyje zdarma odpa−
dovou nádobu. Naopak majitele do−
mů, kteří povinnost nerespektují,
vyzveme k nápravě. V následujících
dnech jim odešleme upozornění a od
září spustíme kontroly. Myslím, že
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pozitivní změna je v ulicích centra vi−
dět. Věříme, že Plzeň může být bez
odpadků v ulicích. Toho bychom
chtěli společně dosáhnout,“ řekl
technický náměstek primátora Pavel
Šindelář.
Vyhláška nabyla účinnosti 1. červ−
na 2018 a týká se vlastníků nemovi−
tostí v širším centru města. Ti mo−
hou sběrné nádoby na odpad přista−
vovat na chodník pouze
v den svozu odpadu a po−
té je musí ze svozového
stanoviště uklízet, a to do
24:00 hodin téhož dne.
Důvodem pro zavedení
vyhlášky byla neudržitel−
ná situace ohledně nepo−
řádku u popelnic zejména
kolem Jižního Předměstí,
ale i v dalších částech šir−
šího centra.
„Snížil se počet černých
skládek v tomto území,
pocit pro procházející občany i turisty
je výrazně příjemnější, snáze se pro−
chází rodičům s kočárky, popelnice
už také neblokují parkovací místa,“
přiblížila vedoucí odboru. Podle ní
také někteří majitelé nemovitostí ušet−
ří, protože do jejich nádob už nepřiha−
zují odpad lidé z ulice či ti, kteří nemě−
li zajištěn odvoz svého odpadu.
Plzeňský rozhled 9/2018

Sládková z Postřižin čestnou znalkyní plzeňského ležáku
Plzeňský Prazdroj každoročně spo−
lečně s vyhlášením vítěze soutě−
že pro nejlepší výčepní Pilsner
Urquell Master Bartender uděluje
i titul Honorary Connoisseur. Ten je
určený významné osobnosti, která
šíří věhlas plzeňského ležáku.
Letos se jím stala slavná herečka
Magda Vášáryová.
„Plzeňské pivo piju celý život. A
už jsem si vlastně zvykla, že po roli

paní sládkové v Postřižinách mě
hlavně čeští diváci vnímají jako
symbol piva – a vůbec mi to nevadí.
Takže jsem za ocenění moc ráda –
a budu i nadále hrdou velvyslankyní
Pilsner Urquell všude, kde to půjde,“
říká Magda Vášáryová.
Magda Vášáryová je českoslo−
venská herecká legenda, která zane−
dlouho oslaví sedmdesáté narozeni−
ny. Již v mládí ji proslavila titulní role

ve filmu Františka Vláčila Markéta
Lazarová, ztvárnila desítky filmo−
vých a divadelních rolí. Od roku
1990 se věnuje i politice a veřejné−
mu dění. Působila jako českoslo−
venská velvyslankyně v Rakousku
a slovenská velvyslankyně v Polsku
a také v dalších veřejných funkcích.
Plzeňské pivo provázelo Magdu
Vášáryovou nejen při herecké profe−
si, ale i v jejím dalším profesním pů−
sobení. Ráda vzpomíná na to, když
jako československá velvyslankyně
Plzeňský rozhled 9/2018
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ve Vídni servírovala Pilsner Urquell
návštěvám z celého světa.
Titul Honorary Connoisseur udě−
luje Plzeňský Prazdroj významným
osobnostem, které dlouhodobě
a nezávisle šíří věhlas zlatého plzeň−
ského ležáku doma i ve světě. Prv−
ním nositelem tohoto titulu se stal
oscarový filmový režisér Miloš
Forman, mezi další nositele patří
Zdeněk Svěrák, Karel Gott, oštěpař
Jan Železný nebo hokejisté Martin
Straka a Jaroslav Špaček.
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Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

Plzeňského rozhledu
dostanou až mezi
200 000 našich čtenářů.
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IV−Nakladatelství s.r.o.
hledá
do plzeňského call centra
energické lidi
s obchodním talentem, kteří rádi komunikují,
mají pozitivní přístup k práci i k životu,
kultivovaný hlasový projev, umí pohotově
reagovat na dotazy a námitky zákazníků
a přivítají možnost dobrého výdělku.

Věk nerozhoduje!
Přivítáme jak maminky po RD, tak pracovníky
z věkové skupiny 50+ i aktivní seniory.
Pracovní pozice je vhodná i pro osoby s menším
hendikepem (prostory nejsou bezbariérové).
Zkušenost s telemarketingem není podmínkou,
vše Vás naučíme.

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

Nabízíme:
• fixní plat 25.000 Kč měsíčně
+ provize v neomezené výši
• odměnu za doporučení a přivedení nového kolegy
• veškerá školení zdarma
• pracovní smlouvu
• příjemnou pracovní dobu 32 hodin týdně,
pátek pouze do 12 hod., volné víkendy
• 2 placené přestávky během pracovní doby
(hodinovou na oběd a jednu dvacetiminutovou)
• každý měsíc sick day
• vybavenou kuchyňku, teplé a studené nápoje zdarma
• v call centru vlastní pracovní místo
• výbornou dostupnost MHD
Pokud Vás nabízená pracovní pozice zaujala,
napište nebo zavolejte na níže uvedené kontakty,
rádi si s Vámi obratem domluvíme osobní schůzku.

Tel.: 602 336 997 (paní Hatalová),
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

Více informací:
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Strážníci by mohli odchytávat zvířata i ve Štěnovicích
Městská policie Plzeň by mohla za−
jišťovat odchyt toulavých a opuště−
ných zvířat ve Štěnovicích. S uza−
vřením veřejnoprávní smlouvy sou−
hlasila rada města, schválit ji ještě
musí zastupitelé. Danou službu po−
skytují plzeňští strážníci již v Chotí−
kově, Třemošné, Starém Plzenci a ja−
ko poslední přibyla na jaře letošního
roku Tlučná. Nově o tuto službu po−
žádalo vedení obce Štěnovice letos
v březnu. Činnosti, tedy i převoz zví−
řete do útulku, bude vykonávat Měst−
ská policie Plzeň. Ta se o zajištění za−
Plzeňský rozhled 9/2018

toulaných a opuštěných zvířat na
území Plzně stará už přes deset let,
službu poskytuje nepřetržitě 24 ho−
din, denně se hlídky postarají mini−
málně o dvě zvířata.
„Výjezd k odchytu toulavého nebo
opuštěného zvířete na území obce
Štěnovice bude prováděn pouze
v případě, že celková bezpečnostní
situace v Plzni bude umožňovat osla−
bení sil a prostředků městské policie
nebo specializovaná hlídka odchytu
zvířat nebude zasahovat na území
města Plzně. Výkon odchytové čin−

nosti na území Plzně tak nebude
ohrožen. Výjezd do Štěnovic k odchy−
tu zvířete bude proveden na základě
osobního či telefonického podnětu
kontaktní osoby obce,“ vysvětlil pri−
mátor města Plzně Martin Zrzavecký.
„Odchytem zvířat se zabývá v Plzni
skupina zařazená pod služebnu Bory,
strážníci musí absolvovat týdenní
odborný kurz zaměřený na odchyt
toulavých zvířat a zacházení s nimi,
složit závěrečnou zkoušku a získat
osvědčení z Veterinární a farmaceu−
tické univerzity Brno. V Plzni je takto
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vyškoleno 25 strážníků. Ročně skupi−
na provede kolem 800 odchytů. Nej−
častěji jde o psy, kočky, zbytek tvoří
jiná domácí i exotická zvířata. Co se
týká planých výjezdů, je jich ročně
zhruba 400. Zajištění psi i kočky jsou
umístěni v Útulku pro zvířata v nouzi
v Plzni, exotická zvířata převáží stráž−
níci do zoologické zahrady, spolu−
pracují také se Záchrannou stanicí ži−
vočichů DESOP v Plzni,“ doplnil veli−
tel městských strážníků Karel Mach.
Smlouva s obcí Štěnovice se uzavírá
na dobu neurčitou.
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Majitel Jahodárny v Klatovech Pavel Bonk říká:

Pouze od silné a zdravé sazenice
jahod můžete očekávat bohatou úrodu
Nyní je ta pravá doba vybrat si
správnou a kvalitní sazenici jahod.
Chcete−li vsadit na jistotu, pak
navštivte Jahodárnu v Klatovech
pana Pavla Bonka. Kromě sazenic
jahod koupíte český česnek, dýně,
mrkev, celer, cibuli, pórek, bram−
bory na uskladnění. Zde máte
stoprocentní jistotu, že vše je vy−
pěstováno jen na klatovské Jaho−
dárně. Co všechno nabízí, nám
řekl její majitel Pavel Bonk.

Mohou si vybrat odrůdy jednoplodí−
cí, stáleplodících, rané, polorané,
pozdní. Sazenice zakořeněné a pro−
stokořeněné v květináčích. Odrůdy,
které nabízíme, sami pěstujeme.
Neprodáváme něco, co bychom
nedělali. Proto přesně víme, jak ta
jahoda vypadá a jaké má charakte−
ristické znaky. Prodáváme kvalitní
uznanou sadbu, která má dobře vy−
vinutý kořenový systém a krček. Je
to silná zdravá sadba. Kdo si ji od
nás koupí a zasadí, mů−
že očekávat v příštím ro−
ce bohatou úrodu.
l Máte nad sebou ně−
jakou kontrolu?
Samozřejmě. Na zdra−
votní stav matečnic, ze
kterých se množí sadba,
chodí pravidelné kontro−
ly z Ústředního kontrolní−
ho a zkušebního ústavu
zemědělského a ze Stání
rostlinářské správy.
l Je mezi odrůdami
sazenic jahod pomysl−
Jen zdravé a silné sazenice vám přinesou bohatou ná královna?
Je to odrůda Karmen,
úrodu jahod.
která vede v žebříčku záj−
l Protože mluvíme o jahodách,
mu. Ta je podle mého úsudku krá−
musím se zeptat, jaká byla letošní lovnou jahod. Lidé si u nás jahody
sezona?
z této odrůdy ochutnali a nyní k nám
Průměrná. Vysoké teploty bez deště jezdí a chtějí Karmen. Jahoda je tma−
nejsou těmi optimálními
vá, velká, voňavá, šťavnatá,
podmínkami. Jahoda
sladká a má chuť lesní ja−
potřebuje slunce i vlá−
hody. Je to nejchutněj−
hu a tomu tak neby−
ší jahoda, jak nám
lo. Rozmary počasí
říká každý, kdo si
nám jahodovou se−
přijel pro Kar−
zonu zkrátily. O jaho−
men. Je vhodná
dy byl velký zájem a li−
i do vyšších po−
dé si oblíbili samosběr.
loh a zaručuje vyso−
Pod jahodníky dáváme
kou a stálou sklizeň. Oblibu si také
slámu, takže trhali čisté jahody bez získala odrůda Rumba. Je to jedna
zeminy.
z nejlepších raných odrůd s mi−
l Nyní vás navštěvují zájemci
mořádně chutnými plody a odolnos−
o sazenice jahod.
tí. Další velmi vyhledávanou raní
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odrůdou pro své velké, lesklé
a chutné plody je Wendy. Každému
rádi poradíme při výběru sazenic ja−
hodníku i jak postupovat při sázení.
Kdo si nyní u nás
koupí sazenice ja−
hod a zasadí je,
může očekávat
v příštím roce bo−
hatou úrodu. Pro−
dáváme také hno−
jivo a textilie. Na−
šim cílem je, aby
u nás zákazník do−
stal vše, co potře−
buje a nemusel
jezdit jinam.
l Co kromě sazenic jahodníku
ještě nabízíte?
Brambory na uskladnění, mrkev, pe−
tržel celer, cibuli, jarní cibulky, pórek,
český česnek, několik druhů dýní,
kanadské borůvky a maliníky. Veške−
rou zeleninu pěstujeme u nás.
l Také poskytnete odbornou
radu?
Poradit patří nerozlučně k prodeji.
Mám bohaté letité zkušenosti. Na−
příklad do konce září mohou bez

problémů sázet. Jsou to ideální pod−
mínky. Snad jednu obecnou radu
pro všechny. Zásadně nedoporučuji
takovou tu sousedskou výpomoc,

jako že si například vymění sazeni−
ce ze svých záhonů přes plot.
Domnívají se, že ušetří za nákup sa−
zenic, ale opak je pravdou. Mohou si
například zamořit pozemek nějakou
chorobou.
l Kdy vás mohou zákazníci na
Jahodárně navštívit?
Otevírací dobu máme od pondělí do
pátku od 9 do 16:00 hodin. V sobotu
od 9 do 12:00 hodin. Je možnost
i telefonické domluvy.
(re)

Jahodárna Pavla Bonka je na konci Klatov směrem na Svrčovec. Na kruhovém
objezdu se dáte směrem na Domažlice a hned po 50 metrech za mostem odbo−
číte vpravo. Jahodovou plantáž budete mít jako na dlani.
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Víš přece, že neslyším, když teče voda
V Měšťanské besedě Plzeň si ne−
nechte ujít divadelní komedii pod
názvem VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA, která se usku−
teční 16. 9. 2018 v 19:30 hodin.

Pod režijní taktovkou Pavla Háši
hrají: Petr Nárožný, Václav Vydra,
Naďa Konvalinková, Libuše Švor−
mová, Eva Janoušková a Jiří
Ptáčník.

Jde o tři příběhy (Poznání šokem,
Stopy holubic, Já jsem Herbert),
které jsou sice velice směšné, ale ta−
ké velice lidské. V jistých obměnách
mohou potkat každého z nás. První
z nich – to je zdrcující touha uplatnit
se, zviditelnit se, dosáhnout úspě−
chu stůj co stůj; druhá je o tom, jak
veškeré vžité představy o “posvát−
ném svazku manželském” mizí, jak−
mile více než zralému muži přeběhne
přes cestu půvabné mládí; a koneč−
ně třetí – dialog starých manželů,
jimž se vzpomínky na minulý život
a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou
až k absurditě.

Plzeňská
filharmonie nakoupí
nové nástroje
Tři lesní rohy, dvě trubky, trom−
bón, basklarinet a tympán při−
budou do sbírky nástrojů Plzeň−
ské filharmonie. Rada města
Plzně souhlasila s poskytnutím
individuální dotace Plzeňské fil−
harmonii ve výši 1,5 milionu ko−
run, schválit ji musí ještě zastupi−
telé. Celkové náklady na pořízení
nástrojů a jejich pouzder jsou vy−
čísleny na 1,74 milionu korun.

„Město Plzeň nyní poskytlo
dotaci na nástroje, jež byly za−
koupeny před 10 až 20 lety.
Vzhledem k tomu, že nástroje
jsou používány téměř denně, je
jejich stav zcela nevyhovující,“
vysvětlil první náměstek primáto−
ra Martin Baxa.

Investiční dotace ve výši 1,5 mi−
lionu korun je poskytnuta z roz−
počtu Odboru kultury Magistrátu
města Plzně. Plzeňská filharmonie,
dříve Plzeňský rozhlasový orches−
tr, je obecně prospěšnou společ−
ností, jež byla založena městem
Plzeň. Orchestr podniká četná za−
hraniční turné a vystupuje na pres−
tižních pódiích v Evropě i ve Spo−
jených státech amerických.
Plzeňský rozhled 9/2018
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda radí:

Nadešel čas přizpůsobit své
potřeby svým možnostem
Lidé se mě často ptají, zda nebude
válka. Z toho je vidět, že se
bojí a podle mne neví
čeho, protože příčinu
strachu neumí po−
jmenovat. Není se
čeho bát, tak si lidé
důvody strachu vy−
mýšlejí. Je období,
kdy je dobré začít
stmelovat rodiny, za−
se si vážit kamarád−
ství, utužovat vztahy,
jako to bylo před léty.
Období od roku 1989 označuji

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu

jako „raný kapitalismus“ a toto
období podle mne končí.
Sice přálo podnikání,
ale i podvodům. Dů−
ležitost rodiny a ro−
dinných systémů
se dávalo do po−
zadí. Nejenom
proto se stalo, že
je skoro milion
dlužníků, mnoho li−
dí neví, kudy kam
a jak dál. Jsem pře−
svědčen, že kdyby se
jednotlivci v rodinách radili,
jako tomu bylo v dávných dobách,
na co a jakou půjčku si vzít, nebyla
by situace tak špatná. V reklamách
většiny médií jsou z 80% reklamy na
půjčky. Nedivím se, že slabší povahy
podlehnou lákadlům a „jdou do to−
ho“ bez ohledu na to, zda na to mají,
či ne. A to bez „porady“ v rodinném
systému“.

Banky se chovají seriózně k budoucím
dlužníkům, a když bankéř z dodaných
dokladů vidí, že budoucí dlužník nemá
na splácení, půjčku nedá. Ale budoucí
dlužník se nedá odradit a navštíví
mnoho nebankovních institucí a tam
většinou uspěje. Podle mého věštění
jen 25% dlužníků ví, jaké bude mít ne−
bankovní úvěr důsledky. A tak to také
dopadá, většinou špatně.
Věštil jsem, že od konce roku 2018
by mohla nastat podobná krize, jako
byla v roce 2008. Pokud k ní dojde,

tak proto, že trh práce se nasytil a není
možné brát další zaměstnance, když
nejsou. Proto firmy nebudou moci jít
ekonomicky „nahoru“. A právě tady
by mohla být příčina krize, protože se
zbrzdí, či dokonce zastaví „růst“. Ce−
nu nemovitostí růst ekonomiky vyhnal
do nereálných výšin a jako bývalý
realitní makléř vidím, že většina nemo−
vitostí není za nabízené ceny prodejná.
Mnoho lidí ani neumí cenu bytu správ−
ně určit a chudáci makléři zbytečně
běhají s klienty po neprodejných ne−
movitostech.
Nadešel čas přizpůsobit své potřeby
svým možnostem a začít si vážit toho,
co máme, najít si čas pro rodinu a přá−
tele. Když někdo namítne, že nic nemá,
tak má svůj život, zdraví, rodinu, přátele
a je na každém, zda se seberealizuje
v pracovní oblasti. Kdo nemá obchodní
talent, tomu nezbývá než najít zalíbení
v tom, co dělá. Všem přeji hodně štěstí.
Stanislav Brázda

Test sebepoznání:
Jaké vás napadne číslo z čísel 1 až 5 ?
ODPOVĚĎ: Na nevědomé úrovni jsem se ptal, zda umíte přizpůsobit své
potřeby svým možnostem?
Odpověď je jako známkování ve škole: Kdo odpověděl 1, umí na jedničku
přizpůsobit své potřeby svým možnostem. Kdo odpověděl 4 nebo 5, ten neumí
přizpůsobit své potřeby svým možnostem a neměl by si půjčovat.

Šumavské bylinné lázně (díl 7.)
Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou energií
a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských by−
linek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park−
hotelu v Kašperských
Horách.
Šumavské bylinné láz−
ně, to nejsou pouze lá−
zeňské procedury, ener−
getický a meditační hotelo−
vý park, pitná kúra atd. Velice
důležitou součástí pobytu je vlast−
ní ubytování. Lázeňský Parkhotel v an−
glickém stylu je již šestým rokem
v programu Adults Only. Celková kapa−
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cita hotelu je 84 lůžek v jedno, dvou−
lůžkových pokojích a apartmánech.
Velikost hotelu, velikost hotelového
parku a nepřítomnost dětí ga−
rantuje klid a odpočinek
v nádherné šumavské
přírodě s výhledem na
majestátný hrad Kaš−
perk. Bohatá historie
budovy Parkhotelu sahá
až do konce 14. století.
V 16. století se pod ka−
mennou valenou klenbou
vařilo kašperskohorské pivo.
Po rekonstrukci ruiny bývalého
kašperskohorského pivovaru byl
v roce 1994 zahájen provoz hotelu.
Hotel si od svého
otevření stále za−
chovává anglický
styl. V posledních
letech došlo k ná−
ročným opravám
historického nábyt−
ku, včetně stoja−
cích hodin, které
svým zvukem vytváří
úžasnou atmosféru
v interiérech. Bohatě
zdobené rámy obrazů

neznámých autorů
včetně originálních
obrazů akademického
malíře Františka Houš−
ťe, byly postupně re−
pasovány. Vstupní ha−
la a zvýšená galerie
přízemí je doslova ho−
telovou obrazárnou.
Hosté zde mají k dis−
pozici knihovnu pro
Lovecká restaurace
zapůjčení knih, ve vě−
Milovnici šachu mohou usednout
ži hotelu pak atraktivní čítárnu s krás−
k šachovém stolku z počátku 19. sto−
ným výhledem na hřebeny Šumavy.
letí. Příjemné a uklidňující posezení
najdete v hlubokých křeslech u hote−
lového krbu. Určitě Vás osloví mo−
hutné klenby v hotelové a snídaňové
restauraci a salonku. V interiéru do−
minantně vystupují dřevěné prvky
schodišť a zábradlí na chodbách.
Jednoznačně interiér celého hotelu
přispívá k navození pocitu klidu a od−
počinku. Milovník historie a umění si
Krb
zde přijde na své.
(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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Nechte se hýčkat léčivou termální
minerální vodou v Bad Füssingu
Pozvánka do největších termálních lázní v Německu
Bavorské městečko Bad Füssing
je jedničkou mezi evropskými láz−
němi. Navštívit můžete tři lázeň−
ské domy. Přímo ve středu města
jsou dva a to Therme I a Europa
Therme. Kousek za městem, vlast−
ně je to jeho součást, vás
přivítá jeden z největ−
ších lázeňských komplexů
v Evropě Johannesbad.

Léčebná voda v Bad Füssingu vás
dostane opět do skvělé formy.

Therme I
Legendární klasické zařízení s 12
termálními bazény, 2 jeskyněmi

žemi šíje a ramen a s bazénem
s vodními atrakcemi, jako je napří−
klad 120 metrů dlouhý kanál proudí−
cí vody a velkoryse řešený prostor
se saunami a s místy pro relaxační
a zkrášlovací kúry Wellness.

Johannesbad

Má vlastní léčivý pra−
men. Termální voda se
vyznačuje vysokým ob−
Místo nafty léčebný
sahem síry. Jedná se
pramen
o sirnou termální vodu
s obsahem sodíku, hyd−
Při hledání nafty v 30. le−
rouhličitanu a chloridu.
tech minulého století se
Teplota vody v bazénech
našla náhodně léčivá ter−
se pohybuje v rozmezí
mální voda. Z hloubky
27–39 °C.
1000 metrů vytéká legen−
Nadprůměrnost
lázní
dární termální voda s účin−
Johannesbad spočívá
ným složením o teplotě
v ideální kombinaci tří
56 °C, což je „motorem“
vlastností, z nichž každá
Bad Füssingu.
sama o sobě představuje
Za hodinu proudí 100 000
litrů čerstvé účinné horké „V Johannesbadu jste všichni srdečně vítáni,“ vzkazuje balneologickou raritu. Je
siřičité vody do 100 reha− všem čtenářům Petr Krieg, marketinkový ředitel lázní to vysoká teplota prame−
bilitačních a rekreačních Johannesbad a koordinátorka Česko−bavorské spoluprá− ne a zvýšený obsah mi−
nerálních látek, více než
bazénů s celkovou vodní ce Simona Fink.
plochou 12 000 metrů čtverečných. s parními lázněmi a přímým vstu− 1g/litr, což vysoce přesahuje běžné
Pro svou, v Evropě zcela ojedinělou pem do nádherného prostoru se minimální hodnoty v minerálních
kombinací účinných látek, se léčivá saunami. Koupele s obsahem sir− pramenech. Tím se Johannesbad
řadí vysoko nad průměr mezi evrop−
skými lázněmi.
Mimořádná léčivá síla pramene je
také dána pozoruhodným obsahem
síry 2,5–3 mg/litr. Příjem síry a dal−
ších sulfidů blahodárně působí při
onemocnění kloubního aparátu a pá−
teře, srdce a cévního systému, zlep−
šuje metabolismus, zmírňuje revma−

tické potíže, pročišťuje organismus
a podobně. Výhodou Johannesbadu
je, že můžete přijít i s dětmi.

Vše s mírou
Termální voda v lázních Bad Füssing
je vysoce účinným léčebným pro−
středkem. Ale jako vždy: všeho s mí−
rou. Dlouhodobý pobyt v termální
vodě může vést k zatížení vašeho
krevního oběhu. Délka koupele by
neměla přesáhnout více než 20 mi−
nut. V bazénu s horkou vodou 42 °C
byste neměli zůstat déle než 10 mi−
nut. Po koupeli je důležitý odpočinek
– minimálně stejně tak dlouhý.
Využijte síly přírody a ponořte se
v kteroukoliv roční dobu do léčivých
termálních minerálních pramenů
v Bad Füssingu.
www.badfuessing.de
Romana Merglová

Pohled na vnitřní bazény v Johannesbadu. Největší je s vlnobitím. Pohyb na
vlnách pozitivně působí na zdraví a zlepšuje koordinaci svalů.
voda v Bad Füssingu používá pře−
devším k léčení při:
l
l
l
l
l

nemocech pohybového aparátu
revmatických onemocněních
artróze a onemocnění kloubů
bolestech páteře
chronických bolestech
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ných plynů blahodárně působí na
pohybové ústrojí. Teplota termálních
minerálních vod se v bazénech po−
hybuje od 29 °C do 42 °C.

Europa Therme
Areál má 19 bazénů s mnoha perlič−
kovými koupelemi, s vodními masá−

Hitem lázní je solná laguna.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Knižní novinka: Vězeň toulavé hvězdy
V příznačné době, kdy si připomínáme 50 let od
násilného vpádu vojsk bývalé Varšavské smlouvy
na naše území vychází kniha Vězeň toulavé hvězdy,
kterou napsal Ladis Visner se svou ženou Pat.

americkým snem. Vzdal se všeho, co měl, aby si
splnil svůj sen. Měl rodinu, dívku, přátele a vedl po−
hodlný život. Nevěděl, zda je ještě někdy uvidí nebo
zda se vrátí živý.

Rok 1968 byl tou poslední pomyslnou kapkou, kte−
rá rozhodla o tom, že Ladis Visner z Nýrska opustí
rodnou zem Československo a vydá se za svým

V předmluvě knihy její autor uvádí:
„Když jsem potkal Pat, o Československu neměla ani
potuchy. I když jsem jí o své rodné zemi vyprávěl

Kde si lze knihu koupit ?
Knihy dostanete v Klatovech v knihkupectví LÉTO – Kpt. Jaroše
108/I, v knihkupectví Kanzelsberger – nám. Míru 169 a v Galerii
a knihkupectví ŠIWA na nám. Míru, v Sušici v knihkupectví 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 Domažli−
cích v Chodském knihkupectví na náměstí Míru. V Plzni v knihku−
pectví Kosmas, Klatovská třída 13.
Knihu si také můžete zakoupit v redakcích Rozhledu: v Klatovech,
ve Vídeňské 218 a v Plzni, v Havlíčkově 5.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

DO ZAVEDENÉ pedikúry
hledám pedikérku. Plzeň
č.tel. 737634220. KŘI PM
180156 podbarvit žlutě
HLEDÁTE PRÁCI? Potře−
bujete přivýdělek, případ−
ně dlouhodobou brigádu
na DPP v Plzni nebo Nýřa−
nech? Co nabízíme? Sta−
bilní, dlouhodobou spolu−
práci. Solidní a férové jed−
nání je u nás samozřej−
mostí.DPP nebo HPP –
vhodné pro OZP. Náborový
příspěvek,možnost získání
certifikátu dílčí kvalifi−
kace 68−008−E. Nast. plat
115,− Kč, možnost záloh.
Nejedná se o obchodní
centra a obchody. Služební
výstroj zdarma. Pokud Vás
nabídka zaujala a máte zá−
jem pracovat na pozici
„pracovník ostrahy“, kon−
taktujte nás na e−mailu
karel.huml@bartonapart−
ner.cz nebo tel.730155312
KŘI PM 180158
PŘIJMU zedníka na dodě−
lání stavebních prací v blíz−
kosti Klatov. PM 180164
AIKIDO Klatovy – japon−
ské bojové umění, stálý
nábor nových členů ve
věku 10–? let, trénink Po,
Pá: 18–20 hod., tel.:
607668443.
52
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Nabízím práci domů i na
dílnu. Bez vstupních po−
platků. Sušicko a okolí do
25 km. Pro práci domů
nutné auto, pro práci na
dílně svoz lidí ze Sušice.
Více info na tel.: 774 068
273. RR 80483
CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme
práci ve stabilní a stále
rozvíjející se společnosti s
dlouholetou tradicí, moti−
vující mzdové ohodno−
cení, dlouhodobou pra−
covní jistotu a práci na
kvalitních produktech. Po−
žadujeme ideálně praxi
v cukrářské, eventuálně
potravinářské výrobě, spo−
lehlivost a zájem o tento
obor. Vyučení v oboru cuk−
rář výhodou, ale není pod−
mínkou – vše, co potře−
bujete, vás naučíme. Uby−
tování poskytneme zdar−
ma. Více info na tel.:
725835555. Těšíme se na
Vás! RR 80524
OLMAN SERVICE s.r.o. při−
jme na ranní směnu (od
6:00 do 13:00 h) pracovní−
ky osoby se zdravotním
omezením na pozici Uklí−
zeč/ka v Nemocnici v Kla−
tovech. Bližší informace
na telefonu: 730186797
nebo zasílejte životopisy
na email nabor@olman.cz
RR 80633

a ukazoval jí
fotky, mou si−
tuaci mohla
jen těžko po−
chopit. V roz−
hovoru s blíz−
kými přáteli
jsem o sobě
postupně od−
haloval stále
víc. Fascino−
valo je to a Pat
často říkávala,
že je škoda, že
Ladis a Pat Visnerovi
nemá při ruce
diktafon. Nakonec jsme se tedy rozhodli můj životní
příběh sepsat. Chtěli jsme, aby moje rodina v Čes−
koslovensku a další generace věděly, čím jsem
prošel a jaký byl život před pádem komunismu
v roce 1989.
Můj příběh jako jeden z mnoha vypráví o lidech, kteří
se rozhodli vyrazit na dobrodružnou cestu a pokusili
se utéci ze země za železnou oponou. Touto knihou
chceme vzdát hold všem těm, kdo svůj zápas za svo−
bodu nikdy nevzdali.“
(re)
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032

DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid spo−
lečných prostor, vhodné
i pro aktivní důchodkyně.
Dále přijmeme studentky
na víkendové brigády –
příprava kávy a pohárů.
Nabízíme velmi slušné
platové ohodnocení a uby−
tování zdarma. Více infor−
mací na tel.: 725835555.
RR 80599
PŘIJMEME
stavebně−
montážní dělníky. I nevy−
učené. Tel.: 731410957.
RR 80594
HLEDÁME vedoucího zá−
mečníka s praxí, čtení vý−
kresů, znalost sváření
i nerezu, ranní směna
Klatovy, tel. 602441949.
RR 80624
PŘIJMEME dispečera /ku,
znalost němčiny na 4 až 6
hod, později na 8 hodin,
tel. 775031770. RR 80625

PŘIJMEME účetní – pod−
vojné účetnictví malá fir−
ma Klatovy tel. 602 441
949 i externě. RR 80626
HLEDÁME strojaře na
kreslení výkresů i externě.
tel. 602441949. RR 80629

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003

NÁBYTEK našich babi−
ček vyr. do r. 1965 VÝ−
KUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhovaný,
selský), lustry, lampy,
obrazy, hračky, hodinky,
vyznamenání, odznaky,
fotoaparáty a jiné. Mož−
nost vyklizení celé po−
zůstalosti. Zn. PŘIJE−
DU. Tel.: 603512322 pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180034
VÝKUP padanek, Loučim
20, tel: 379798131. RR
80639
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hrač−
ky, figurální porcelán, vá−
noční ozdoby, betlém, ob−
razy, rámy, hodiny, hodinky
na ruku, pohledy, rádia,
mlýnek, hmoždíř, lampu na
petrolej, drobný nábytek,
chromový lustr, formy na
pečení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše ze
staré domácnosti co bylo k
dekoraci. Motorky, moped,
Pionýr i jen díly na tyto mo−
to! A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

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 budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021
KOUPÍM různé předměty
ze starého koloniálu, re−
staurace, obchodu, ordi−
nace, kanceláře – náby−
tek, osvětlení, reklamní
materiál – cedule, nádo−
by, plechovky, plakáty,
flašky,atd. o Starém Pl−
zenci – vše staré: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 180036
KOUPÍM vše z pozůstalos−
ti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky zvířátek,
svícny, obrazy, kresby,
i samotné rámy, hodiny,
lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698. PM
180023
Plzeňský rozhled 9/2018
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KOUPÍM svářečku typ KS
nebo triodin, možno i se
závadou na opravu. Traktor
Fendt dvouválec nebo pou−
ze motor. Horší stav nevadí.
Fekál 2,5 nebo 3 m3. Ka−
bely určené k likvidaci
i větší množství. Tel.:
721803621. RR 80593

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
ní panely 6 x 1 m, dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň a okolí. Možnost na−
ložení a zajištění dopravy.
Tel.: 603383211. PM
180025

KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti
a za službu vlasti, od−
znak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
180085

PRODÁM zemědělský stroj
Škoda 180 s nakladačem
a druhý bez nakladače s ra−
meny do pluhu. Ve velmi
pěkném stavu, nový lak,
cena dohodou. Dále nakla−
dač ozn. 500 za traktor
s drapákem, bez pístnic.
Tel.: 604867469 PM
180026

KOUPÍM mobilní buňku ne−
bo maringotku, i v horším
stavu. Možno i více kusů.
Nabídněte – doprava zajiš−
těna. Tel.: 603383211. PM
180031
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měcho−
vé aj.), náramkové a ka−
pesní hodinky, baro−
metr, theodolit, vánoční
ozdoby, loutky, panenky
a dětské pokojíčky, vláč−
ky, plechová a bake−
litová autíčka, litinové
formy na bábovku, lí−
vanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022
BALÍKOVANÉ seno – 10–
12 balíků. Klatovsko, Su−
šicko, Horažďovicko! I loň−
ské! Tel.: 723600540. RR
80582
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, staré
bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Staré
hodiny, hodinky náramkové
a kapesní: Omega, Heuer,
Glasshütte, Doxa, Prim aj.,
se stopkami i bez. Porce−
lánové a kovové sošky,
sklo, lustr + lampičky, ob−
razy, hračky plechové a ba−
kelit., nábytek, knihy, hous−
le, trumpetu aj. staré věci
do r. 1960. Vykoupím i ce−
lou sbírku nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím so−
lidní jednání. Tel: 608
979838 Email:antikvs@
seznam.cz PM 180005
Plzeňský rozhled 9/2018

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové
hrnce, hodiny na zeď, ho−
dinky na ruku, dětské ple−
chové a bakelitové hračky,
obrazy, rádia, sklo, figurální
porcelán a také různé staré
díly na motorky, mopedy,
pionýry. Prostě vše, co se
Vám již nehodí. Platím
ihned – děkuji za nabídky.
Tel.: 605080878. PM
180011
KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní dí−
ly, Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, Škoda
Sedan, náhradní díly,
celé auto i vrak. Starou
koloběžku. Též náhradní
díly na Jawa panelku
nebo kývačku, pionýr
550, 555, 05,20 i vrak.
Návody na obsluhu, ka−
talogy, dobové prospek−
ty. Tel.: 721730982. PM
180015
SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, ce−
dule, bedničky od piva a li−
monád, půllitry, podtácky,
sudy a vše, co je spojené
s pivovarnictvím na okre−
se Klatovy. Za nabídku
předem děkuji, zajímavé
věci dobře ocením. Tel.:
722720295, 606482803.
RR 80533
KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. Tel. 732170454, sběra−
tel. RR 80572
POZOR
PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové ce−
dule, 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, tesá−
ky, uniformy (i části), voj.
boty, vysílačky, vyzname−
nání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zá−
sobníky, kanystry, ešusy,
čutory, lopatky, torny, tela−
ta, spacáky, šavle apod.
Zájem máme i o fotogra−
fie, dokumenty a časopisy.
Velice děkujeme za nabíd−
ky i případné dary. Army
muzeum tel.: 731454110.

PRODÁM zahradní lávový
plynový gril i s bombou, gril
má postranní vařič a odklá−
dací plochu. Málo využitý.
Pův. cena 7 500,−, nová ce−
na 3 000,− Kč a stavební
míchačku, tovární výroby,
cena 1 500 Kč. tel.:
777110010.
PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V, na
1−2 kolečka. Cena 3000
Kč. Tel.: 775148208
PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem. Roz−
měr 880 mm šířka x 1115
mm výška. Tel. 604237566
PRODÁM šplhací sloup pro
kočku. Délka 288 cm (mož−
no zkrátit), průměr cca
12 cm. Ke zdi se připevňuje
pomocí dvou poliček. Cena
430 Kč. Tel.: 776112588
PM180153
VYBAVENÍ gastro provo−
zovny (lednice, mrazáky,
nerez. pulty, výrobník ledu
apod.) . Nový zahradní ná−
bytek V.I.P. a velký slu−
nečník. I jednotlivě. Tel.:
602614480. RR 80647

PRODÁM pyramidu solární
(s rámem) pro ohřev vody.
Foto zašlu mailem. Tel.:
608251506. PM 180154
PRODÁM starší psací stroj
ROYAL, v dobrém stavu.
Funkční. Vhodné pro sbě−
ratele. Tel.: 739774650.
PM 180159
KVALITNÍ piano německé
výroby značky JILEK.
Černé barvy se secesními
lampičkami, repasované
a čtvrťové hodiny se záva−
žím a kyvadlem, zdobené,
nepoškozené,
funkční.
Staré rakouské řeznické
mosazné váhy bez závaží.
Tel.: 602614480. RR
80648
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému po−
užívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024
PRODÁM 10 m3 suchá
olšová prkénka 800x80x
20 mm levně, třešňové
a dubové hranoly 40x40
mm délka 2 metry, třešňo−
vá prkénka suchá. tel.
602441949. RR 80627

EL. MOTOR 1,5 kW, 2800
ot., zachovalý, s řemenicí,
cena 1.500 Kč. Tel.:
376311848. RR 80607
TÚJE na živý plot. Výška
90cm, 1 kus za 50 Kč.
Místo prodeje: Točník
u Klatov. Tel.: 737776416.
RR 80586

PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180058
PRODÁME starý statek v
obci Krtín u Stříbra, ve
špatném stavu, rozsáhlý
objekt, velký pozemek.
Cena: 900 000 Kč. Tel.:
773631047, 371421542
KOUPÍM dům se zahradou
do 800.000 Kč, opravy ne−
vadí. Tel.: 774916148. RR
80638b
KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

PRODÁM MF−70 – valní−
ček, lišta 120cm, rotačka,
obracák (pavouk), kultivá−
tor, radlice na sníh. Pouze
v celku. Rozumná cena. Je
nevyužitá. Tel.: 606231922.
RR 80616

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá výmě−
ra, zanedbaný nebo na−
padený kůrovcem. Platím
ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 80444
MLADÁ rodina s dětmi
koupí novější dům v Kla−
tovech nebo blízkém okolí.
Nejraději 4 + 1 nebo i větší
se zahradou. Platba je mož−
ná hotově, bez využití hy−
potéky. Cena do 4 milionů.
Tel.: 604794327. RR
80590
VYMĚNÍM cihlový byt
3+1 v Plzni na Slovanech
za starší dům, chalupu či
usedlost v Plzni nebo blíz−
kém okolí, doplatek mož−
ný, tel.: 774916148. RR
80637
SHÁNÍME ke koupi dům
nebo chalupu vhodnou
k úpravám, do 600.000 Kč,
tel.: 722111740. RR
80638a

NUTNĚ poptáváme ke
koupi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do
1,8 mil. INSTINKT REALI−
TY s.r.o., VOLEJTE ZDAR−
MA 800 73 73 09 PM
180046
URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v pane−
lových domech v Plzni.
Máme připraveny investo−
ry (přímé kupce) s hoto−
vostí. Celá transakce je
dokončena v řádech dnů.
Možnost vyplatit zálohu
předem. Exekuce či zásta−
vy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180045
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KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 – 30
m2 kdekoliv v Plzni. U vyš−
ších pater podmínkou vý−
tah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180047

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti−
síce zájemců o pronájem.
Úzce
spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouhodo−
bému pronájmu. Zaruču−
jeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete
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 schopnos−
ti a právní servis po celý
nájemní vztah samozřej−
mostí. Provizi máme za−
jištěnu od nájemců. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180040
PRONAJMU byt 3+1, 14
km od Klatov, s balkó−
nem a se zahradou, po
celkové
rekonstrukci,
95 m2, slunné místnosti,
klidné prostředí, vhodné
pro mladou rodinu i pro
seniory. Tel.: 604867469.
PM 180117
ZAŘÍZENÁ zámečnická
dílna cca 500 m2 k pro−
nájmu v Klatovech, práci
zajistíme, samostatně ne−
bo jako společník. Tel.
602441949. RR 80628

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
180027
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 180002
54
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TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – mon−
táž, www.e−taznezarizeni.
cz, tel.: 775104121. RR
80051
KOUPÍM Jawa 250, 350
v nálezovém stavu, přije−
du, platím hotově, tel.:
608241655. RR 80564
PRODÁM kompletní kola
na i20 Hyundai, málo jeté –
zimní
obutí,
tel.:
376311641

42/180 MUŽ z Domaž−
licka, střední postavy, rad
potká ženu i s jedním dítě−
tem, kterou by potěšil květi−
nou, úsměvem a něžným
slovem u kávy. Tel.:
725541088. PM 180160
60LETÝ hledá přítelkyni
k seznámení pro život spo−
lečný. Mám rád sex. Mám
auto. Jsem z Blovic, okr. PJ.
Jen volat! Tel.: 728458964.
RR 80580
ON z Bavorska hledá ji
z Čech přes ag. Arendas –
tel. 720409101.

ŠTÍHLÝ muž 51/178 z Plz−
ně, rozvedený, by rád po−
znal nezadanou ženu, která
je nyní bez partnera a ráda
by zase sdílela život ve
dvou. Tel.: 605080878. PM
180155
RÁD POZNÁM nezadanou
ženu z Plzně a okolí do
25 km, kterou tímto zvu na
kávu a která má zájem se
vážně seznámit. Je mi
51/177
cm.
Tel.:
737903420. PM 180157
52/180 sportovního typu,
hledá ženu, které by mohl
nosit
květiny.
Tel.:
735083718. PM 180167
59LETÝ muž, nekuřák, ab−
stinent hledá nezadanou
ženu nekuřačku ve věku
36–58 let pro vážné se−
známení, společný rodinný
život. Nehledám majetek
ani finanční zabezpečení.
Výhodou: malé dítě v péči,
popř. těhotná či toužící po
společném dítěti. Pod−
mínkou: bydliště v dosahu
vlaku, ochota po sezná−
mení se přistěhovat, velký
zájem o sex. Nabízím lá−
sku, věrnost, oporu, po−
moc. Ozvi se, lásko, nebu−
deš litovat. Tel.: +420
705404111. RR 80379

42/180 hledám ženu pro
vážný vztah a život na ve−
snici. Pokud nechceš už
být sama, napiš. Tel.:
608852485. RR 80581
HLEDÁM ženu do 68 let,
možný i trvalý vztah z Do−
mažlicka.
Volat
–
723203180. RR 80535
JE MOŽNÉ, že ještě dnes
žije někde štíhlá dívka, kte−
rá nepodlehla svodům jako
např. kouření, nadměrné pi−
tí apod.? Pokud někde tako−
vá dívka je a měla by zájem
seznámit se s klukem okolo
třicítky, budu rád, pokud mi
napíše SMS na tel.:
722142910. RR 80584
1. Já, ač mám spánek
bezesný, mně včera sen
se zdál, i když zatím nej−
sem s ní, změnit bych si to
přál. 2. Já, ač bydlím sám
a jen dva pejsci mne pro−
vází, je někdo?!!! kdo by
mi rozuměl a kdo mi schá−
zí. 3. Nejsem atlet ani ma−
nekýn (ač do Qvasimoda
mám daleko), a nejsem
ani komik, nečekej to.
4. Moc prosím „učitelky,
generálky, poučovatelky“,
nemohu vynechat ani
„Colombo−itelky“, nepište.
5. Nepatřím mezi ty, co
používají motýlí efekt, nej−
sem ani ten, co by měl in−
timní defekt. 6. Trochu po−
hlednou, trochu odvážnou,
osamělou nekuřačku do
70 let, hledá dědeček ze
samoty. Domažlicko a oko−
lí. Kontakt E−mailem na
vas.tom@email.cz a nebo
do ATL. RR 80592
SYMPATICKÝ 50/180/85
/18 sport. postavy i zamě−
ření, hledá normální poho−
dovou ženu na hezké chvíle,
uvítám trvalý diskr. vztah
bez narušení soukromí,
zdraví, diskrétnost, sympa−
tie a seriózní jednání pod−
mínkou, KT, DO, tel.:
733407817. RR 80611
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42/175 svobodný hledá
slečnu milou a sympatic−
kou pro trvalý vztah, rodin−
ný život a společné zážitky.
Tel.: 776343004 – SMS po
16. hod. Sušice. RR 80583

STAČÍ nám jeden měsíc na
prodej vaší nemovitosti.
Svěřte nám k prodeji svou
nemovitost a přesvědčte se
o rychlém jednání a solid−
ním přístupu našich ob−
chodníků. Dnes zavoláte,
zítra jsme u vás a do měsí−
ce máte prodáno. IN−
STINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180042

53/178 nekuřák, rozvedený,
s vlastním zázemím by se
rád seznámil s milou ženou
pro společné zážitky a trvalý
vztah. Odpovědi zasílejte do
redakce. RR 80589
55/170 hledá štíhlou ženu
k vážnému seznámení, tel.:
721050036. RR 80612
60/170, rozvedený, ml.
vzhledu, zajištěný, hledá
silně dominantní, elegantní
ženu pro trvalý vztah. Jsem
z Domažlicka. Těším se na
SMS. Zavolám. Souznění
duší. Tel.: 607293848. RR
80615

DOBRÝ DEN, oslovuji tímto
muže po 60 z Plzně a blíz−
kého okolí, kteří mají zájem
o dlouhodobý vztah. Jen
seriózní zájemci. VŠ z Plz−
ně, rozvedená 158/68. Tel.:
721231950. PM 180166

RÁDA bych poznala Tebe,
muže, co umí rozdávat
úsměv, vnímavého, upří−
mného, s duší kluka. Jsem
pohodová babča 59 let, co
chce ještě život žít. Miluji
přírodu, toulky po horách.
Těším se na společné sdí−
lení. Odpovědi zasílejte do
redakce po č. inz. PM
180168
POKUD jsi muž, který je zá−
rukou spolehlivosti a životní
pohody do 55 let, s vlas−
tním autem a bydlením, tak
hledám pávě Tebe. Jsem
46 letá hnědovláska z Plz−
ně, které chybí ten správný
protějšek do páru. Pánové,
kteří hledají milenku, pří−
padně ženu na výpomoc do
domácnosti, prosím zvolte
si jiný druh inzerátu. Plzeň
a okolí. Tel.: 774261040
PM 180170
JE MI 66 let a ráda bych
poznala muže vyšší posta−
vy, vdovec nebo rozvedený,
který nezná jen televizní
programy, je společenský,
má rád výlety, tanec a ra−
dost ze života. Najde se
ještě
takový?
Tel.:
723980873. RR 80614

ÚČETNICTVÍ
Klášterková,
tel. 721

943 234

RR 80609
Počítače prodej/opravy/
EET. GDPR kurzy, školení
399 Kč. www.SoftAg.cz,
374 623 540. KŘI PM
180161
NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňo−
vací drenáže okolo domů,
případně zemědělské dre−
náže, terénní a zahradní
úpravy. Dále nabízím
ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.:
603383211,
604867469. PM 180033

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různé−
ho odpadu, dále možnost
vymalování. Nezávazná
prohlídka je zdarma.Tel.
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 180035
TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší si−
tuaci a najde optimální ře−
šení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180041

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemovi−
tosti k prodeji, předání.
Vyklizení, likvidace od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam. cz
tel.: 603512322 PM
180146A
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HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných
půjček?
Jako jediná realitní kance−
lář v Plzeňském kraji Vám
vyplatíme až 80 % kupní
ceny vaší nemovitosti pře−
dem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme
– garantujeme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180043
ČLOVĚČE… ANO… TY !!!
Bud již k sobě prosím
upřímný a dopřej svému
tělu to co žádá. Rezervuj
si GO svého těla pro
sebe i svého mazlíčka.
POUZE PRO VÁS CO
MÁTE CHUŤ NA CELKO−
VOU OČISTU TĚLA,
DUŠE A MYSLI. Objednej
se na tomto odkazu:
vecnesvetlo.reservanto.cz

www.vecnesvetlo.cz.
RR 70880

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou
transakcí krok za krokem.
Nemovitost prověříme tech−
nicky i právně a navíc vy−
jednáme maximální SLEVU!
A nezaplatíte ani korunu na−
víc! Více na www.zkontro−
lujto.cz nebo volejte zdar−
ma na 800 888 957. PM
180044
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovo−
cných stromů, sekání trá−
vy a údržbu i realizaci
zahrad. Tel.: 606943086.
RR 70435
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Drábko−
vá, tel.: 608117789. RR
80050
KLÁŠTERKA – revize a čiš−
tění komínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 80275
OPRAVÍM staré knihy, pří−
padně svážu diplomové
práce.
Levně.
Tel.:
739744687. RR 80588
DOUČUJI český pravopis.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 kolem 20.
hod. RR 80604
Plzeňský rozhled 9/2018
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM kozí mléko 25
Kč/l, kozí sýry 250 Kč/kg,
Kdyňsko, tel.: 723877969.
RR 80610

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce
strojní omítání,
obklady, dlažby,
jádra a veškeré
zednické práce,
tel.: 723136228.
RR 80052
PROVÁDÍM veškeré zed−
nické práce – nahazování,
štukování, malování, re−
konstrukce bytového jád−
ra, bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle
domluvy. Plzeňsko, Kla−
tovsko, Sušicko a okolí.
Rozumné ceny. Tel.:
721757399. RR 80600
SEKÁNÍ trávy, stříhání ži−
vých plotů, výsadba a údrž−
ba zahrady, kácení. Vše
na ŽL. Tel.: 702858393.
RR 80635

HOTOVOSTNÍ PŮJČKY
IHNED NA RUKU!
1. půjčka ZDARMA! Stačí
OP ČR, příjem. Pražská
1241, Plzeň, PO, ST, PÁ
10−16 h, t.: 605760958,
www.azprofin.cz KŘI PM
180144

!
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HLEDÁM půjčku 150.000
Kč na 1 rok, zaplatím
6% úrok. tel. 777715346
smlouva− záruka – přijedu.
RR 80630
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme de−
montáž ocelových kons−
trukcí a budov (sila apod.)
a výkup železného šrotu.
Tel.: 604867469. PM
180030

PRODÁM mladou kozu,
hnědou bezrohou. Tel.:
733417927. RR 80596

SYMPATICKÁ baculka ve
zralém věku nabízí erotic−
kou relaxaci, příjemné od−
reagování, milování, orá−
lek bez a další erot. služby
ve svém bytečku v Plzni.
Diskrétně! Tel.: 607412
325 KŘI PM 180134

ŘÁDKOVÁ INZERCE
TMAVOVLÁSKA 30 let,
nabízí téměř veškeré
službičky včetně dámské−
ho análku nebo s kama−
rádkou na úžasnou trojku.
Už volej a přijeď. Tel.: 774
167 851 KŘI PM 180163

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem
Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269

PŘÍJEMNÁ baculka 55
let, prsa č. 5, přírodní
klín. Útulnost, diskrét−
nost. Volat 7−22 hod na
tel. 773 153 057. KŘI PM
180076

e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

Havlíčkova 5
301 37 Plzeň
tel.: 377 221 996, 377 221 764

l

tel./fax: 377 221 765

Šéfredaktorka: Mgr. Jana Mertová
mobil: 777 110 010
e−mail: sefredaktor@plzenskyrozhled.cz
Regionální redakce:

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy
POHLEDNÁ blondýnka, 37
let s většími přírodními
prsy č. 6, plnoštíhlé
postavy nabízí erotické
služby dle dohody. Tel.:
723422630 KŘI PM
180165
PÁNOVÉ, skvělý relax pro
Vaše tělíčko i dušičku, po−
rozumění, něhu i vášeň.
Zavolejte ve dne ženě na
vlastní fotečce. Také přij−
mu k sobě milou kole−
gyňku, věk neomezen, za−
čátečnici pomohu. Tel.:
728883302 KŘI PM
180162

tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312

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

vyjde

1. 10. 2018

Miloslav Šrámek, mobil: 608 514 568
e−mail: novinyrozhled@seznam.cz
Jana Zicklerová: mobil: 777 730 258
e−mail: zicklerova@plzenskyrozhled.cz

Další číslo

Plzeňského
rozhledu

l

Technický redaktor:
Korektor:

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 20. září 2018
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