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Přestupní terminál pro autobusy
Plzeň má na Slovanech nový
přestupní terminál pro příměst−
ské autobusové linky na ná−
městí Milady Horákové. Sou−
částí stavby za 19 milionů ko−
run bylo vybudování zastávko−
vých zálivů na Nepomucké tří−
dě a v prostoru náměstí Milady
Horákové.

z centra umístěny tři stání pro 14
příměstských autobusových linek
a dvě stání pro krátkodobý odstav
autobusů. Tento záliv nahradil za−
stávku U Školky vzdálenou zhruba
400 metrů od tramvajových zastá−
vek na náměstí Milady Horákové.
... pokračování na straně 6

Primátor Martin Zrzavecký (vpravo)
a náměstek pro dopravu Petr Náhlík
přestřihují pásku.

s

„Cílem celého projektu je zlepšit
a usnadnit občanům přestup mezi
městskou a příměstskou veřejnou

dopravou. Kromě toho se upravo−
valo i napojení Plzeňské cesty na
Nepomuckou, zvýší se tím bez−
pečnost chodců i řidičů,“ uvedl pri−
mátor města Martin Zrzavecký, jenž
se v úterý zúčastnil slavnostního
otevření dokončené stavby, a to
spolu s náměstkem primátora pro
oblast dopravy a životního prostředí
Petrem Náhlíkem.
„V novém zastávkovém zálivu po−
dél Nepomucké třídy jsou ve směru

s
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Proč zvolit Martina Baxu primátorem
V těchto volbách vybíráme vedení přesně kandidáty podle
Plzně na další čtyři roky. Podívejte těchto představ.
se na důvody, proč si Vaši podporu Rozhodujeme o Plzni,
nejvíce zaslouží kandidátka ODS ne o Praze. Kandidáti
a její lídr Martin Baxa.
občanských demokratů
Osvědčený lídr. Za prvé platí, že nepotřebují volat do
město potřebuje v čele někoho se Prahy, aby věděli, jak se
zkušenostmi, energií a kreditem starat o Plzeň. Tím sa−
slušného politika. Občanští demo− mozřejmě narážíme na
kraté mají v čele lídra, který tyto kampaně vedené celo−
podmínky splňuje – Martina Baxu. státně. Občanští demo−
Tento úspěšný a pracovitý komu− kraté dávají přednost pl−
nální politik se už osvědčil jako pri− zeňským tématům před
mátor, když Plzeň vedl
v letech 2010 až 2014.
Tým osobností. Za druhé
je jasné, že Plzeň potře−
buje v čele tým, který na−
šemu městu rozumí
a který tvoří osobnosti
s jasnou představou, kam
ho posunout. Při pohledu
na kandidátku ODS je pa−
trné, že nejenom Martin
Baxa, ale i jeho kolegové
– Pavel Šindelář, David
Šlouf, Jiří Šneberger
Martin Baxa při zahájení výstavy Okupace 68 Plzeň,
a Ilona Mauritzová – jsou
která připomínala události před půl století.
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Plzeň v čele žebříčků.
Díky dlouhodobé účasti
ODS na vedení města
patří Plzeň mezi nejlepší
města pro život v celé
republice. Ani v této si−
tuaci ale nechtějí ob−
čanští demokraté ustr−
nout a chtějí Plzeň ještě
dál zlepšovat.
Hlas, který nepropad−
ne. ODS je jediným
subjektem napravo od
středu, u něhož se ne−
Martin Baxa představuje město
musíte
bát, že skončí
Plzeň v Senátu
pod pěti procenty a Váš
celostátními, protože teď hlas propadne.
rozhodujeme o Plzni, ni− Konkrétní a splnitelný program.
koli o Praze.
Protože Plzni rozumí, přichází
Zkušenosti místo expe− občanští demokraté s konkrétním
rimentů. Občanští de− a splnitelným programem: s naplně−
mokraté mají zkušenosti ním principu „parkuj, kde bydlíš“,
s vedením města i měst− s konkrétními kroky pro posílení
ských obvodů. Nebudou bezpečnosti a zvýšení účasti veřej−
se tedy po volbách mu− nosti na rozhodování o veřejném
set učit, jak je řídit. Naše prostoru.
město si nezaslouží žád− Martin Baxa a plzeňská ODS
né experimenty.
si zaslouží Váš velký křížek!
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Potřebujeme senátora od nás
Jen tři kandidáti do Senátu z celkem osmi žijí v našem obvodu. Pavel Karpíšek z nich jako jediný ve funkci
dlouholetého starosty Vejprnic, který mimo jiné aktivně bojuje proti nelegálním ubytovnám, prokázal,
že bude pracovitým vyslancem našeho venkovského regionu. Nevolme podle Prahy, volme osobnosti z regionu!

Významné osobnosti podporují Pavla Karpíška
PROF. MUDR. VLADISLAV TŘEŠKA, DRSC.,
přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň:
„Pavla Karpíška znám velmi dlouho osobně jako seriózního člověka. Má
podle mne všechny vlastnosti, které potřebuje prospěšný senátor:
zkušenosti z řízení krajského zdravotnictví či úspěšné obce, jasné názory,
a hlavně, což je podstatné, žije s lidmi, které by měl v Senátu zastupovat.“
ING. JAROSLAV SALIVAR,
první náměstek starosty Svazu hasičů Čech,
Moravy a Slezska, občan Radnic:
„Pavel Karpíšek vždy podporoval dobrovolné
hasiče a další složky IZS konkrétními činy, nikoliv
jen slovy. Činil tak jako dlouholetý starosta Vejpr−
nic či radní Plzeňského kraje a nepochybuji o tom,
že bude hájit dobrovolné hasiče i v Senátu.“
BOHUSLAV EBERMANN,
bývalý hokejový reprezentant,
nyní starosta Vochova:
„Volím Pavla Karpíška – osvědčeného starostu,
a navíc sportovce z našeho okresu, protože
nechci, aby nás zastupoval někdo, kdo tu s námi
vůbec nežije!“
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PEPA BOLAN,
skladatel a kytarista kapely Mandrage:
„K velkým volbám chodím pravidelně, ale senátních jsem se nikdy
neúčastnil, protože se člověk rozhoduje mezi lidmi, které vlastně vůbec
nezná. Pavel je tedy pro mě tím pravým člověkem, kterého jsem potřebo−
val znát, aby mě tam někdo dostal. Známe se osobně a vím, že je to oby−
čejný člověk z davu, který má navíc
všeobecný přehled, je schopný a ne−
slibuje kraviny. Ve vsi, kde bydlím
a on starostuje, se nám bydlí dobře
a označil bych to za místo, kde by
chtěl bydlet každý.“

Pavel Karpíšek v kampani nezapomíná ani na dříve
narozené. Zaplněný sál rokycanského kulturního domu
Na Střelnici se díky němu mohl v pondělí pobavit
na hudebním setkání s Evou a Vaškem.
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JAROSLAV LOBKOWICZ,
bývalý poslanec:
„Podporuji Pavla Karpíška, proto−
že sleduji, jaký rozvoj pod jeho vede−
ním zažily Vejprnice, kde je staro−
stou. Jako starosta bude pro náš
region určitě prospěšný i v Senátu,
protože tato část parlamentu se hod−
ně zabývá právě problematikou obcí
a venkova.“
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Seniorům nejenom k jejich svátku
Letošní dlouhé a horké léto skoro nepřipouští myšlenku, že nastal podzim
a tím i 1. říjen, kdy opět slavíme Mezinárodní den seniorů. Letos se senioři
dočkali příslibů o podstatnějším zvýšení důchodů, což pro ně nepochybně
znamená zvýšení kvality života. Dárkem by měl být i snížený limit 500 Kč vý−
dajů na léky, jehož případné převýšení spoluúčasti pacienta bude vráceno
jejich zdravotní pojišťovnou.
Povzbuzující je i nedávná zpráva, že se v naší republice opět prodloužila
střední délka života, v průměru až na 79 roků. Toto je nepochybně zásluha
nejen našeho zdravotnictví, ale i zlepšování životního stylu.
Kvalita života seniorů je však také závislá na úrovni sociální politiky. U nás
tyto kroky obsahuje zákon o sociálních službách z roku 2006, který předsta−
vuje revoluční obrat v sociální péči směrem ke všem občanům, specificky
však k seniorům.
Je tam například ustanoveno, jak lze zajistit pečovatelskou službu buď
v domácích podmínkách anebo v pobytovém sociálním zařízení. Ve srovná−
ní se situací zhruba před 20 lety jde o sociální zařízení v gesci Plzeňského
kraje takřka komfortní, kde je o seniora pečováno komplexně, a to podle
úrovně jeho zdraví a funkční způsobilosti směrem k jeho soběstačnosti.
V sociálním pobytovém zařízení je zajišťována i péče zdravotní, i když by
se v tomto ohledu mohlo hodně přidat. Když vezmeme v úvahu, že pomalu
každý senior není zcela zdráv a je často odkázán na chronickou zdravotní
péči, pak by jistě stálo za to, aby v zařízení s větším počtem klientů (např.
v Domově Harmonie v Mirošově je 400 klientů) byl praktický lékař přítomen
denně. To ani nevylučuje, že by do jeho ordinace docházeli i občané z města
či obce, kde je pobytové sociální zařízení umístěno. Pak by byl dokonale po−
přen mnou často citovaný výrok prince Hamleta: „Smrt mu oddálíš, ale život
mu neprodloužíš…“
A v neposlední řadě chci zdůraznit, jak je důležitá péče o duši seniorů.
Musí se přece na něco těšit! Samozřejmě, že na návštěvu jejich bližních, ale
také na pěstování životního koníčka! A dokonce v součinnosti s juniory, kteří
se v podobném zájmu setkávají v Mezigeneračním centru v Plzni, které jsme
s paní ředitelkou Evou Tischlerovou založily v roce 2015 v v Plzni.
Přeji všem seniorům spokojený život a stále stoupající zájem celé naší
společnosti, neboť si vážíme jejich zkušeností a moudrosti. S tím se totiž
nikdo nenarodil!
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,
t. č. senátorka volebního obvodu č. 8 Senátu PČR

Nové prostory pro vývoj a inovační podnikání
Společnost BIC Plzeň, jejímž hlav−
ním zaměřením je podpora inovač−
ního podnikání, zakládání a rozvoj
zejména malých a středních ino−
vačních firem, plánuje významnou
přestavbu svých objektů v Riegrově
ulici v centru města a v Teslově ulici
na Borech. Rekonstrukce obou ob−
jektů, jichž je BIC vlastníkem, si vyžá−
dá celkem 27,5 milionu korun. V nej−
bližších týdnech bude pro obě akce
ukončeno stavební řízení a začne vý−
běr dodavatele stavebních prací.
„První akcí je příprava nových pro−
stor přímo v centru města v Riegrově
ulici. Na začátku roku 2019 se zde
otevře nový prostor typu ‚coworking‘.
Na ploše zhruba 210 metrů čtvereč−
ních bude BIC Plzeň nabízet prostředí
pro začínající firmy a podnikatele, kte−
ří ocení v centru Plzně kvalitní zázemí
coworkingového typu za přijatelnou
cenu. Předpokládáme zájem star t−
upů a firem například z oblasti infor−
mačních technologií,“ uvedl primátor
města Plzně Martin Zrzavecký. Podle
jeho slov podobné prostory v Plzni
zatím chybí.
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Podle ekonomického náměstka
primátora Pavla Kotase doplní BIC
Plzeň využití prostor i o své poraden−
ské služby a organizaci zajímavých
tematických akcí. „V připravovaných
prostorech může každý den podle
své potřeby využít pracovní zázemí až
14 individuálních zájemců a dále bu−

gického centra, které je součástí
areálu vědeckotechnického parku
v Plzni na Borských polích. „Jedná
se o prostory BIC Plzeň v Teslově
ulici, kde probíhá vývoj tzv. ‚embed−
ded‘ neboli vestavěných počítačů.
Budova Teslovy 1 bude kompletně
modernizovaná a rozšířená na celko−

de nabízen krátkodobý či středně−
dobý pronájem dvou vyhrazených
kanceláří pro dalších 10 pracovníků,“
doplnil Pavel Kotas. Náklady na re−
konstrukci, která začne ještě letos,
činí 2,5 milionu korun.
Druhým rozvojovým projektem je
rekonstrukce a rozšíření technolo−

vou plochu zhruba 1800 metrů čtve−
rečních. Bude přizpůsobena pláno−
vaným technologickým aktivitám
a kromě standardních kancelářských
prostor a zázemí zde budou vytvoře−
ny i specializované vývojové a testo−
vací laboratoře. Po ukončení rekons−
trukce a celkovém naplnění bude
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v budově zaměstnáno až 70 pracov−
níků. V naprosté většině se bude jed−
nat o vysokoškolsky vzdělané spe−
cialisty v oborech vývoje hardware
a software,“ uvedla Jana Klemento−
vá, jednatelka BIC Plzeň.
Partnerem projektu rozšíření tech−
nologického centra a hlavním budou−
cím uživatelem těchto prostor je
firma KONTRON ECT design s. r o.,
která je českou pobočkou celo−
světového leadera v oblasti embed−
ded počítačové techniky. Od roku
2015 v Plzni působí jako kompe−
tenční centrum pro vývoj HMI (Hu−
man Machine Inter face) počítačů
a pro vývoj počítačových modulů.
„Tato inovativní firma projevila zájem
v Plzni nadále růst a rozšířit počet
svých vývojových pracovníků. Part−
nerství BIC Plzeň se společností
KONTRON ECT design s. r o. bude
zároveň i pilířem pro další rozvoj eko−
systému technologicky zaměřených
firem v Plzni,“ dodal Pavel Kotas.
Rekonstrukce technologického cent−
ra bude probíhat etapově a její do−
končení se plánuje v roce 2020.
Plzeňský rozhled 10/2018

Rekonstrukce domů v Plachého ulici
Celkem 37 bytů bylo dokončeno
v září letošního roku v nově kom−
pletně zrekonstruovaných měst−
ských bytových domech v Plaché−
ho ulici v Plzni – číslo 44, 46 a 48.
Jedná se o byty 1+1 a 1+kk o po−
dlahové ploše od 22 do 44 metrů
čtverečních. Kromě bytů byly vy−
budovány v přízemí domů
kancelářské prostory a ko−
merční prostory pro prodejny.
Vlastní rekonstrukce těchto tří
domů začala loni v březnu na
základě provedeného výběro−
vého řízení. Celkové náklady
na rekonstrukci činily 34,4 mi−
lionu korun, zaplatilo je ze
svého rozpočtu město Plzeň.
„Loni na podzim jsme zre−
konstruovali první ze čtyř na−
šich bytových domů v Pla−
chého ulici. Před rekonstrukcí
o bydlení v těchto domech nebyl zá−
jem s ohledem na jejich špatný stav
a nízkou vybavenost. K nezájmu při−
spívala i nechvalná pověst této loka−
lity. Proto jsme se rozhodli před
zhruba čtyřmi lety situaci změnit.
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Hledaly se varianty nového využití
těchto domů a nakonec došlo k po−
stupné opravě všech čtyř domů,“
přiblížil primátor Martin Zrzavecký.
Rekonstrukce zbývajících třech
domů byla dokončena letos v září.
„V rámci stavebních prací prakticky
zůstal zachován pouze obvodový

44 a 46 vybaveny výtahem. V prů−
běhu realizace výstavby jsme řešili
s prováděcí firmou drobné úpravy,
které zvýší komfort nájemců. Na−
příklad pro stoupačky vody a topení
byla stejně jako v domě Plachého
42 využita centrální šachta, ve které
je umístěno měření jednotlivých by−

plášť domu, nosné zdi, schodiště,
sklepy a půdní prostory. Nově bylo
zbudováno kompletní vnitřní uspo−
řádání, rozvody elektrické energie,
vody, kanalizace a topení. Dům má
nová okna a je celý zateplen a od−
izolován. Nově jsou domy Plachého

tů a lze je odečíst z chodby domu,“
přiblížil úpravy David Šlouf, radní
pro správu městských nemovitostí.
Správcem bytů je městem vlastněná
akciová společnost Obytná zóna
Sylván, jež se stará i o další měst−
ské nemovitosti.
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Byty v domech Plachého 44 a 46
nabídne město seniorům, kteří se
ocitli v bytové nouzi. V domě Pla−
chého 48 se počítá s vybudováním
dostupného bydlení, určeného pře−
devším pro samoživitele s nízkými
příjmy, rodiny pečující o postižené
dítě a pro další občany. „Nájemní
smlouvy v domech pro
seniory budou s klienty
uzavřeny vždy na dobu
jednoho roku s automa−
tickou prolongací za zvý−
hodněné měsíční nájem−
né ve výši 50 korun za
metr čtvereční podla−
hové plochy bytu. Byty
v domě Plachého 48 bu−
dou nabízeny za stan−
dardní nájemné ve výši
82,10 korun za měsíc
a metr čtvereční podlahové plochy
bytu,“ doplnil Jan Souček z bytové−
ho odboru magistrátu. Kancelářské
a komerční prostory budou nabí−
zeny k pronájmu prostřednictvím
úřední desky a městského realitního
portálu www.byty.plzen.eu.
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Dobry den, s makléřem realit−
ní kanceláře jsem podepsal
rezervační smlouvu o koupi
nemovitosti (RS byla pode−
psaná mimo prostory RK).
V rezervační smlouvě je uve−
dena rezervační záloha ve vý−
ši 250 000 Kč a zároveň poku−
ta za nedodržení smluvních
podmínek ve stejné výši
(250tis Kč). Při podpisu RS
jsem makléře informoval, že
mohu poslat částku pouze
50 tis Kč a tak jsem i učinil.
Do data uvedeneho v RS se
mi nepodarilo zajistit financo−
vani nemovitosti. RK po mně
požaduje doplaceni 200tis Kč
jako pokutu. Má na toto ná−
rok? Dekuji za Vaši odpověď.
Petr Benda
Dobrý den, oprávněnost náro−
ku druhé strany nelze posoudit
bez precizní znalosti uzavřené−
ho kontraktu. Proto Vám mohu
poradit pouze v obecné rovině.
Smlouva o rezervaci je inomi−
nátní (zákonem neupravenou)
smlouvou. Její obsah je tedy
závislý pouze na konsensu
smluvních stran. Lze si tedy
dojednat vše, co si strany přejí,
přičemž ujednání ve smlouvě
nesmí odporovat zákonu, veřej−
nému pořádku a v neposlední
řadě dobrým mravům. Zdali
byly tyto podmínky splněny,
posoudí vždy jen soud. Co se
týká nezajištěného financování,
pak tato situace leží na bedrech
budoucího kupujícího a druhá
strana k tomu nemusí nijak při−
hlédnout, nebylo−li ve smlouvě
ujednáno něco jiného. Uzavření
mimo prostory je problematic−
ké co do zvýšených oprávnění
spotřebitele pro odstoupení od
smlouvy. Je ale nutné podot−
knout, že i takto uzavřená
smlouva je bezesporu platná,
nebyly−li porušeny výše uvede−
né podmínky, například vytvá−
řením nátlaku, tísně atp.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Plzeň posiluje službu Senior
Expres o šestý vůz
Šesté vozidlo služby Senior Expres
už slouží občanům západočeské
metropole. Posílí tak systém dopra−
vy, kdy se Plzeňané ve věku 70 let
a více prostřednictvím této služby
dostanou kamkoliv po městě za 30
korun. Díky dalšímu vozu se podaří
uspokojit větší množství zákazníků,
odhadem o několik tisíc ročně.
Služba funguje od roku 2014. Letos
už podruhé se město rozhodlo posílit
tento systém dopravy pro seniory,
pátý vůz začal jezdit v lednu.
„Ani s pěti vozy však nemáme
šanci uspokojit poptávku po pře−
pravě. Měsíčně službu využívá na
1200 Plzeňanů starších 70 let, za
čtyři roky jejího provozu obsloužila
vozidla více než 35 tisíc klientů.
Přesto je nutno z kapacitních dů−
vodů každý měsíc odmítnout přes
300 zájemců,“ uvedla náměstkyně
primátora pro oblast školství a so−
ciálních věcí Eva Herinková.
Senior Expres inicioval a zároveň
zajišťuje Odbor sociálních věcí Ma−
gistrátu města Plzně, který mapuje
spokojenost zákazníků, vytíženost
vozů, efektivitu přepravy a na zákla−
dě pravidelných rešerší navrhuje
posilování vozového parku. „V Čes−
ké republice jsme byli prvním vel−
kým městem, které se rozhodlo pro−
vozovat tuto službu prostřednictvím

vlastních útvarů. Senioři se díky této
službě stávají soběstačnější a nezá−
vislejší na cizí pomoci při dopravě
například do zdravotnických zaříze−
ní. Velmi pozitivní reakce zákazníků
pak máme na řidiče všech vozidel,
lidé chválí jejich vstřícnost a ocho−
tu,“ doplnil ekonomický náměstek
primátora Pavel Kotas. Za provoz

senioři 30 korun v Plzni, při jízdě do
vzdálenosti 30 kilometrů od Plzně
11 korun za kilometr.
Zájem o službu rok od roku stoupá.
Důvodem je nejen spokojenost klien−
tů, ale zejména demografický vývoj.
„Ve srovnání s ostatními městy v re−
publice je Plzeň nejrychleji stárnou−
cím městem. Počet osob pobírajících

jednoho vozu platí město prostřed−
nictvím odboru sociálních služeb
ročně 1,2 milionu korun.
Nově tedy bude občanům města
Plzně sloužit šest shodně označe−
ných vozů VW Caddy. Jedno je
v provozu od 6 hodin ráno do 22 ho−
din večer, další čtyři v pracovní dny
od 7 do 15 hodin. Za svezení zaplatí

starobní důchod atakuje hranici 45 ti−
síc, připočítáme−li k tomu ještě inva−
lidní důchodce, pak jsme na 52 tisí−
cích. To je téměř třetina populace
města. Tuto skutečnost a související
vývoj je třeba mít na zřeteli a činit
odpovídající opatření,“ uvedla vedou−
cí Odboru sociálních věcí Magistrátu
města Plzně Alena Hynková.

Přestupní terminál pro autobusy
s

REALITNÍ
PORADNA

dokončení ze strany 1

Díky přímé návaznosti na tramvajo−
vé trolejbusové i autobusové za−
stávky MHD na náměstí Milady
Horákové se cestujícím z obcí na jih
od Plzně výrazně zkrátil přestup me−
zi těmito druhy dopravy,“ přiblížil
Petr Náhlík (KDU−ČSL).
Bezpečnost chodců i vozidel zvý−
šila úprava křižovatky Plzeňské ces−
ty s Nepomuckou třídou a ulicí
U Školky. Na trase, po níž chodí žáci
do ZŠ a ZUŠ Chválenická, vzniklo na
Nepomucké třídě nové místo pro
přecházení se středovým dělicím
ostrůvkem. Součástí projektu byla
i úprava vedení chodníků a cyklo−
stezky. V prostoru náměstí Milady
Horákové byla vybudována výstupní
zastávka pro příměstské autobusy

posunem stávající silniční obruby
přibližně o 1,5 metru, vznikl tak pro−
stor pro bezkolizní stání autobusů
a souběžně jedoucí tramvaje. Na
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takto posunutou silniční obrubu na−
vazuje chodník šířky 2,75 metru,
který slouží zároveň jako nástupní
plocha zastávky.
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650 000 Kč
2

699 000 Kč
2

799 000 Kč
2

Chata 3+1 (466 m ), Pačejov−nádraží

Chata 2+kk/B (40 m ), Vranov u Stříbra

Chata 2+1 (704 m ), Nebřeziny (Plasy)

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

Nabízíme k prodeji pěknou dřevěnou chatu s omítnu−
tím s balkonem a zádveřím. Chata je částečně pod−
sklepena. Objekt se nachází cca 50 m od vody – ne−
hrozí zaplavení. IS: elektřina 220/380 V, topení: lokál−
ní tuhá paliva, WC, studna cca 150 m od chaty.
Krásná, klidná lokalita.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Pěkná dřevěná chata o zastavěné ploše 31 m2
v blízkosti řeky Střely. 1.NP: terasa, kuchyně, malý
pokoj; 2. NP: ložnice. IS: vlastní vrt, el. 220/380 V,
topení: lokální TP, suché WC. Na pozemku se dále
nachází zděná garáž a dílna.
& 734 319 302
Vřele doporučujeme!

D

2 799 000 Kč

C

2 890 000 Kč

3+1 (71 m2), ul. Skrétova, Plzeň – město

3+1/L (75 m2), ul. Majakovského, Plzeň

Nabízíme k prodeji pěkný světlý byt v širším centru
Plzně. Byt je v osobním vlastnictví a nachází se
v 1. patře cihlového domu. Byt je ve výborném udr−
žovaném stavu, avšak po částečné rekonstrukci.
K bytu náleží prostorná sklepní koje v suterénu do−
mu. Fond oprav 2.021,− Kč.
Vřele doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji slunný a prostorný byt), který
prošel v roce 2008 kompletní rekonstrukcí. Byt se
nachází v 1. patře,. Kuchyně se prodává kompletně
zařízena spotřebiči (pračka, myčka, elektrická trou−
ba, plynová varná deska). K bytu náleží také prostor−
ný sklep. Byt je po rekonstrukci. Vytápění a ohřev vo−
dy je dálkově. Fond oprav je cca ve výši 1840 Kč.

& 734 319 301

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

Plzeňský rozhled 10/2018

800 000 Kč
1 000 000 Kč
1 000 000 Kč
900 000 Kč
1 500 000 Kč
1 500 000 Kč
2 000 000 Kč
1 700 000 Kč
3 000 000 Kč
1 500 000 Kč
2 500 000 Kč
1 000 000 Kč
2 500 000 Kč

C

3 400 000 Kč

E

2 099 000 Kč

Rodinný dům 3+1 (1421 m2), Březín,
okr. Plzeň−sever
RD o dispozici 3+1 a je částečně podsklepen. IS:
vodovod, 220/380 V, septik, topení: lokální TP. I.
NP: obývací pokoj, pokoj, kuchyně, koupelna; II.NP:
pokoj. Dům prošel v roce 2017 rekonstrukcí (rozvo−
dy vody i elektřiny, omítky, podlahy).
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

B

3 990 000 Kč

3+1/L (86 m2), ul. Klatovská třída,
Plzeň – město

3+kk (85 m2), ul. Konopná,
Plzeň – Křimice

Nabízíme k prodeji pěkný, světlý byt. Byt je v osob−
ním vlastnictví a nachází se ve 1. patře cihlového do−
mu, který prošel kompletní revitalizací v roce 2013.
Fond oprav 2.100,− Kč. Bezproblémové parkování je
zajištěno na pozemku ve vnitrobloku, který je ve
vlastnictví majitelů domu.
Vřele doporučujeme.
& 734 319 301

Nabízíme k prodeji byt s vlastní zahradou ve viladomě.
Viladům je rozdělen na 4. samostatné bytové jednot−
ky. Námi prodávaný byt má podlahovou plochu o veli−
kosti 85 m2 a zahradu o velikosti 116 m2. V 1. NP se
nachází vstup a předsíň s vestavnou skříní. V 2. NP se
nachází bytová jednotka s koupelnou a WC.

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
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& 734 319 301

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
7. základní škola
se rozšíří
Na 7. základní a mateřské škole
na sídlišti Vinice v Brněnské 36
bude vybudována do 30. září
2019 nástavba, která má zvětšit
kapacitu školy. Stavební práce
mají být zahájeny nejpozději le−
tos v prosinci. Náklady na pro−
jekt představují 46 milionů ko−
run. Město Plzeň požádá o dota−
ci z Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) ve
výši 41,6 milionu korun, zbytek
uhradí ze svého rozpočtu. Podá−
ní žádosti o dotaci schválili
zastupitelé.

„Projekt se zaměřuje na zlep−
šování podmínek pro výuku
klíčových kompetencí na 7. zá−
kladní a mateřské škole, kterými
jsou přírodní vědy a technické
a řemeslné obory. Primárním
cílem je vybudovat nové odbor−
né učebny a vyřešit tak pro−
blémy spojené s nedostatečnou
kapacitou školy. Realizátorem
aktivit projektu bude Odbor inves−
tic Magistrátu města Plzně,“
uvedl ekonomický náměstek
Pavel Kotas.

Centrální obvod instaloval nové
prvky na dětská hřiště
Na území městského ob−
vodu Plzeň 3 se v součas−
né době nachází celkem
90 dětských hřišť a písko−
višť, z toho je 11 větších
komplexů zahrnujících
kromě koutků s dětskými
prvky také víceúčelová
hřiště. Na Borech jich
najdeme celkem pět, ve
Skvrňanech šest. Kromě
rozšiřování a moderniza−
ce stávajících hřišť přibý−
vají každým rokem v na−
šem obvodě i další dět−
ské koutky.
„Nedávno se nám poda−
řilo instalovat ve Škoda−
landu sestavu Horolezecké kostky
a novou hrací sestavu se skluzem
ve vnitrobloku Majerovy ulice, kde
v nejbližší době přibyde ještě kolo−
toč a koncem září vyroste na dět−
ském hřišti v Lábkově ulici naproti
Penny Marketu hrací sestava s věží
a skluzavkou,“ informuje David
Procházka, místostarosta plzeňské−
ho centrálního obvodu.
V poslední době zintenzivnil třetí
městský obvod kontroly dětských
hřišť ve spolupráci s Městskou poli−
cií Plzeň poté, co na některých dět−

místění trampolíny mezi dětské
prvky do Škodalandu“, vysvětluje
David Procházka.
Dětská hřiště jsou neustále pod
odborným dohledem, a proto jsou
podrobována vizuálním kontrolám
v týdenních intervalech. Čtvrtletně
probíhá pravidelná odborně tech−
nická kontrola všech prvků. Úřad
městského obvodu Plzeň 3 rovněž
zavedl pravidelnou bezpečnostní
kontrolu detektorem kovů pískovišť
a také dopadových ploch u dět−

ských prvcích byly
přistiženy přebývající
osoby bez domova.
Prostory hřišť neje−
nom znečišťují, ale
i poškozují.
„Příkladem může
být třeba terénní
trampolína v Adelově
ulici na Borech, která
byla opakovaně po−
škozována a často sloužila i jako
místo pro přenocování. Po těchto
excesech bylo rozhodnuto o pře−

ských prvků. Namátkově je zdravot−
ním dozorem prověřováno dodr−
žování hygienických norem.

Doplnil, že jako nejvhodnější
zdroj spolufinancování projektu
byl vybrán IROP, konkrétně 66.
výzva pro integrované projekty
ITI, specifický cíl Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení.
„Předkládaný projekt je v souladu
s cíli této oblasti podpory a měs−
to Plzeň způsobilým žadatelem
o podporu,“ dodal náměstek.
8
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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 10/2018

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.
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Rezidence Mlýnská strouha
se rychle vyprodává, zbývá 30 % bytů
O byty v Rezidenci Mlýnská
strouha v Plzni je velký zájem
již od začátku. Dokončení vý−
stavby je sice plánováno až na
podzim roku 2019, přesto je
většina bytů už pryč.
Z více jak dvou set jich dnes
zůstává v prodeji pouze několik de−
sítek. Především ty s výhledem do

Mlýn ské strouhy zau jaly a byty
jsou rozebrány takřka všechny. Na
zájemce, kteří hledají nový krásný
domov, jich zbývá už jenom něko−
likr posledních.
Velké pozornosti se Rezi dence
Mlýnská strouha těší i mezi těmi,
co chtějí zhod notit své peníze.
Projekt inves tory láká především
díky standardům i lokalitě, ale

i kvůli vývoji realitního trhu. Ten,
jak to vypadá, bude více klást dů−
raz na nájemní bydlení.
Dalším argumentem, proč inves−
tovat, je i kupní síla Plzně. V zápa−
dočeské metropoli sídlí mnoho
globálních firem, které zaměstná−
vají manažery a odborníky z růz−
ných koutů republiky i světa.
Obdobně Západočeská univerzita

www.mlynskastrouha.cz | 724 323 418
10
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hostí řadu zahraničních studentů
a obě skupiny jistě kvalitní a dobře
umístěné bydlení ocení.
Jedním z těch, který výjimečnou
příležitost vycítil, je i hokejista Jan
Kovář. Dřívější hvězda ruské KHL,
nyní útočník amerického celku New
York Islanders, již dříve zakoupil
hned několik bytů. Přemýšlíte−li i vy
o investici, neváhejte. Současná si−
tuace ukazuje, že je ideální čas na−
kupovat se záměrem zhodnotit pe−
níze. A pokud vás zaujala Rezidence
Mlýnská strouha, nenechte si ji
rozebrat přímo pod nosem.
n
Plzeňský rozhled 10/2018
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Ideální čas pro prodej
starých šperků!
Máte doma starý prsten po praba−
bičce, zlaté mince, šperky, které již
dávno vyšly z módy či dokonce zubní
zlato? Pokud ano, vězte, že nyní je ten
ideální čas k jejich zhodnocení. Ceny
zlata se totiž aktuálně pohybují velmi

práci s rafinériemi po celém světě.
Na růst ceny zlata má velký vliv mimo
jiné i aktuální politicko−ekonomická
situace v Evropě a Evropské Unii, kte−
rá mu nyní přímo nahrává. Za své
šperky, přívěšky, mince, hodinky
apod. dostanete zaplaceno
okamžitě, v hotovosti, dle
aktuálního kurzu světové bur−
zy a především hodně.

Osobní přístup
Základem při prodeji vašich
šperků je diskuze. Zástupci
Zlaté Investiční Banky s vámi

vysoko. Řečí čísel se bavíme o více
než 30 300 Kč za unci, tedy 970 Kč
za jeden gram.
Místem, kde můžete udělat výraz−
nou radost své peněžence, je Zlatá
Investiční Banka. Garantuje výkup
drahých kovů v čele se zlatem za nej−
lepší ceny. Přidává k tomu rovněž
férové jednání a osobní přístup, díky
němuž se vaše transakce stane
jednoduchou záležitostí.
Důkazem budiž slova bývalé zá−
kaznice paní Čížkové: „Měla jsem ně−
kolik starých prstenů po prarodičích,
ale rozhodně jsem je nechtěla prodat
pod cenou. Zaujala mě právě Zlatá
Investiční Banka, která nabízí vysoké
ceny za výkup. A byla jsem skutečně
mile překvapena, nabídli mi přes
12 tisíc korun, za které jsem nakoupi−
la 10g zlatý slitek a ještě mi zbylo.“

Nejlepší ceny
Vysoké výkupní ceny si Zlatá Inves−
tiční banka může dovolit díky spolu−

12
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vše proberou a doporučí vám tu pro
vás nejvýhodnější nabídku. Své cen−
nosti můžete totiž kromě hotovosti
směnit i za zlaté investiční slitky.
Ty jsou v dnešní finančně nejisté do−
bě jistým způsobem, jak uchovat
a zhodnotit vaše peníze.
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 tedy a přijďte se
o kvalitách Zlaté Investiční Banky
sami přesvědčit.

Plzeňský rozhled 10/2018

Jsem vděčný osudu, že jsem se na−
rodil a žiji v jednom z nejkrásněj−
ších regionů České republiky –
v regionu s bohatou historií a kul−
turní tradicí, v regionu s nádhernou
přírodou Šumavy a Českého lesa,
v regionu plném malebných míst
a skvělých lidí.
Narodil jsem se a celý svůj život žiji
v Domažlicích, na Klatovsku jsem
strávil svá studijní léta, kde jsem nav−
štěvoval Střední ekonomickou školu
v Klatovech. Vystudoval jsem Práv−
nickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a naprostou většinu svého
profesního života jsem působil u Po−
licie České republiky, kde jsem po−
stupně vedl útvar vyšetřování do−
pravních nehod, službu pořádkové
a dopravní policie a nakonec službu
kriminální policie a vyšetřování – do−
sáhl jsem hodnosti plukovníka a jsem
nositelem řady vyznamenání včetně
medaile „Za statečnost“. Miluji svoji
rodinu, mám rád historii, výtvarné
umění, jazzovou a rockovou hudbu
a jsem vášnivým cyklistou.
O politiku, zejména na komunální
úrovni, se zajímám dlouhodobě, nic−
méně aktivně jsem do ní vstoupil až
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Proč kandiduji do senátu
v roce 2014, kdy jsem byl za Hnutí
ANO 2011 zvolen zastupitelem města
Domažlice. Nyní Vás oslovuji
jako kandidát do Senátu ve vo−
lebním obvodu č. 11 v regionu
Domažlicka a části Klatovska.
Moje senátorská volební kampaň
není zaměřena na tradice ne−
bo emoce vás, voličů, ale
na rozum a svobodné uva−
žování. Chtěl bych vás při−
mět k zamyšlení se nad
koncepčním a dlouhodo−
bým rozvojem našeho re−
gionu a jeho měst a obcí
s pojmenováním jasných
potřeb, např. v oblastech
rozvoje dopravní infras−
truktury, vytváření podmí−
nek pro perspektivní inves−
tice, podpory zaměstna−
nosti a podnikání nebo roz−
voje sociálních služeb.
Práci senátora vnímám pře−
devším jako službu veřejnosti, a vedle
úkolů vyplývajících z ústavního posta−
vení Senátu, zejména jako práci pro
vás, občany našeho regionu. Chci
pomáhat jeho všestrannému rozvoji
a aktivně podporovat a obhajovat

smysluplné a veřejně prospěšné pro−
jekty. Mezi své priority řadím podporu
rozvoje regionu v oblasti sociální
a zdravotnictví, spočívající v zajiš−
tění dostupné a kvalitní zdravotní
péče pro občany nebo v rozvoji
bytové výstavby včetně přija−
telného nájemního bydlení
pro mladé lidi a seniory.
Za velmi důležitou
oblast považuji také
ochranu životního
prostředí našeho
krásného regionu
umožňující sou−
časně jeho rozum−
né využívání pro
volnočasovéaktivity
zdejších občanů i náv−
štěvníků. V neposlední řa−
dě bych se chtěl věnovat i otáz−
ce bezpečnosti občanů našeho
regionu, a to nejen proto, že
jsem převážnou část svého živo−
ta zasvětil prosazování práva a sprave−
dlnosti. V Senátu bych rovněž rád pod−
pořil snahy a iniciativy vedoucí k ome−
zení byrokracie, zásadnímu snížení po−
čtu státních zaměstnanců a progresiv−
nímu urychlení elektronizace státní
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správy a samosprávy. Za důležité pova−
žuji rovněž omezení rozsahu povinností
výkonu státní správy pro města a obce,
a naopak rozšíření vlastních pravomocí
samosprávy.
Nejsem politický matador a nemám za
sebou řadu exponovaných politických
funkcí – nebyl jsem senátorem, po−
slancem, hejtmanem ani starostou –
do Senátu kandiduji poprvé. Ctím ko−
rektnost, otevřenost, slušnost, zodpo−
vědnost a základní morální principy.
Závěrem mi dovolte pozvat vás všech−
ny k volbám – přál bych si, aby volební
účast byla co nejvyšší, občané nebyli
apatičtí a aktivně se zajímali o věci ve−
řejné. Proto, ať jsou vaše preference
jakékoliv, využijte svého práva ovlivnit
či změnit věci kolem vás a projevte
svůj názor hlasováním. Bude mi ctí
i velkým závazkem, pokud se takto
rozhodnete podpořit právě mě.
JUDr. Miroslav Vokáč,
váš kandidát na senátora

Zadavatel: ANO 2011;
zpracovatel: Production Team s.r.o.;
Plzeňský rozhled
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Plzeňská karta nově se Senior Pasem
Plzeň chce ještě více benefitů pro své starší občany, rozšiřuje možnost slev
vázaných na tzv. Senior Pas. Ten nabízí slevy a výhody
nejen na území západočeské metropole, kraje, ale i po celé České republice.
Plzeňské městské dopravní
podniky (PMDP) a statutární
město Plzeň představují ve
spolupráci se Senior Pasem
nové využití Plzeňské karty pro
cestující ve věku nad 55 let.
Jedná se o spojení Plzeňské
karty a Senior Pasu, které je
zcela unikátní a první svého
druhu v České republice. Drži−
telé Plzeňské karty s logem
Senior Pasu pak mohou čerpat
slevy a výhody u zapojených
subjektů v rámci celé České re−
publiky. Jedná se o jeden
z projektů konceptu Smart City
Plzeň, kterým se snaží západo−
česká metropole zpříjemňovat
a zkvalitňovat život svých
občanů a návštěvníků.
14

„Senior Pas je projektem, který,
byť s označením „senior“, cílí na
populaci již od 55. roku, tedy na
aktivní veřejnost. Plzeň je měs−
tem, které z pohledu demografie
sice nejrychleji stárne, ale o to ví−
ce soustřeďuje pozornost právě
na potřeby občanů ve zralém
a pokročilém věku. Vedle úspěš−
né služby Senior Expres a nespo−
čet projektů na podporu aktivního
života, je Senior Pas dalším bene−
fitem, kterým se snažíme zvýšit
komfort života dříve narozených
spoluobčanů – naším záměrem
je rozšíření sítě partnerů na území
města v dohledné době tak, aby
nabídka slev a výhod byla pro
držitele Senior Pas zajímavá
a lukrativní – podobně, jako je

tomu na Jižní Moravě,“ přibližu−
je podstatu záměru primátor
města Martin Zrzavecký.
Za 8 let své existence si získal
Senior Pas přes 300 000 členů
a tato základna se stále rozrůstá.
Nabízené slevy jsou zaměřené
na zdravotnictví, lázeňství, cesto−
vání, ubytování, stravování, slevy
na zboží, vstupy do kulturních
zařízení, apod.
„Přesah dopravní karty do
sociální oblasti je pro nás novým
tématem a věříme, že spolu −
prací se Senior Pasem oteví −
ráme dveře k další škále služeb,
které bude možné s naším pro−
duktem využívat.“ uvádí Rado−
mír Kozler, ředitel úseku
Plzeňská karta.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

PMDP budou Plzeňskou kartu
spojenou se Senior Pasem vy−
dávat od začátku října letošního
roku, a to na Zákaznických cen−
trech na Denisově nábřeží 12
a Klatovské třídě 12. V případě,
že zájemce o Senior Pas je již
držitelem Plzeňské karty, není
potřeba vystavovat kartu novou,
ale zdarma mu bude vydána
přelepka na jeho platnou Plzeň−
skou kartu.
Kompletní informace, jak si
o Plzeňskou kartu se Senior
Pasem zažádat nebo jak získat
přelepku, najdou zájemci od
října na webových stránkách
www.plzenskakarta.cz v sekci
Partnerské karty nebo na
www.plzen.eu/socialnisluzby.
Plzeňský rozhled 10/2018

Potřebujeme podporovat hlavně domácí drobné
podnikatele a firmy s vyšší přidanou hodnotou
PAVEL KARPÍŠEK:
Potřebujeme udržet žáky na učilištích
a upravit pravidla pro pracovní agentury
Pavel Karpíšek není jen dlouholetým starostou obce Vejprnice, ale
dlouhodobě se věnuje také podpoře ekonomického rozvoje v našem kraji.
Působí totiž rovněž jako předseda Regionální hospodářské komory
Plzeňského kraje (RHK PK). Zeptali jsme se ho proto na dopady součas−
né nízké nezaměstnanosti na fungování ekonomiky v Plzeňském kraji
a také na možnosti podpory podnikání v našem regionu.
w Jaké služby nabízí firmám a pod−
nikatelům Regionální hospodářská
komora?
Snažíme se firmám a podnikate−
lům poskytovat poradenský a kon−
zultační servis. Organizujeme pro ně
sérii školení, seminářů, pořádáme
workshopy i vzdělávací projekty.
Vedle vzdělávací a informační
oblasti ale pomáháme i v dalších vě−
cech. Je u nás možné ověřovat cer−
tifikáty o původu zboží či vystavovat
karnety ATA pro dočasný vývoz zbo−
ží. Funguje u nás kontaktní místo
pro elektronické mýtné a využít je
možné u nás i CzechPoint.
w A s kterými nejčastějšími pro−
blémy se firmy či podnikatelé úze−
mí kraje potýkají?
Firmy v Plzeňském kraji tíží zej−
ména nedostatek kvalifikovaných,
ale teď už i nekvalifikovaných pra−
covních sil. V Plzeňském kraji, který
leží na hranici, samozřejmě trvá
problém odlivu pracovníků do za−
hraničí. Naopak novým, a bohužel
stále narůstajícím problémem, jsou
nedostudovaní žáci. Ti odejdou
z učilišť, protože je zláká rychlá vidi−
na výdělku. Vymění školu, aniž by
ji dokončili, třeba už v šestnácti
za výrobní linku. Později jim ale chy−
bí i základní kvalifikace, aby mohli
získat lépe placené pracovní místo,
když už jsou starší a potřebují vyšší
výdělek. Ekonomika tím přichází
o kvalifikované pracovní síly.
Plzeňský rozhled 10/2018

w Nezaměstnanost výrazně trvale
klesá již několik měsíců. Jaká je
situaci v regionu a jak v tomto
ohledu pomáhá RHK PK?
Vláda pomocí investičních pobí−
dek stále vytváří podmínky pro vznik
nových a nových montoven. Vůbec
nereaguje na aktuální situaci na
trhu. To s sebou přináší nekontro−
lovatelný přísun pracovní síly ze

s vyšší přidanou hodnotou, protože
to je to, co přinese investice do eko−
nomiky a vyšší platy pro zaměs−
tnance. Ty podpoříme nejlépe ome−
zením byrokracie a nesmyslných
omezení.
w V Plzni se často mluví o problé−
mu zahraničních pracovníků a je−
jich ubytoven. Vidíte na tomto poli
zásadní problémy.

Pavel Karpíšek často hovoří o potřebě technického vzdělávání mladých.

zahraničí a s tím spojené problémy,
jako je bezpečnost, zdravotní rizika
apod. To musí skončit!
w A jak na to?
Stát musí skončit s lákáním mon−
toven. Naším cílem ale musí být,
aby u nás vznikaly podniky,
které budou stát na něčem
jiném než na práci u vý−
robního pásu. Potřebuje−
me podporovat domácí
drobné podnikatele a firmy

Jedna věc je bezpečnost, druhá
otázka pracovních agentur. U nich
bych se nebál inspirace v soused−
ním Německu, kde jsou pravidla pro
fungování agentur opravdu tvrdá
a nedávají moc prostoru k ne−
gativním jevům. Myslím, že
potřebujeme změnu záko−
na v tomto směru. Navíc
je třeba okamžitě přij−
mout pravidla pro kon−
trolu nelegálních, ale i le−
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gálních ubytoven, jejichž obyvatelé
otravují nejen občany ve městech,
ale i na venkově.
w Náš kraj ovšem není jen Plzeň.
Vy sám kromě dobrovolné aktivity
v komoře působíte jako starosta
obce v okrese Plzeň−sever. Jak se
tedy daří živnostníkům a podnikání
ve venkovských oblastech kraje?
Pro podnikání je klíčové bojovat
s nesmyslnými regulacemi. Na ven−
kově máte vždy dále k zákazníkům,
méně jich bydlí ve Vašem nejbliž−
ším okolí. Podnikání je tam proto
v jiné pozici, a když se ještě přidají
zákony, které si mají „posvítit“ na
podnikatele a živnostníky, může být
stav někdy neudržitelný a podnikání
končí. Pro podnikání mimo velká
města potřebujeme hlavně dvě věci.
První je kvalitní a fungující dopravní
síť, druhou konec zákonů, které
umožňují „hon“ na aktivní podnika−
tele. Potřebujeme proto v obou ko−
morách parlamentu zástupce na−
šeho kraje, kteří budou problémům
podnikání rozumět a budou bojovat
za zákony, které odstraní buzeraci
živnostníků a podnikatelů. Tím za−
bráníme mizení obchodů, hospod,
provozoven a firem z venkova. Tady
nejde jen o zájem těch, co podni−
kají, ale všech lidí, kteří žijí mimo
velká města. Bez drobných pod−
nikatelů a živnostníků bude život
ve venkovských částech kraje
opravdu horší.
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Snižují počty volných bytů

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:

K 31. říjnu 2015 mělo město Plzeň
„Z přidělených finančních pro−
ve svém majetku volných 641 by− středků nad rámec rozpočtu bylo
tů, v polovině letošního roku bylo opraveno 274 bytů. Průměrná cena
volných pouze 492 bytů. Snižování oprav jednoho volného bytu vyšla
počtu volných bytů se daří od roku na 216 tisíc korun včetně 15%
2015 díky navýšení rozpočtu By− DPH. Nejprve byly opravovány byty
tového odboru Magistrátu města s nižší předpokládanou cenou. Byty
Plzně, a to na sprá−
následně byly nabí−
vu bytů nad rámec
zeny zájemcům z řad
běžného rozpočtu.
žadatelů o městský
„Na konci roku
byt. Z takto oprave−
2015 došlo k na −
ných bytů bylo inka−
vý še ní rozpočtu
sováno k polovině le−
o 15 milionů korun
tošního roku nájemné
na opravy volných
ve výši 15,7 milionu
bytů. Jednalo se
korun,“ vysvětlil Zde−
o prostředky z pře−
něk Švarc, vedoucí
bytku rozpočtu v ro−
Odboru bytového Ma−
David Šlouf
ce 2015. Nevyčer−
gistrátu města Plzně.
paných 12 milionů korun bylo ná−
O městské byty je velký zájem,
sledně převedeno do roku 2016 od začátku roku do začátku srpna
a zároveň byl rozpočet na správu bylo zveřejněno 24 bytů k pronáj−
navýšen o dalších 25 milionů korun. mu, na něž bylo podáno celkem
V tomto případě se jednalo o část 1570 přihlášek. Extrémní zájem je
finančních prostředků získaných o byty s podlahovou plochou mezi
z prodeje 12 domů. V roce 2016 by− 40 až 65 m2, na které je podáváno
lo vyčerpáno celkem na opravy vol− přes sto přihlášek na byt.
Z dlouhodobě volných bytů, které
ných bytů 31,8 milionu korun, zby−
lých 5,2 milionu korun jsme převedli nebyly řešeny a jichž bylo v říjnu
do roku 2017, kdy byl opět navýšen 2015 celkem 311, je nyní určeno
rozpočet o 23 milionů korun z pro− k opravě pouze 58, z čehož je 21
deje domů. V minulém roce jsme te− bytů v domech určených k prodeji
dy využili 28,2 milionu korun. Díky či ke směně, jež se obvykle neopra−
těmto finančním prostředkům po− vují. Zbývá tak pouze 37 volných
stupně došlo k opravám vyššího bytů, jež vyžadují zejména zásahy
počtu bytů a jejich následnému do stavební konstrukce celého do−
obsazení vybranými uchazeči,“ po− mu, například se jedná o přízemní
psal financování oprav volných bytů byty se spodní vlhkostí či některé
radní pro správu městských nemo− velkometrážní byty, které není mož−
né rozdělit či jinak vhodně upravit.
vitostí David Šlouf.

Podnikání – dvouleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

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

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

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

Dny otevřených dveří:

každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin.
můžete si také telefonicky domluvit samostatnou schůzku
16
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MHD zdarma pomůže
dopravě v centru Plzně
Střípky
z Plzně
Finance z přebytku
rozpočtu
do všech oblastí
Město Plzeň rozdělí v rámci své−
ho přebytku více než 94 milionů
korun. Jde o peníze, které získa−
lo lepším výběrem daní, díky
lepšímu příjmů poplatků za ko−
munální odpad nebo parkování,
jako úsporu z investičních akcí
a podobně. Peníze použije na
řadu akcí, například na novou
sokolovnu a zázemí pro místní
fotbalisty v městském obvodě
Plzeň – Lhota, výstavbu nové
stezky při silnici z Radčic do
Křimic, na projektovou doku−
mentaci pro 40 nových parkova−
cích míst v ulici Edvarda Beneše
v Plzni, na rekonstrukce škol
a podobně.
„Jedná se o přebytek rozpo−
čtu vyhodnocený k 30. červnu.
Oproti očekávání máme k dis−
pozici přesně o 94,3 milionu ko−
run více, než jsme odhadovali.
Podobným způsobem už jsme
letos jeden přebytek rozdělo−
vali, bylo to v dubnu,“ řekl eko−
nomický náměstek primátora
Pavel Kotas.
Část peněz je určena na dofi−
nancování započatých inves−
tičních akcí. Například částka
7,3 milionu korun půjde na po−
sílení projektu stavby nové so−
kolovny v desátém městském
obvodu Plzeň – Lhota. Ta nebu−
de sloužit jen sportovcům, v ob−
vodě totiž dosud například není
žádný sál, v němž by se scháze−
lo třeba zastupitelstvo. Za peníze
se také vylepší nevyhovující zá−
zemí pro fotbalisty, kteří mají
k dispozici jen malou šatnu
a sprchu, při utkáních se převlé−
kají ve stavebních buňkách. Cel−
ková výše předpokládaných ná−
kladů činí 28,2 milionu korun.
18

S komunální politikou má Jiří Strobach, kandidát na starostu městského obvodu Plzeň 3 za Novou Plzeň,
obrovské zkušenosti. V letech 2006 až 2014 totiž ve zmíněném obvodu jako starosta působil a podařilo se
mu například zklidnit dopravní situaci v Bezovce, zvýšit kapacitu mateřských škol, zlepšit čistotu v centru
města a vyřešit mnoho dalších problémů. Nezapomínal ani na seniory, pro které mimo jiné zorganizoval
akci nazvanou Senior roku. „Rád bych opět pokračoval ve své práci starosty na třetím obvodu, kde
většina rozjetých projektů za mé éry zůstala nedokončena, patří sem třeba i projekt řešící bezdomovectví,“
říká Jiří Strobach z Nové Plzně. Zažil při posledních komunálních volbách i strmý pád.
w Připomeňte, co se tehdy stalo?
Vyhráli jsme v centrálním obvodě
s hnutím Jiří Strobach – náš staro−
sta volby těsně nad ČSSD a hnutím
ANO. Dostal jsem dokonce nejvíc
preferenčních hlasů. Proti nám se
ale tehdy spojily všechny
ostatní strany, ČSSD, ANO,
TOP 09, ODS, Občané patrioti
i KDU−ČSL. Tyto strany a hnu−
tí se zcela odlišnými progra−
my vytvořily koalici, já a „moji
lidé“ jsme skončili v opozici.
V Čechách se prostě úspěch
neodpouští.
w A to vás neodrazuje usilo−
vat o křeslo starosty znovu?
Ne, žiji v centru Plzně, mám
to tady rád a zůstalo za mnou
hodně dobře „rozjetých věcí“,
které jsem už nemohl dořešit.
Mnoho lidí mi to říká a já je
nechci zklamat. Dodnes mne
mrzí, že před čtyřmi lety ne−
byla vyslyšena vůle voličů,
abych v práci na obvodě po−
kračoval.
w Například v čem?
Za poslední čtyři roky se to−
ho na obvodu Plzeň 3 moc
nedělalo. Například se zreali−
zoval nákup pozemků v sou−
sedství Škodalandu, ale uvnitř
není ani jedna nová atrakce pro náv−
štěvníky. Parkoviště v Brožíkově uli−
ci se na konci mého období zre−
konstruovalo a chyběl už jen položit
asfaltový povrch na parkovacích
místech, ale dodnes není hotový.
w Hlavním bodem vašeho volební−
ho programu je MHD zdarma pro
všechny. Proč zrovna toto téma?
Udělali jsme petici zaměřenou na
toto téma a rychle jsme nashromáž−
dili tisíce podpisů od lidí, kteří by
MHD zdarma pro všechny uvítali.

Stejně už si ho platí už dvakrát, z da−
ní a za jízdenky. Jízdenka je navíc už
dnes silně dotovaná z rozpočtu
města. Jen pro zajímavost, regulérní
cena bez dotace by byla celkem
80 korun za jízdenku. Podle našeho

názoru slevy pro některé obyvatele,
respektive děti a seniory, nic neřeší,
jen zvyšují dotační cenu jízdenky.
A hlavně, děti sice mají do 15 let
jízdné zdarma, ale jen za podmínky,
že mají Plzeňskou kartu, ta stojí 140
korun a pokud jí dítě nemá, tak jej
revizor stejně pokutuje.
w Co si od MHD zdarma slibujete?
Ušetří se významně za distribuci
jízdenek, za revizory a za právní služ−
by při vymáhání pokut. Věřím, že lidé
budou využívat MHD především při
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cestování po městě. Odpadne jim
shánění jízdenek, nutnost najít si
parkovací místo při návštěvách kon−
certů či velkých sportovních udá−
lostí. Nakonec už nyní jízdu za−
darmo před a po představení
umožňuje Divadlo Josefa
Kajetána Tyla. Snížením do−
pravy v centru vznikne také
významná úspora investic
do oprav a údržby silnic. Na
MHD zdarma ale musí navá−
zat budování záchytných par−
kovišť, aby lidé přijíždějící do
Plzně mohli auta nechat na
okraji města a dál pokračovat
zdarma prostředky MHD.
w Nepřibyde v MHD problé−
mových osob?
Ty lze vyloučit z přepravy
už dnes na základě ne−
dodržení přepravního řádu.
A to se děje už nyní. Navíc si
obvykle jízdenky nekupují
a pokuty se od nich vymoci
nedaří.
w Co dalšího byste chtěl
prosadit?
Mimo jiné podpořit obča−
ny žijící na Výsluní a pomo−
ci jim s řešením odpadů,
než město dokončí projekt
a uvolní finance na vybudo−
vání kanalizace a vodovodu, který
léta neřeší. Zajistit finance na vy−
budování kruhového objezdu v Dou−
dlevcích u Tyršova mostu a zasadit
se o výstavbu nové Mateřské školy
v Radobyčicích.
w Dokážete také odpočívat? Co dě−
láte ve chvílích volna?
Rád se věnují rodině, jsem pyšný
dědeček. A ještě mě to pořád jako
bývalého rockového muzikanta táh−
ne k hudbě. Rád si zazpívám nebo
zahraji na kytaru.
Plzeňský rozhled 10/2018
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Pilsner Fest
– světový ve všech směrech
V sobotu 6. října proběhne tradiční
pivní festival Pilsner Fest, který při−
pomíná uvaření první várky piva
Pilsner Urquell. To proběhlo už před
176 lety, tedy 5. října 1842. Letos
bude festival oslavovat světové
úspěchy plzeňského ležáku nejen
v areálu plzeňského pivovaru, ale
také na hlavní scéně na náměstí
Republiky nebo v „chill−out“ zóně
v Mlýnské strouze. Návštěvníci se
mohou těšit na pivo v nejvyšší kvali−
tě čepované nejlepšími českými
i zahraničními výčepními z celého
světa, kvalitní gastronomii, školu
čepování i bohatý hudební program.
Pilsner Urquell je jedním z nejzná−
mějších ambasadorů Česka v za−
hraničí. Brzy po svém zrodu před
176 lety se začal vyvážet do zahra−
ničí a postupně se plzeňský typ piva
stal celosvětovým fenoménem. Více
než 70 % piva, které se dnes na
světě uvaří, je inspirováno právě
plzeňským ležákem.
„Na letošní Pilsner Fest jsme
pozva li naše zahraniční výčepní

nejen ze Švédska, Německa nebo
z Anglie, ale i z dalekých asijských
zemí, kde Pilsner Urquell zažívá
velké úspěchy – z Koreje, Hong−
Kongu a z Japonska. Návštěvníci
si tak budou moci vychutnat Pilsner
Urquell čepovaný těmito zahra−
ničními mistry výčepními a pře−
svědčit se o tom, že umějí na−
čepovat hladinku stejně jako nej−
lepší výčepní v českých hospo−
dách,“ doplňuje Václav Berka,
emeritní vrchní sládek Plzeňského
Prazdroje. Návštěvníci Pilsner Festu
se také mohou v mezinárodním sta−
nu seznámit s kulturou a gastro−
nomií těchto zemí.
Nebude chybět ani tradiční pří−
pitek přesně v 18:42 v pivovaru i na
náměstí, kterého se zúčastní zá−
stupci pivovaru, města Plzně, no−
sitelé čestného ocenění Pilsner
Urquell Honorary Connoisseur
i čeští a zahraniční mistři výčepní.
Před slavnostním přípitkem budou
slavnostně naraženy dva 176litrové
dřevěné sudy.

Co s domem Klatovská 19
Nová architektonicko−provozní
studie ověřila možnosti městské−
ho domu na Klatovské třídě 19
nejen pro turistické využití. Návrh
od architekta Ludvíka Gryma, kte−
rý odsouhlasila Rada města Plz−
ně, zpracovává architektonické,
funkční a dispoziční řešení rekon−
strukce budovy. To zahrnuje vojen−
skou expozici nazvanou Muzeum
generála Pattona a dále plánovanou
obnovu a vhodné využití zdejších
Looso vých interiérů, a to včetně
jejich zpřístupnění veřejnosti a do−
plnění o potřebné administrativní
prostory. Předpo kládané náklady
na realizaci expozice a stavební
úpravy činí přibližně 100 milionů
korun bez DPH dle odhadu odpoví−
dajícímu aktuálnímu stupni zpraco−
vání. Architektonická studie je při−
pravena jako podklad pro zpraco−
vání dalších stupňů projektové do−
kumentace.
„Architektonicko−provozní studie
vzešla z dvoufázového zadání.
V první fázi bylo třem architektonic−
kým kancelářím zadáno na základě
jejich zkušeností a referencí zpra−
cování jednoduché architektonické
studie. Ze vzniklých návrhů vybrala
odborná pracovní skupina autora,
20
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který své dílo dopracoval do po−
drobnosti finální studie. Stal se jím
architekt Ludvík Grym, který má
zkušenosti například s realizací
rekonstrukce bytu Viléma Krause
v Bendově ulici 10 v Plzni, který byl
navržen Adolfem Loosem, stejně
jako vysoce hodnotný interiér
Semmlerova bytu v 1. patře domu
na Klatovské 19,“ uvedla Stanislava
Maronová z Útvaru koncepce a roz−
voje města Plzně.
„Návrh nabízí řešení, kde spolu
může existovat rovnocenné partner−
ství osobností Loose a Pattona a kde
zároveň dochází k vytvoření živého
a současného prostoru, v němž je
kladen důraz na návštěvníka. Nebu−
de se tedy jednat o ryze exponátové
muzeum,“ popsal první náměstek
primátora Martin Baxa.
Předpokládané odhadované ná−
klady činí dle studie přibližně 100
milionů korun bez DPH. Částka je
odvozena od nákladů na m3 obesta−
věného prostoru a zahrnuje stavební
výdaje v rozsahu zhruba 85 milionů
korun bez DPH a asi 15 milionů ko−
run bez DPH na realizaci expozice.
Jedná se o odhad nákladů odpo−
vídající aktuálnímu stupni zpracová−
ní, tedy studie.
Plzeňský rozhled 10/2018

Udělám maximum pro obvod,
kde jsem se narodil, kde žiji a pracuji
Dobrý den,
rád bych se touto cestou před−
stavil všem voličům. Jmenuji se
David Redl, pracuji jako klinický
perfuziolog na kardiochirurgic−
kém oddělení FN Plzeň. Jsem
ženatý, mám dvě děti a celý ži−
vot bydlím v Hrádku u Rokycan,
což je 6km od našeho okresního
města.
V tomto městě pracuji jako před−
seda Tělovýchovné jednoty Hrádek.
Byl jsem zastupitelem našeho měs−
ta a podílím se na aktivitách ve pro−
spěch našich občanů. A to od shá−
nění dotací až po iniciaci charitativ−
ní pomoci. Tím chci říct, že jsem
v denním kontaktu s lidmi našeho
regionu. Jejich starosti, problémy
i radosti jsou mi tedy známé. Po ofi−
ciálním oznámení kandidatur jsem
s překvapením zjistil, že z našeho
volebního obvodu jsme jen tři kan−
didáti. Osobně kandiduji s heslem
„Udělám maximum pro obvod, kde
jsem se narodil, kde žiji a pracuji.
Jsem jeden z vás!“, a to myslím
zcela upřímně. Při zvažování přijetí
kandidatury to pro mě bylo rozho−
dující. Neuměl bych si představit
kandidovat v jiném regionu.

Mgr. David Redl

Do politiky si přináším své základ−
ní nepodkročitelné zásady, bojov−
nost, cílevědomost a přitom všem si
zachovat čestnost a slušnost. Záro−
veň se vždy držím hesla, že nekriti−
zuji něco, pro co nemám lepší řeše−
ní. A když se rozhlédnu, co se teď
děje kolem mě, každý zná na všech−
no řešení. Ale zjišťuji, že problémy
a sliby po volbách zůstávají…

Dosud jsem neměl možnost něco
zásadně ovlivnit, v tomto směru
jsou mezi námi kandidáti, co tu
možnost měli, a je jen na vás, jak
posoudíte, jestli ji využili a zda se
pro vás změnilo něco k lepšímu.
Kandidatura do senátu pro mě ne−
ní získávání dalších funkcí k těm
předchozím, já bych se měl nad tím−
to počinem na pozoru, nepovažoval
bych to za přínos, spíš bych se bál,
že něco nebudu vykonávat naplno.
I když se to, pod rouškou zkuše−
nosti, může tak tvářit. Osobně vě−
řím, že je to krok zpět. Pro všechny.
Mladí i senioři opět musí cítit, že
mají u svého senátora zastání, že
o ně bude postaráno v průběhu
aktivního života a hlavně v době, kdy
odejdou na zasloužený odpočinek.
Po letech práce pro naši zemi musí
být zcela zásadní pečovat o naše
seniory a umožnit jim prožít důstoj−
né stáří a mít zajištěnu kvalitní a do−
stupnou zdravotní péči.
Mít zodpovědnost za pacienty,
které mám během operace srdce na
mimotělním oběhu, je obrovská,
a je to osobní zodpovědnost! Nevi−
dím důvod, proč by to mělo být
v politice jiné. Každý politik by měl
být zodpovědný za to, co dělá a i za

to, co nedělá, i když by dělat mohl.
Ale věřím, že to volič vidí a dobře
vnímá. Lži, mnoho slibů a změn,
které tradiční strany dlouhodobě
nesplnily. To je výsledek současné
politické scény. Osobně se chci za−
sadit o změnu, protože věřím, že
změna je možná! Chci vnést do se−
nátu nový pohled nesvázaný svým
předchozím politickým působením.
Chci se podílet na změnách zaži−
tého a nefunkčního. Chci, abych do
politiky vrátil smysluplná řešení,
která nebudou postrádat onen po−
věstný „selský rozum“. A budu zde
hlavně pro lidi. Je totiž pro ně jediná
odměna vnímat, že za nimi někdo
stojí. Je to jediná odměna za to,
že kandidátovi projeví důvěru
a vhodí mu svůj volební lístek.
Uzavřel bych to právě tím, co cítím
– jsem jeden z vás.
Více o mém programu a o mně
najdete na facebooku @RedlDavid
a na stránkach www.davidredl.cz
Nepotřebujete telefonní číslo do
Prahy, aby se něco vyřešilo, ale
na svého senátora. A proto, po−
kud díky vám uspěji, budete mít
mé telefonní číslo všude a kdy−
koliv k dispozici. Nezklamu Vás.

Bezpečná škola
Město Plzeň se stane členem
Asociace Bezpečná škola, která
je samostatným, nezávislým,
zájmovým a dobrovolným spol−
kem sdružujícím fyzické a práv−
nické osoby vyvíjející činnost
v oblasti zajištění bezpečnosti
osob, ochrany měkkých cílů,
škol a školských zařízení. Člen−
ství zajistí městu efektivní a flexi−
bilní provádění bezpečnostních
auditů školských zařízení na úze−
mí Plzně. Zapojení do asociace
a uzavření dohody o spolupráci
schválili zastupitelé.
„Audity budou po vyškolení ze
strany asociace realizovat certifi−
kovaní bezpečnostní auditoři
z řad strážníků naší Městské poli−
cie Plzeň. Tito určení strážníci
budou naše město také zastu−
povat v orgánech asociace,“ při−
blížil primátor města Martin
Zrzavecký. Tím, že si město bu−
de dělat bezpečnostní audity po−
mocí „vlastních lidí“, ušetří.
Plzeňský rozhled 10/2018
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Moderní tréninková hala je v Plzni na Slovanech
Plzeň má novou moderní více−
účelovou tréninkovou halu, ne−
chala ji postavit v areálu u své
sportovní haly na Slovanech.
Součástí třípodlažního objektu, je−
hož střešní část i obvodovou kons−
trukci tvoří originální systém matno−
mléčného žluto−modrého za−
sklení, jsou kromě tělocvičny
také šatny, klubovny, zázemí,
mobilní tribuna s kapacitou
250 míst a velkoplošná obra−
zovka. Novostavbu za zhruba
103 milionů korun bez DPH,
jež výrazně zlepší možnosti
sportování ve městě, využijí
házenkáři, basketbalisté, vo−
lejbalisté, hráči florbalu i další
sportovci. Zhotovitelem byla
firma Metrostav.
„Naší snahou je rozšířit plochy
pro sportování. Na území města
nám fungují tělocvičny škol, také
naše sportovní hala na Slovanech,
nicméně ta kapacita pro celé měs−
to nestačí. Díky této nové hale
budeme moci navýšit hodiny pro
tréninky mládeže i dospělých spor−
tovců. Vydělají na tom všechny
kluby, hala bude sloužit také veřej−
nosti a školám,“ řekl primátor města
22

Martin Zrzavecký, který dnes za
město halu slavnostně otevřel
s náměstky Pavlem Šindelářem
a Pavlem Kotasem.
Podle technického náměstka pri−
mátora Pavla Šindeláře je zastavěná
plocha nové haly 1986 metrů čtve−

rečních. „Jedná se o třípodlažní
objekt, kdy v prvním nadzemním
podlaží se nachází tělocvična, šatny
včetně sprch pro veřejnost, toalety,
sklady a spojovací chodba. V dru−
hém podlaží je pak galerie, spojo−
vací chodba a kompletní zázemí
pro házenkářský klub Talent Plzeň
fungující při Bolevecké základní
škole, tedy šatny, kancelář, sklad
a rehabilitace včetně vybavení. Na

třetím podlaží se nachází kancelář,
šatny, sprcha, toalety a technické
zázemí,“ přiblížil Pavel Šindelář.
Součástí projektu byla i úprava ven−
kovního prostoru a parkoviště, kde
vzniklo 46 nových parkovacích stá−
ní, z toho tři pro zdravotně postiže−
né, pět stání je pro
motocykly a nechybí
ani 12 stojanů na kola.
Nová hala, jejíž
stavbu město zahájilo
v září 2017, je součás−
tí městského sportov−
ního areálu. Ten tvoří
hlavní městská spor−
tovní hala z roku 1974
včetně hlediště pro
zhruba 1800 diváků,
jedna tréninková hala,
squashové kurty, bowling se čtyřmi
drahami, malá tělocvična, rozvi−
čovna, zápasovna, lezecká stěna,
kompletní zázemí šaten a sociální
zařízení, restaurace, tenisová hala,
venkovní hřiště.
Městská sportovní hala na Slo−
vanech byla uvedena do provozu
v roce 1974, v majetku města je od
roku 2001, kdy došlo k bezplatnému
převodu z majetku TJ Lokomotiva
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Plzeň. Město poté nechalo zpraco−
vat studii postupných úprav celého
areálu, jež zvýšily komfort spor −
tovního využití pro veřejnost i spor−
tovce. Do rozsáhlé přestavby inves−
tovalo město zhruba 255 milionů
korun bez DPH (bez investice do
třetí tréninkové haly).
„Součástí celého sportovního
areálu jsou také sportoviště v ma−
jetku TJ Lokomotiva Plzeň, a to
především tenisový a beachvolej−
balový areál. V průběhu podzimu
zde bude postavena nová nafukova−
cí hala pro 3 beachvolejbalové kurty.
Na této investici se významně podílí
poskytnutou dotací i město Plzeň.
Výstavbou další tréninkové haly
se celý sportovní areál stává jed−
ním z největších a nejmodernějších
sportovních areálů v Plzeňském
kraji a celé ČR,“ přiblížil Pavel
Froněk, jednatel TJ Lokomotiva
Plzeň. Ta bude provozovatelem nové
spor tovní haly a stejně tak se stará
již o haly stávající. Od roku 2016 ta−
ké TJ Lokomotiva Plzeň provozuje
městský sportovní areál Prokopáv−
ka, jenž čeká v první etapě rozsáhlá
rekonstrukce a přestavba za zhruba
180 milionů korun bez DPH.
Plzeňský rozhled 10/2018

Kouření vás v Plzni zbaví
přístrojem BICOM Optima
Chcete opravdu přestat kouřit?
Pokud jste si naprosto jisti, pak má−
me pro vás zaručenou metodu. Ti,
co ji vyzkoušeli, dnes nekouří a vře−
le ji doporučují. Tato metoda má
hlavní výhody v ob−
rovské pomoci potla−
čení závislosti na fy−
zické úrovni. Výho−
dou terapie je rych−
lost, úspěšnost, nu−
lové vedlejší účinky
a bezbolestnost. Do−
poručuje se všem,
kteří se rozhodli skon−
covat s cigaretou,
kromě těhotných žen
a lidí s kardiostimulá−
torem a epilepsií.

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

Štěpánka Šlajsová DiS

Pracovna BICOM

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

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

“

Specialistou pro biorezonanci
je společnost BICOM PLZEŇ, kte−
rou najdete v krásných prosto−
rách zrekonstruované vily na
Masarykově třídě 140 v Plzni –
Doubrav ce. Firma navíc zakou −
pila již čtvrtý přístroj BICOM
Optima II. generace, čímž rozší−
řila kapacitu výkonů a zkrátila
čekací doby na minimum. Terapii
je tak možné provádět až u čtyř
klientů současně, pokud se sa−
mozřejmě jedná například o čle−
ny rodiny nebo skupinu známých.
Procedura tak netrvá 4 x 1,5 ho−
dinu, ale všichni jsou obslouženi
za 1,5 hodiny.
Plzeňský rozhled 10/2018

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

www.bicomplzen.cz
Telefonické objednávky na čísle
Sídlo BICOM PLZEŇ

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Rokycanskou
nemocnici
čekají velké
investice

Dobří andělé umožňují lepší podmínky pro syna
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hospodaří s vodou,“ vysvětluje paní
Eva Filipová z Nezvěstic. Dávkování
léků synovi musí pravidelně sledo−
vat a počítat podle váhy plenek,
protože hrozí dehydratace orga−
nismu nebo naopak otok mozku.
Matyášek také bere kortikoidy, které
mu nahrazují funkci dalších chybějí−
cích hormonů, a následkem podá−
vání těchto léků i zavodnění trpí
obezitou. Život mu komplikuje také
oboustranná těžká zraková vada.

Vše je navíc spojeno s těžkým po−
hybovým postižením. Paní Eva se
musí o Matyáška starat celodenně,
musí jej krmit, oblékat, všude nosit
nebo vozit ve speciálním kočárku.
Matyášek zvládne s dopomocí se−
dět, jinak se vůbec nepohybuje.
Aby toho nebylo málo, před dvě−
ma lety byla u chlapce zjištěna
porucha růstu spojená s opoždě−
ným vývojem kostí a bylo potřeba
... pokračování na straně 26

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA
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Vážná nemoc pětiletého Matyáše
rodině obrátila život naruby. Vše se
přizpůsobilo jemu a jeho léčbě:
„Matyáškovo onemocnění se týká
především endokrinního systému –
je spojené s vývojovou poruchou
části mozku – hypofýzy, která je
zodpovědná za produkci některých
hormonů. Hlavním příznakem je
diabetes insipidus, což je speciální
typ cukrovky, při němž tělo nevytváří
hormon ADH a nesprávně pak

Plzeňský kraj chystá investice
do zařízení a zlepšení péče
o pacienty. Začátkem října bu−
de členům Rady Plzeňského
kraje představena nová kon−
cepce rozvoje nemocnice. Dů−
vody vedoucí ke změnám v Ro−
kycanské nemocnici komentuje
radní pro oblast zdravotnictví
Milena Stárková:
„Chceme z Rokycanské ne−
mocnice vytvořit moderní kraj−
ské zařízení, které bude kvalit−
ně pečovat o zdraví pacientů
v okrese Rokycany a bude stačit
rychle se rozvíjejícímu zdravot−
nictví. Proto se snažíme o celko−
vou stabilizaci lékařského perso−
nálu a přiznávám, že velkou vý−
zvou je stabilizace středního
zdravotnického personálu.“
Prvním významným úspě−
chem je příchod nového primáře
na interní oddělení, který se do
Rokycanské nemocnice vrací po
přibližně dvanácti letech ze za−
hraničí. „Mám radost, že nově
nabyté zkušenosti bude moci
uplatnit v naší nemocnici,“ do−
dává radní.
V současné době už jsou při−
pravené určité konkrétní kroky,
které povedou k celkovému roz−
voji nemocnice. Začátkem října
bude tato koncepce předsta −
vena členům Rady Plzeňského
kraje. Její součástí bude jak
zdravotní péče, tak nutné inve−
stice do budovy a přístrojového
vybavení. Investice budou roz−
sáhlé a pacienti je jistě poznají.
Jak konkrétně se změny pa−
cientů dotknou, vysvětluje radní
Milena Stárková:
„Díky novým přístrojům se
zkvalitní péče a zkrátí se čekací
lhůty na lékařské výkony. V roce
2019 chceme investovat napří−
klad do vybavení a celkové re−
konstrukce oddělení rehabili−
tace, připravuje se projekt vý−
stavby nové kotelny a bude se
modernizovat vzduchotechnika
na operačních sálech.“
Hlavním důvodem změn v ne−
mocnici je její zatraktivnění v re−
gionu tak, jako se to po několika
letech podařilo v případě ne−
mocnice ve Stodě.
Plzeňský rozhled 10/2018

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.

Plzeňský rozhled 10/2018
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Dobří andělé umožňují lepší
s

podmínky pro syna
dokončení ze strany 24

nasadit růstové hormony. „Matyá−
šek je ve svých letech velký kus
chlapa, na běžné úkony a každo−
denní cvičení jsme si zvykli, ale
hodně těžké je pro mě s ním mani−
pulovat, už ho nezvládám nosit, má
50 kg,“ říká paní Eva, která by ráda
nastoupila do zaměstnání na čás−
tečný úvazek a přispěla tak do ro−
dinného rozpočtu. Každá koruna na−
víc pomůže hradit výdaje s léčbou.
Nejčastěji se jedná o různé terapie,
zdravotní pomůcky a doplňky či do−
platky na léky. Nyní rodině pomáhají
dárci prostřednictvím nadace Dobrý
anděl, díky nimž rodiče částečně
pokrývají úhradu intenzivních reha−
bilitačních pobytů. „Díky darům od
Dobrých andělů můžeme dopřát
synovi lepší podmínky pro život,
a to dělá šťastného nejen jeho, ale
samozřejmě i nás. Poděkování patří
také paní doktorce Renatě Pomaha−
čové z Fakultní nemocnice Lochotín
za její skvělý přístup,“ uvádí s vděč−
ností paní Eva a její partner Aleš.

Na Plzeňsku potřebuje finanční
pomoc dalších 80 rodin s vážně
nemocným dítětem
Jedná se o rodiny, ve kterých se
dítě potýká s onkologickým či jiným
závažným onemocněním, jako je
například chronické selhání orgánů,
chronické střevní onemocnění, zá−
važné metabolické poruchy či jiné
kombinované postižení. Těmto rodi−
nám pravidelně pomáhá nadace
DOBRÝ ANDĚL. Vybrané příspěvky
za každý měsíc nadace rovnoměrně
rozdělí mezi potřebné rodiny. Výši
příspěvků tak ovlivňuje počet dárců
i přispěná částka.
„Rodin, které potřebují finanční po−
moc, je mnohem více. Ne každá ví, že
u nás může o pravidelné příspěvky
požádat. Našim cílem je, aby se tato
informace co nejvíce šířila. Pokud se
kdokoliv setkává s rodinou či rodina−
mi, kde vážně onemocnělo dítě, bu−
deme rádi, když se na nás obrátí.
Kontaktovat nás může také přímo
sama rodina,“ říká Petr Sýkora, spo−
luzakladatel nadace DOBRÝ ANDĚL.

Šumavské bylinné lázně (díl 8.)
Jediné české lázně, které skloubily
lázeňství s přírodou, zemskou ener−
gií a historií. Poddejte se léčivým
účinkům šumavských byli−
nek a načerpejte síly
v přírodní jeskyni Park−
hotelu v Kašperských
Horách.
V předchozích 7 dí−
lech jsme Vás velice
podrobně seznámili
s nabídkou služeb, kte−
rou najdete v Parkhotelu
– Šumavských bylinných
lázních v Kašperských Horách.
Dnešní informace jsou o tom, jak
a kde si vybrat, objednat a v nepo−
slední řadě uhradit pobyt.
Pro rok 2019 jsme pro Vás připravili
15 pobytových „balíčků“ od dvou až
po šest nocí. Veškeré pobyty jsou na−
bízeny s polopenzí a jsou doplněny
o časované a nečasované procedury.
Pobytové balíčky jsou jednak cenově
zvýhodněné proti tzv. pultovým cenám
a dále garantují 100% čerpání proce−
dur, které jsou součástí „balíčku“.
Proto, abychom Vám garantovali čer−
pání všech procedur s dostatečnou
časovou rezervou pro Vás a naše pra−
covníky, obdržíte již při příjezdu na ho−
tel lázeňský průkaz, kde jsou proce−
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dury načasovány. Naši snahou je plá−
nování procedur na dopolední nebo
odpolední hodiny tak, aby byl čas i na
výlety do okolí a případné další
aktivity. Procedury v balíč−
cích není možné zamě−
ňovat za jiné. Host má
možnost si v případě
volné kapacity lázní do−
koupit další procedury
dle vlastního uvážení,
případně na základě do−
poručení našich pracovní−
ků. Doporučujeme denně
jednu tzv. velkou proceduru (va−
na, masáž, pára) a maximálně jednu
lehkou proceduru (např. Priessnitzův
chodník, speleoterapie, parafín). Stává
se velmi často, že hosté i při krátkém
pobytu mají zájem vyzkoušet vše, co
nabízíme, ale neuvědomují si, že to
rozhodně není ku prospěchu jejich
zdraví. Velmi důležitý je také odpo−
činek. Vyrazit po dopoledních pro−
cedurách na horské kolo nebo ná−
ročný výlet rozhodně nedoporučuje−
me. Veškerá naše nabídka „balíčků“
včetně ceníku jednotlivých procedur
je na našich webových stránkách
www.sumavskelazne.cz.
V případě zájmu o zakoupení pobytu si
jej můžete objednat přímo z našich we−

bových stránek nebo na e−mail. adrese:
recepce@parkhotel−sumava.cz. Pro
závaznou rezervaci pobytu je potřeba
uhradit zálohovou platbu ve výši 50%
hodnoty pobytu. Druhou polovinu pak
doplatíte při ukončení pobytu přímo
v hotelu. Pokud jste se rozhodili věno−
vat pobyt jako dárek, zašleme Vám na
Vámi vybraný pobyt dárkový poukaz,
kde je již přímo rezervovaný ter−
mín nebo období platnosti
poukazu. Zde ovšem
vyžadujeme platbu ve
výši 100% před
odesláním pouka−
zu. Máte samo−
zřejmě možnost
využít mimosezon−
ního období, kdy
jsou pobyty cenově
příznivější. Nemusíte
mít ale ani strach z hlav−
ní sezony, případně termínů
v období školních prázdnin, prodlouže−
ných víkendů apod. Hotel je již sed−
mým rokem Adults Only, tzn. že děti

nemají do hotelu přístup. Obsazenost
hotelu je po celý rok konstantní a jeho
velikost a zázemí Vám garantují klid
a pohodu. Pro klid v hotelu a jeho okolí
je důležitá i informace o tom, že neza−
jišťujeme firemní akce, svatební hosti−
ny, oslavy narozenin, neubytováváme
skupiny (autobusy). Věnujeme se vý−
hradně hostům, kteří k nám přijíždí za
produktem Šumavských bylin−
ných lázní, za klidem a rela−
xací a aktivním pohybem
v šumavské přírodě.
Přes veškerá poziti−
va mají Šumavské
bylinné lázně jedno
velké omezení, a to
se bohužel týká
hostů, kteří mají
pohybové omezení.
V celém objektu je
velké množství schodů,
které nelze nijak jinak překonat než
chůzí. Charakter budovy neumožňuje
tento handicap řešit pomocí výtahů
a šikmých ploch.
(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.
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Léčivá relaxace ve venkovských lázních Bad Birnbach

Zdraví je na prvním místě
Kousek od českých
česko – bavorské
hranic, na jihový−
spolupráce Simo−
chodě Dolního Ba−
na Fink, která nás
vorska, leží malebné
městečkem i láz−
venkovské lázně Bad
němi provázela.
Birnbach. „Termální
Aktivně proti
koupele Rottal Ter−
stresu a únavě
me jsou zde jedny
Mezi pěti lázeňský−
z nejmodernějších
mi komplexy Dol−
termálních lázní v ce−
ního Bavorska byly
lé Evropě. Právě zde
podle vědecké stu−
vyvěrá horký léčivý
pramen. V Bad Birn− „Těšíme se na české náv− die termální lázně
bachu je spousta štěvníky. Jejich zájem o na− v Bad Birnbachu
přírodních krás ko− še termální lázně každým vyhodnoceny jako
rokem stoupá,“ sdělil nám s
nejlepší pro zbave−
lem řeky Rott, hustá
neskrývanou radostí ředitel
ní se stresu. Lázeň−
síť stezek pro nordic Správy lázní Viktor Gröll.
ský komplex Rottal
walking, pěší turisti−
Terme využívá léčivý pramen o te−
ku, jogging i cykloturistiku. Pro
plotě 70°C a je to nejteplejší pra−
milovníky golfu je k dispozici
men ve střední Evropě. Napájí cel−
místní golfový areál s jedním 18
kem 31 venkovních i vnitřních ter−
jamkovým a jedním 9 jamkovým
málních bazénů a každý je jinak
hřištěm. Venkovské lázně Bad
teplý, od 26°C do 40°C. V bazé−
Birnbach jsou skvělým místem
nech denně mění vodu. Lázně
pro odpočinek a v termální vodě
v Bad Birnbachu Rottal Terme tvoří
se vaše tělo i duše doplní no−
dva samostatné komplexy –
vou energií,“ říká koordinátorka

V Bad Birnbachu je zdraví na prvním místě.

Terapiebad s léčivým zaměřením
a Vitarium s atrakcemi, jako napří−
klad plavání v proudu, saunový
svět, nebo se můžete ponořit do
slané laguny. Navštěvovat můžete
oba komplexy.
„Léčivá voda obsahuje fluorid
sodný, bikarbonát a chlorid. Bla−
hodárně působí především na de−
formující onemocnění kloubů,
chronické zánětlivé revmatické
onemocnění, chronické degenera−
tivní páteřní poruchy a revmatis−
mus. Cvičení v termální vodě má
velmi příznivý vliv na oběhový
systém a pohybové ústrojí. Účinky
léčivé vody jsou vědecky prokáza−
né,“ potvrdil nám
ředitel Správy lázní
Viktor Gröll.

Kanál s termální vodou v délce 105
metrů je v Evropě jediným svého
druhu.

dobří. Chronický stres, který nám
přivodí syndrom vyhoření, se zařa−
dil mezi civilizační choroby a je
třeba proti němu bojovat. Kaž−
dému, kdo projeví
zájem zbavit se stre−
su, únavy a najít no−
vý přístup k péči
Spolupráce
o zdraví a kondici,
s mnichovskou
připravíme v našich
univerzitou
lázních 14 denní pro−
gram. Výsledky se
„Do Bad Birnbachu
zaručeně dostaví.
přijíždějí hosté, kteří
Samozřejmě, že vel−
se chtějí zbavit stre−
mi rádi také přivítá−
su, únavy, pesimis−
me naše české přá−
mu, úzkosti. Našim
tele,“ zve k návštěvě
motem je – Aktivně
ředitel Správy lázní
proti stresu a úna−
vě. Řadíme se k nej− „Návštěvou lázní Rottal Viktor Gröll.
Terme v Bad Birnbachu udě− V Bad Birnbachu si
lepším lázeňským
láte hodně moc pro své
komplexům v Ba− zdraví,“ říká koordinátorka skvěle odpočinete,
vorsku, kterým se česko – bavorské spoluprá− uvolníte své tělo
a dobře se najíte.
daří úspěšně od− ce Simona Fink.
Svůj pobyt můžete
bourávat stres, de−
strávit v soukromí apar tmánů
prese, strach, úzkost. Spolupra−
a penzionů nebo ve čtyřhvězdičko−
cujeme s Univer zitou Ludwiga
vém hotelu. Venkovské lázně mají
Maximiliana v Mnichově a společ−
jedno z nejlepších hodnocení od
ně se zabýváme preventivními
hostů, mj. pro svoji neobyčejnou
opatřeními, které by lidem pomoh−
polohu, atmosféru, jedinečnou pé−
ly předcházet stresu a bolestem,
či a pohostinnost.
než bude pozdě. Musím říci, že
Romana Merglová
jsme v odbourávání stresu velmi

Křesťanská pedagogicko−psychologická poradna
Od nového školního roku je v Plzni
na Slovanech otevřena nová křes−
ťanská pedagogicko−psychologická
poradna (KPPP Plzeň). Nabízí po−
moc dětem i rodičům v duchu křes−
ťanského optimismu. Svým působe−
ním přirozeně doplňuje systém cír−
kevního školství v Plzeňské a Česko−
budějovické diecézi. Primárně slouží
církevním školám, ale služby jsou
otevřeny také pro klienty, kteří o spo−
Plzeňský rozhled 10/2018

lupráci s poradnou projeví zájem.
Krédem poradny je jasná ochota po−
moci s předkládanou těžkostí, ote−
vřenost vůči rodičům a dětem, klidné
prostředí a přátelská atmosféra v du−
chu křesťanského optimismu.
KPPP Plzeň zajišťuje pro děti, žáky
a studenty a jejich zákonné zástup−
ce, a také pro školy a školská zaří−
zení informační, diagnostickou, po−
radenskou a metodickou pomoc,

poskytuje odborné psychologické
a speciálně pedagogické služby,
spolupracuje na preventivně výchov−
né péči, napomáhá žákům při volbě
povolání. Mezi nejčastější celoroční
důvod návštěvy poradny patří školní
neúspěšnost u dětí na základní ško−
le, jedná se o žáky, u kterých je čas−
to po komplexním vyšetření zjištěna
specifická porucha učení či porucha
aktivity a pozornosti.

ZDRAVOTNÍ PŘÍLOHA

Vyšetření úrovně školní zralosti
u předškolních dětí čeká pora−
denské pracovníky po novém roce,
kdy pomalu začínají zápisy do prv−
ních tříd. Po letních prázdninách
až do prosince jsou to naopak žáci,
kteří přichází se žádostí o pomoc
při maturitní zkoušce. KPPP Plzeň
sídlí na Jiráskově náměstí v Plzni
na Slovanech v budově kláštera
dominikánů.
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Střípky
z Plzně

Škoda Transportation podpoří

Zpevní sochu na
průčelí kostela

v sezóně 2018/2019 nově i mládež

Částkou 100 tisíc korun přispě−
je město Římskokatolické far−
nosti Plzeň na odborné zajiště−
ní a zpevnění sochy Immacu−
laty na hlavním průčelí koste−
la Nanebevzetí Panny Marie
v areálu františkánského kláš−
tera v Plzni. Současný stav ba−
rokní pískovcové sochy, u které
bylo v roce 2000 restaurátorem
provedeno zpevnění a částečná
rekonstrukce sochařského tva−
ru, je podle odborníků havarijní.
„Cílem je zajistit a zpevnit so−
chu tak, aby mohla být zhotove−
na v budoucnu její replika a aby
bylo zamezeno odpadávání uvol−
něných částí sochy do prostoru
vstupu do kostela. Celkové ná−
klady přesahují finanční mož−
nosti vlastníka, a proto jsme se
rozhodli přispět,“ uvedl první ná−
městek primátora Martin Baxa.

Podle odborníků socha v dů−
sledku použitého pískovcového
materiálu, který není vhodný pro
uplatnění v exteriéru a po vrst−
vách odmrzá, vykazuje velké
úbytky hmot. „Svědčí o námaze
erozních vlivů a vykazuje tva−
rovou degradaci sochy a velmi
vážnou statickou poruchu,“ do−
plnil vedoucí Odboru památkové
péče Magistrátu města Plzně
Petr Marovič. Kostel Nanebevzetí
Panny Marie je jako součást
areálu františkánského kláštera
v Plzni nemovitou kulturní pa−
mátkou. S výstavbou areálu kláš−
tera bylo započato krátce po ro−
ce 1295 a stavba kostela Nane−
bevzetí Panny Marie byla více−
méně dokončena kolem roku
1350. Dnešní barokní úprava
kostela, na níž se v letech 1723
– 1724 podílel též Jakub Augus−
ton, konkrétně přestavbou hlav−
ního západního průčelí, kde je
osazena socha Immaculaty, byla
dokončena roku 1740.
28

Škoda Transportation zůstává ge−
nerálním partnerem hokejového
klubu HC Škoda Plzeň i v nadchá−
zející sezóně 2018/2019. Společ−
nost příští rok navíc nově podpoří
všechny mládežnické kategorie led−
ního hokeje v Plzni a nadační fond
Regionální plzeňské hokejové aka−
demie. Škoda Transportation pod−

poruje plzeňský hokej už téměř de−
set let, od sezóny 2009/2010, kdy
se na dresy hokejového klubu vrátilo
logo s okřídleným šípem. Od roku
2012 se Škoda Transportation stala
generálním partnerem a klub od té
doby nese jméno HC Škoda Plzeň.
„Jsem rád, že Škoda Transporta−
tion je partnerem tak úspěšného ho−
kejového klubu. V loňském roce se
HC Škoda Plzeň podařilo vyhrát

základní část hokejové extraligy
a věřím, že v dalším ročníku bude
bojovat o extraligový titul,“ říká
předseda představenstva a generál−
ní ředitel skupiny Škoda Transporta−
tion Petr Brzezina a doplňuje: „Těší
mě, že naše tradiční spolupráce po−
kračuje již téměř deset let. Nově
jsme uzavřeli partnerství také s mlá−
dežnickými plzeňskými kluby, které
rovněž ponesou slavné jméno pl−
zeňské Škodovky.“
„Mám radost, že pro novou sezo−
nu zůstává generálním partnerem
našeho klubu společnost Škoda
Transportation. Dvojnásobnou ra−
dost mám z toho, že se podařilo
rozšířit finanční podporu i na všech−
na mládežnická družstva,“ říká ge−
nerální manažer klubu HC Škoda
Plzeň Martin Straka. A dodává:

„Beru to i jako ocenění a podporu za
práci, kterou naši trenéři u mládeže
v posledních sezónách odvedli.“
Tradici podpory sportu zavedl již
zakladatel firmy, Emil Škoda. Škoda
Transportation i v současnosti pova−
žuje sport za samozřejmou součást
svých sponzorských aktivit. Škodov−
ka finančně podporuje kromě plzeň−
ského hokeje také dva multifunkční
sportovní areály v Plzni – Škoda
Sport Park a ŠkodaLand. Tam mo−
hou lidé zadarmo využít širokou na−
bídku sportovišť, in−line dráhu zá−
vodních parametrů, nebo například
horolezeckou věž. Firma sponzoruje
také velice úspěšný Atletický klub
Plzeň. V neposlední řadě je Škoda
Transportation společně se Západo−
českou univerzitou zakladatelem
Science centrum Techmania.

Vrba Pavla Vrby opět s cedulkou
Ve Chvojkových lomech byla opě−
tovně odhalena (11. září) pamětní
cedulka u „Vrby p. Pavla Vrby“,
a to za účasti starosty Slovan
Lumíra Aschenbrennera a trenéra
plzeňské „Viktorky“ pana Pavla
Vrby. Tento originální dárek dostal
kouč fotbalistů Viktorie
od obvodu Slovany
v roce 2013 k tehdej−
ším 50. narozeninám.
A protože původní
cedulka od té doby již
několikrát nedobrovolně
změnila majitele a Pavel
Vrba získal pro Plzeň
hned po svém návratu

další titul, obvod využil příležitosti,
navíc došlo i k aktualizaci textu.
Pavel Vrba popřál sice cedulce,
aby na svém místě tentokráte vy−
držela, ale s případným dalším li−
govým triumfem ji obvod rád opět
obmění!

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Odvážně k úspěchu při spolupráci
bavorských a českých firem

česko−bavorský work−
shop na určité téma.
Druhou částí mé činnosti
je pořádání přeshranič−
ních akcí, jako je napří−
klad 2. Bavorsko−česká
burza firem, přičemž mo−
hou podniky využít tuto přeshraniční
platformu k osobnímu kontaktu
s aktéry sousední země. Dále zde
mají možnost na určeném místě
dvojjazyčně zveřejnit, co nabízejí
a co hledají. Na minulých akcích na−
šla díky tomu řada firem nové odbě−
ratele či dodavatele.
Která odvětví jsou středem zájmu?
Největší zájem je právě u těch odvět−
ví, na které se zaměřuje letošní bur−
za firem, a to strojírenství, elektro−
technika, IT a automotive. Pro tyto
branže jsem již zprostředkovala
spoustu přeshraničních kooperací.
Obecně se na mne mohou obrátit
firmy ze všech oborů. Díky mé čin−
nosti vznikly nové česko−bavorské
obchodní vztahy například i v potra−
vinářském či textilním průmyslu.
Jaké jsou další záměry?
Na jaře 2019 budeme pořádat další
akci „3. Bavorsko−český den pro fir−
my“. Ten se bude konat v Bavorsku
a bude zaměřen na všechna odvětví.
Součástí akce bude networking zací−
lený na jednotlivé branže.
(re)

Bavorsko−česká burza v Klatovech 25. 10. 2018
Hospodářské vztahy mezi Bavor−
skem a Českou republikou už ma−
jí svoji tradici.
O chystané akci v Klatovech jsme
si povídali s manažerkou kontakt−
ních sítí Bavorsko – Čechy, Ing.
Jaroslavou Pongratz.
Ve čtvrtek 25. října 2018 od 15:00
hodin se bude v Klatovech v kul−
turním domě Družba konat 2. Ba−
vorsko−česká burza firem. Paní
inženýrko, můžete nám akci při−
blížit?
Překonání hranic a usnadnění přes−
hraničního dialogu jsou společné
cíle Evropského regionu Dunaj−
Vltava a Niederbayern−Forum (Re−
gionální marketing Dolního Bavor−
ska, jednatel Bertram Vogel). Na zá−
kladě toho vznikla v loňském roce
myšlenka Bavorsko−české burzy fi−
rem, která podporuje hospodář−
skou kooperaci mezi Bavorskem
a Českou republikou a dále ji rozvíjí.
Letos se koná druhý ročník této
akce. Spolupořadatelé jsou české
a bavorské hospodářské komory.
V pořadí 2. Bavorsko−česká burza fi−
rem se zaměří na obory strojíren−
ství, elektrotechnika, IT a automoti−
ve. Západočeské, jihočeské a dol−
nobavorské firmy, vysoké školy
a další organizace jsou opět zvány
do Klatov, kde mohou prezentovat
své produkty a služby, poznat se
s lidmi se stejným zaměřením, po−
dílet se na přeshraniční spolupráci

a využít osobní kontakt pro nové nové obchodní vztahy. Bariérou
jsou však často nedostatečné jazy−
obchodní vztahy.
Program druhé burzy firem je opět kové znalosti. Burza firem podporu−
zajímavý a mnohostranný. Firmy je vznik nových česko−bavorských
a vysoké školy představí best−prac− kooperací i v případě, že účastníci
tice příklady, jak úspěšně přes− nedisponují znalostí sousedního ja−
zyka, neboť všech−
hraničně spolupracují
ny přednášky bu−
a zprostředkují tak své
dou simultánně tlu−
zkušenosti a rady za−
močeny a i během
jímajícím se firmám
vlastního veletrhu
a startupům, následně
mohou firmy zdar−
se uskuteční veletrh.
ma využít tlumoční−
Vstup na celou akci
ka pro bilaterální
je pro výstavce i pro
rozhovory.
návštěvníky zdarma.
Působíte jako ma−
Z organizačních důvo−
nažerka kontak−
dů je nutné se předem
tních sítí pro Ba−
přihlásit.
vorsko a Čechy.
Lze říci, že spoluprá−
ce na obou stranách Manažerka kontaktních sítí Jakým způsobem
je pro firmy úspěšná? Bavorsko−Čechy Ing. et Ing. můžete firmy pod−
pořit?
Určitě. Hranice jsou již Jaroslava Pongratz, MBA
Primárním cílem je
skoro třicet let otevřené
a za tu dobu samozřejmě vznikla řa− vytvoření přeshraničních vztahů.
da úspěšných přeshraničních ko− Mohou mne kontaktovat české firmy,
operací v různých branžích, které univerzity a jiné organizace, které
přispěly k posílení konkurences− chtějí zprostředkovat kontakty do
chopnosti na obou stranách. Hos− Dolního Bavorska v oblasti vědy
podářské vztahy mezi Bavorskem a ekonomiky a obráceně dolnoba−
a Českou republikou jsou velice vorské subjekty v Čechách. Napří−
úzké. Jedním z hlavních důvodů je klad pokud firma hledá zahraničního
obdobná odvětvová struktura, při− dodavatele, plánuje v sousední zemi
čemž mezi nejdůležitější obory patří založit pobočku nebo potřebuje
strojírenství a automotive. Velkou partnera v rámci přeshraničního vý−
výhodou je také geografická blíz− zkumu apod. Dále jim můžu vy−
kost obchodního partnera. I v dneš− pracovat různé rešerže, poskytnout
ní době existuje velký potenciál pro odborné konzultace a zorganizovat

KONTAKTNÍ ÚDAJE:
Ing. et Ing.
Jaroslava Pongratz, MBA
Evropský region Dunaj−Vltava
Manažerka kontaktních sítí
Bavorsko – Čechy
Tel.: 0049 170 8118194, Email:
j.pongratz@euregio−bayern.de

Počet míst s bezplatnou wifi nově pokrývá daší místa
Město Plzeň rozšířilo bezplatné wifi
připojení na další sportoviště. Po ne−
dávném spuštění wifi sítě na stadio−
nu FC Viktoria Plzeň se pokrytí dočkal
také Plavecký bazén Slovany, Měst−
ská sportovní hala TJ Lokomotiva
Plzeň a Atletický stadion města Plzně
ve Skvrňanech. Plzeňané i turisté
mohou síť s názvem PLZEN Sport
Wi−Fi využít na neomezenou dobu.
Celkem už jsou ve městě více než
dvě desítky míst s bezplatným připo−
jením. Rozšiřování wifi sítě je sou−
částí projektu Smart City Plzeň, který
přináší chytrá řešení pro pohodlnější
a příjemnější život obyvatelů západo−
české metropole.
„Dnešní doba je jednoznačně spo−
jena s moderními technologiemi a lidé
30

využívají mobilní telefony a jiná chyt−
rá zařízení k celé řadě úkonů. Proto
chceme nabídnout Plzeňanům a tu−
ristům možnost bezplatného připoje−
ní na co nejvíce místech západoče−
ské metropole. V současné době více
než dvacítku takových lokalit rozšířila
tři hojně navštěvovaná sportoviště,
využíváme přitom ve zjednodušené
formě technologii, kterou jsme apli−
kovali letos na jaře při pokrytí stadio−
nu FC Viktoria Plzeň ve Štruncových
sadech,“ řekl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
K síti PLZEN Sport Wi−Fi je možné
se přihlásit během několika vteřin,
stačí pouze potvrdit podmínky a zaří−
zení se připojí na neomezeně dlou−
hou dobu. Práce na sportovištích

zabraly odborníkům několik měsíců.
„Co se týká plaveckého areálu, zde je
nově sítí pokrytý vnitřní prostor tribun
u hlavního bazénu, u atletického sta−
dionu jde o prostor hlediště a navíc
sektory, které využívají například no−
vináři, v areálu TJ Lokomotiva jsme
instalovali připojení v hlavní hale,“
uvedl vedoucí úseku infrastruktury
Správy informačních technologií
města Plzně Libor Červený. Doplnil,
že nejvíce času zabralo správné
umístění a nasměrování techniky.
„Plzeň v tomto ohledu využívá fak−
tu, že má na svém území velmi do−
brou optickou síť, která ve 110 kilo−
metrech pokrývá na 130 městských
budov. Instalace wifi připojení v těchto
lokalitách tak již nepřináší velké nákla−
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dy spojené s technickým řešením,
v rámci konektivity pak využíváme
zkušenosti s chytrou sítí zprovozně−
nou na stadionu ve Štruncových sa−
dech. Jsme rádi, že můžeme nabíd−
nout lidem tuto službu a zvýšit tak je−
jich komfort při návštěvě sportovišť,
zároveň těmito kroky držíme tempo
s moderními evropskými metropole−
mi,“ okomentoval technický náměstek
primátora města Plzně Pavel Šindelář.
Wifi síť, jež město instalovalo na
sportoviště, je speciálně přizpůsobe−
na, aby zvládla připojit velké množ−
ství zařízení na malém prostoru a je
kombinací moderních bezdrátových
technologií, specializovaného soft−
waru a služeb optimalizovaných pro
sport a zábavu.
Plzeňský rozhled 10/2018

Miliony do technické vybavenosti škol
Městské základní školy na území
západočeské metropole se dočka−
ly dalšího vylepšení. Tentokrát od−
borníci pracovali na technické vy−
bavenosti, konkrétně na vylepšení
datové konektivity, zvýšení úrovně
vedení výuky za pomoci nejnověj−
ších interaktivních technologií ne−
bo vybudování zcela nových jazy−
kových učeben.
V celkem 26 základních školách
šlo o investici převyšující částku
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55 milionů korun. Moderní techno−
logie pomohou i s rozvojem jazyko−
vých dovedností. Za částku převy−
šující dva miliony korun se podařilo
vybavit devět zcela nových jazyko−
vých učeben.
Například práce na vylepšení da−
tové konektivity, jež je důležitá z hle−
diska funkčnosti výukových progra−
mů, odborníci realizují už od roku
2016. Letos se práce týkaly devíti
institucí. Výraznou obnovou prošla

také technika. „Do škol jsme insta−
lovali téměř tisícovku nových počí−
tačů a notebooků, na 380 tabletů
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a 90 moderních interaktivních do−
tykových LCD panelů, které umož−
ňují propojení jak tabletů, tak mo−
bilních telefonů. Finance putovaly
také na důležité komponenty, jako
jsou bezpečnostní firewall a WiFi
nebo licence,“ uvedl Bohuslav
Horais, vedoucí úseku podpory
uživatelů Správy informačních tech−
nologií města Plzně.
Od roku 2016 do roku 2018
investovalo město do technické vy−
bavenosti škol dohromady téměř
80 milionů korun.
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Vaše pracovní nabídky
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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.: 373 721 655 (paní Bulínová)
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

Více informací:
Plzeňský rozhled 10/2018

www.iv−nakladatelstvi.cz
PRACOVNÍ NABÍDKY
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SOŠ a SOU Sušice využívají již 3. rokem nové
učebny podpořené v rámci dvou projektů ROP

Realizace dvou projektů ROP,
a to „Modernizace odborných
učeben a výuky řízení vozidel“
a „Modernizace odborného vý−
cviku“, přinesla výrazný posun
v kvalitě přípravy žáků školy na
svá budoucí povolání. Umožňuje
učitelům využívat velmi moderní
techniku při výuce odborných
předmětů a praxe. Dá se říci, že
se žáci učí na velmi moderním
zařízení, se kterým se budou
setkávat i v praxi při výkonu
povolání.
Dotace 13 milionů umožnila re−
konstrukci a vznik nových učeben
trenažérů, programování, gastro−
nomie, byl zakoupen nový CNC
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stroj, svářecí simulátor a další
stroje pro obory vzdělání Opravář
zemědělských strojů, Mechanik
opravář motorových vozidel,
Autoelektrikář.
Díky těmto projektům je škola vel−
mi dobře vybavená a může učit to,
co je požadováno ve firmách.
Věříme, že i zájem ze strany bu−
doucích žáků studovat na naší
škole bude díky tomuto kvalitnímu
vybavení větší a že se tak zvýší zá−
jem o obory studia podpořené
těmito projekty ROP Jihozápad.
Modernizace učeben rovněž
přispěla k lepší uplatnitelnosti žá−
ků na trhu práce, což bylo naším
cílem.

125 let SOŠ a SOU Sušice
SOŠ a SOU Sušice oslaví v pátek
14. prosince 2018 své jubileum,
a to 125 let od svého založení.
Na oslavu jubilea připravuje škola
slavnostní program, který se
uskuteční v sušické Sokolovně.
Kromě pozvaných hostů a sou−
časných zaměstnanců školy se
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sejdou i bývalí učitelé, kteří budou
mít možnost zavzpomínat na léta
svého působení na škole. Zároveň
zveme k návštěvě a prohlídce
školy bývalé absolventy a nové
uchazeče o studium.
V souvislosti s tím škola připra−
vuje rovněž zajímavé akce i pro
veřejnost.

Plzeňský rozhled 10/2018

Stavba nové psychiatrické kliniky na Lochotíně odstartovala
Fakultní nemocnice Plzeň zahájila
dlouho očekávanou výstavbu no−
vého pavilonu psychiatrické klini−
ky. Toto pracoviště přinese pacien−
tům z celého jihozápadu Čech
mnohem vyšší komfort v souladu
s koncepcí reformy psychiatrické
péče a zároveň umožní rozšíření
ambulantních provozů. Výstavba
je financována z prostředků inte−
grovaného regionálního operační−
ho programu a za účasti financí ze
státního rozpočtu.
„Dnes se plzeňská psychiatrická
klinika s kapacitou 70 lůžek nachází
ve dvou poschodích interního pavi−
lonu v lochotínském areálu Fakultní
nemocnice Plzeň. Je jediným zaří−
zením v regionu, které je schopno
poskytnout akutní psychiatrickou
péči pro pacienty všech psychiatric−
kých diagnóz. Reforma psychiatric−
ké péče neznamená jen zvýšení
dostupnosti a komfortu poskytova−
ných zdravotních a sociálních slu−
žeb pro duševně nemocné, ale i hu−
manizovat psychiatrickou péči, mo−
dernizovat poskytované zdravot−
nické služby a zlepšit kvalitu života
duševně nemocných osob,“ vysvět−
Plzeňský rozhled 10/2018

luje ředitel FN Plzeň MUDr. Václav
Šimánek, Ph.D.
Na nové klinice bude na jednotli−
vých odděleních plně fungující akut−
ní lůžková péče pro diagnostickou,
léčebnou, ošetřovatelskou a konsi−
liární péči, poskyto−
vána bude i péče am−
bulantní, preventivní,
krizová, rehabilitační
a psychosociální.
„Přijetí pacienta
v akutním stavu bu−
de možné nepřetrži−
tě po dobu 24 hodin
a sedm dní v týdnu,
nepřijetí bude možné
jen s ohledem na pře−

kročené kapacitní možnosti příjmo−
vého oddělení. Ze současného po−
čtu 76 akutních lůžek bude v novém
pavilonu zvýšen počet na 90. V prů−
běhu posledních let počet hospita−
lizovaných i ambulantně ošetřených
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pacientů na PK FN Plzeň vzrostl.
Počet všech ambulantně vyšet−
řených pacientů rok od roku stou−
pá,“ popisuje budoucnost nového
pavilonu přednosta psychiatrické
kliniky doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Prostor pro pavilon
je připraven v lochotín−
ském areálu FN Plzeň,
bude se nacházet u in−
ter ního pavilonu v blíz−
kosti vchodu A a nabídne
pacientům jedno a dvou−
lůžkové pokoje. Zároveň
dojde k úpravě místní ko−
munikace vedoucí k he−
liportu. Pro akutní uza−
vřené oddělení bude vy−
budované i vnitřní ven−
kovní atrium s travna−
tými prostory a zelení, pro řadu
pacientů bude dočasně jediným
místem, kam se dostat na čerstvý
vzduch a opustit vnitřní prostory bu−
dovy a oddělení.
Financování nové čtyřpatrové bu−
dovy za zhruba 354 milionů korun
je z 85 % plánováno z evropských
fondů a 15 % bude hrazeno pří−
spěvkem ze státního rozpočtu.
37

Dotaz čtenáře PM:
Dobrý den,
mám dotaz ohledně exekuce, udě−
lal jsem si nějaké dluhy a teď je na
mě vedená exekuce, dluhy jsou
v řádech desítek tisíc. Mám dům
a bojím se, že mi ho exekutor
vezme, dá se proti tomu nějak
bránit?
Děkuji

Odpověï advokáta:
Dobrý den,
jestliže jste své závazky neplnil
a vymáhání dluhů došlo až do stá−
dia exekučního řízení, tak soudní
exekutor musí postupovat tak, aby
co nejdříve dluh společně s příslu−
šenstvím vymohl. Exekuci exekutor
provádí některým ze způsobů sta−
novených exekučním řádem (zákon
č. 120/2001 Sb., o soudních exe−
kutorech a exekuční činnosti), resp.
občanským soudním řádem (zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád). Ve vztahu k nemovitostem
exekutor buď zřizuje exekutorské
zástavní právo, nebo nařizuje exe−
kuci prodejem nemovitých věcí.
Při svém počínání je ale exekutor
omezen, konkrétně ust. § 47 odst.
1 exekučního řádu stanoví, že exe−
kutor je povinen v exekučním příka−
zu zvolit takový způsob exekuce,
který není zřejmě nevhodný, zejmé−
na vzhledem k nepoměru výše dlu−
hů povinného a ceny předmětu,
z něhož má být splnění dluhů povin−
ného dosaženo. Z této obecné for−
mulace vyplývají pro povinné zá−
sadní důsledky, zejména to, že
soudní exekutor nemůže postihnout
majetek, jehož hodnota je nepo−
měrně vyšší než výše dluhu. Zjed−
nodušeně řečeno, pro dluh ve výši
50.000,−Kč nemůže exekutor zřídit
exekutorské zástavní právo k ne−
movitosti nebo nařídit prodej této
nemovitosti, pokud má nemovitost
cenu například jednoho milionu.
Musí být vždy dodržena zásada
přiměřenosti.
V úvodu se zmiňuji, že společně
s dluhem exekutor vymáhá také

příslušenství, tím jsou myšleny
zejména úroky z prodlení, náklady
soudního řízení, náklady exekuce.
Příslušenství není zanedbatelnou
částí dluhu, naopak, často se stá−
vá, že příslušenstvím, především
náklady soudního řízení a náklady
exekuce, dluh naroste i dvojnásob−
ně. Při úvahách o přiměřenosti ve−
dení exekuce je tak nutné mimo
jistinu dluhu počítat také s vy−
máhaným příslušenstvím. Příslu−
šenství soudní exekutor vyčísluje
v exekučním příkazu.
V případě, že by i přes pravidlo
obsažené ve výše citovaném ust.
§ 47 odst. 1 exekučního řádu, sou−
dní exekutor zřídil exekutorské zá−
stavní právo k Vašemu domu, ne−
bo nařídil prodej domu, ačkoli je
výše dluhu v nepoměru s hodno−
tou domu, pak máte možnost
u exekutora navrhnout zrušení da−
ného exekučního příkazu, pokud
by soudní exekutor Vašemu návr−
hu nevyhověl, můžete se obrátit na
obecný soud, který bude o Vašem
návrhu rozhodovat.
Mgr. Zdenka Ambrožová,
advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Peníze pomohou
cyklistům
i hospicům
Zastupitelé města Plzně po−
skytnou částku 5,3 milionu ko−
run na projekt nazvaný Stezka
pro chodce a cyklisty Radčice
– Křimice, kdy peníze půjdou
na vybudování nové zpevněné
komunikace od mostu v Radči−
cích ke křimické sokolovně.
Suma 3,8 milionu korun je
určena na projektovou doku−
mentaci a realizaci rekonstrukce
objektu bývalé vodárny na adre−
se Těšínská 26, kde vznikne no−
vé středisko dobrovolnického
centra TOTEM, jež se zaměřuje
na seniory a nabízí jim řadu vol−
nočasových aktivit a podobně.
Zatím funguje v Bolevci, nicmé−
ně své aktivity chce rozšířiti na−
příklad i na Doubravku.
Částka 2,5 milionu korun po−
může také dofinancovat budování
bezbariérového řešení Hospice
svatého Lazara v Plzni, který
v budově ve Sladkovského ulici
poskytuje paliativní péči od roku
1998. Hospic se nachází v budo−
vě o pěti nadzemních podlažích.
Rekonstrukce zahrnuje opravu
výtahové šachty, výměnu dvou
lůžkových výtahů, které jsou na
konci své životnosti, vybudování
bezbariérového WC a výměnu
stávajících dveří do budovy za
dveře s automatickým otevíráním
pro vstup osob s pohybovým po−
stižením. Kvůli úpravám musí
hospic dočasně využít i prostory
Rokycanské nemocnice.
„Částku 600 tisíc korun použi−
jeme na zpracování dokumentace
na výstavbu pruhu pro podélné
parkování včetně obnovy stromo−
vé aleje v ulici Edvarda Beneše
podél Fakultní nemocnice Bory,
vycházíme tak vstříc požadavku
veřejnosti na více parkovacích
míst v dané lokalitě, vzniknout by
jich tam mělo zhruba 40,“ vysvět−
lil Pavel Kotas. Miliony korun jsou
také určeny na dofinancování re−
konstrukcí na základních školách.
Z přebytku je také uhrazeno po−
nížení příjmů z hazardu, což do−
kládá, že se daří regulovat hazard
na území města Plzně.
Plzeňský rozhled 10/2018

Jubilejní Dvorana slávy
Desátá Dvorana slávy hejtmana
Plzeňského kraje uvítala další tři
osobnosti regionu v oblasti umění
a sportu. Jsou jimi významný archi−
tekt a veřejně činný člověk Jan Sou−
kup, hokejový obránce, olympijský
vítěz z Nagana 1998 a asistent trené−
ra Jaroslav Špaček a herečka Divadla
J. K. Tyla v Plzni Monika Švábová.

Společně převzali pamětní list a cha−
rakteristický kámen – achát.
Všichni se narodili nebo jsou spjati
s Plzeňským krajem a svou praco−
vitostí, houževnatostí a profesiona−
litou, ale i morálními a lidskými vlast−
nostmi překračují jeho hranice.
Do Dvorany slávy vstoupilo dosud
37 osobností.

Potřebným je třeba pomáhat
Plzeňská TOP 09 podpořila plzeň−
ský Hospic svatého Lazara. Částku
5000 korun, kterou vybrala od
návštěvníků benefičního multižán−
rového večera, hospic použije na
nákup nového kávovaru pro své
klienty. Podpora služeb zabývají−
cích se péčí o seniory a rozvíjení
různých typů sociálních služeb
patří mezi priority, které TOP 09
v Plzni prosazuje.

„Jsem rád, že jsme dnešním ve−
čerem mohli přispět na dobrou věc.
Hospic svatého Lazara a jeho za−
městnanci poskytují své služby
Plzeňský rozhled 10/2018

a péči lidem v konečném stádiu ne−
vyléčitelného onemocnění v Plzni již
20 let. Jejich práce, která není jen
povoláním, ale i posláním, si ne−
smírně vážím. Do sociálních služeb
chceme přinést větší stabilitu.
Naším cílem je proto zavést systém
jejich víceletého financování. Také
chceme v Plzni postavit minimálně
jedno nové pobytové sociální za−
řízení pro seniory a prosadit, aby
bylo svěřeno do sprá−
vy organizace k to−
mu městem založené
a určené. Podpoříme
také mobilní hospico−
vé služby,“ řekl na
akci v hudebním klu−
bu Bílej Medvěd před−
seda plzeňské TOP 09
a kandidát na primá−
tora Michal Vozobule.
Neziskové organi−
zace podporuje TOP
09 dlouhodobě již od
roku 2010. Každý rok
věnuje výtěžek ze svého krajského
reprezentačního plesu dvěma vy−
braným spolkům, které pomáhají
lidem s handicapem.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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„Rok 1918 a umění v Plzni“
v Západočeské galerii
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Ve výstavní síni „13“ Západočeské
galerie je možné až do 4. listopadu
navštívit další výstavu k letošním
„osmičkovým výročím“, týkající se
tentokrát stého výročí samostat−
ného státu. Vznik Československa
představoval pro regionální umě−
lecký život silný podnět. V Plzni, vý−
znamném průmyslovém městě, kte−
ré však bylo umělecky prostředím
opožděným a provinciálním, vzniká
řada výtvarných spolků, které měly
napomoci, aby se místní výtvarné
umění, jeho autoři a publikum stali
rovnocennou složkou moderní kultu−
ry samostatné republiky.

V dalších částech výstavy se mo−
hou návštěvníci seznámit s pracemi
významných plzeňských umělců
(Josef Skupa, František Pořický aj.)
i s kulturní atmosférou plzeňského
meziválečného života, k níž patřil

V první části výstavy je ukázáno,
jak se v díle plzeňských umělců
projevila přímá zkušenost první
světové války. Autenticky ji odráží
dokumenty z ruky předních plzeň−
ských umělců meziválečné doby,
kteří strávili několik let na frontě:
ilustrovaný válečný deník Bohumila
Krse a ilustrované autorské knihy
Josefa Hodka.
Na výstavě je představena slavná
loutka plzeňského Kašpárka spolu
s kresbou Bohumila Krse Jak plzeň−
ský Kašpárek pochovával Rakous−
ko. Kresba zachycuje scénu z lout−
kového představení, v níž plzeňský
Kašpárek v září 1918 za všeobecné−
ho nadšení obřadně pohřbil dvou−
hlavého orla a s ním symbolicky
rakousko−uherskou monarchii.

důraz na pedagogiku a tvůrčí mož−
nosti jedince, knižní kulturu i erotic−
ké radosti. Vystaveny jsou zde mj.
tři erotic ké zpěvníky, které vydal
Josef Hodek a jejichž vtipné a pepr−
né texty, sesbí rané na venkově
v okolí Plzně, doprovodil výmluvný−
mi kresbami.
V rámci doprovodného programu
jsou pro veřejnost připraveny komen−
tované prohlídky, přednáška a tvůrčí
dílna pro rodiče s dětmi (kompletní
program viz www.zpc−galerie.cz).
Po skončení výstavy bude ná−
sledovat její pokračování, které
představí tentokrát plzeňskou archi−
tekturu v meziválečném období
(„Pracovna republiky. Architektura
Plzně v letech 1918–1938“, od 21.
listopadu).

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Lepší osvětlení
schodů
Nového divadla
Město Plzeň vylepšilo osvětlení
schodiště v sále svého Nového di−
vadla. Divákům tak již v nové sezo−
ně 2018/2019 interiér nabízí přívě−
tivější a komfortnější prostředí.
Úprava spočívala v přidání nového
čela ke každému schodu, který tak
má osvícenu horní i spodní hranu.
„Osvětlení schodiště, ač bylo zho−
toveno podle platných norem a bez−
pečnostních předpisů, bylo vnímáno
jako nekomfortní. Proto jsme ke
každému schodu nechali přidat nové
čelo. Celkem bylo upraveno 92 kusů
schodů. Práce to nebyla jednodu−
chá. Vše se muselo zaměřit, protože
každý schod má jinou výšku z důvo−
du dosažení maximální viditelnosti
na jeviště ze všech řad hlediště.
Navíc jsme museli splnit řadu bez−
pečnostních požadavků, protože
schody jsou součástí nouzového
osvětlení, takže se navyšovala mimo
jiné kapacita baterií záložního systé−
mu. Dalším požadavkem byla mož−
nost ovládat intenzitu osvětlení
schodiště i během představení podle
záměru režiséra představení,“ přiblí−
žil změny radní pro správu měst−
ských nemovitostí David Šlouf.
Podle ředitele Divadla J. K. Tyla
Martina Otavy instalace světelných
pásů na každém schodu zlepší
orientaci při pohybu v průběhu před−
stavení a rovněž tak bezpečnost
návštěvníků. „Jsem velmi rád, že
celé zařízení bylo realizováno s ma−
ximální precizností v detailu a podtr−
huje tak exkluzivitu hlediště Nového
divadla,“ uvedl Martin Otava.
Přípravy nového osvětlení schodů
probíhaly ve spolupráci se správcem
budovy, kterým je Obytná zóna Sylván
a. s., od ledna 2017. Tehdy byly vyro−
beny a osazeny čtyři prototypy osvět−
lení. Následně ve spolupráci s pra−
covníky divadla probíhalo odzkoušení
a vyhodnocení. Na podzim loňského
roku bylo rozhodnuto o zadání zakáz−
ky na výrobu osvětlení. Vlastní práce
v divadle započaly o divadelních práz−
dninách v letošním roce a v polovině
srpna byly práce ukončeny a dílo bylo
předáno do užívání. Na akci se podíle−
lo několik firem společně. Celkové ná−
klady na nové osvětlení schodů vyšly
přibližně na dva miliony korun.
Změn se dočkala i opona, která
vloni kvůli technické závadě spadla.
Nová opona v krémové barvě již by−
la instalována a kompletní práce na
opravě poničené techniky byly
v těchto dnech dokončeny a předá−
ny správci divadla.
Plzeňský rozhled 10/2018
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda věští:

Kam kráčí Česká republika?
Jak se blíží 100. výročí vzniku repub−
liky, začal jsem počítat. Jsem pře−
svědčen, že na numerologii by něco
mohlo být a není dobré tuto „alterna−
tivní vědu“ přehlížet.
V neděli 28. října si připome−
neme vznik samostatného
československého stá−
tu. Jubileum je to vý−
znamné, protože je to
sto let. Když nume−
rologicky spočítám
čísla vzniku republi−
ky, tak dostanu vý−
sledné číslo čtyři, což
v numerologii zname−
ná: pevná zem, fyzická
aktivita, ale související Taro−
tová karta je věž, která se může
zbortit. To znamená neriskovat, nepo−
koušet osud, ale udržet co máme a být
hodně opatrný na to, co děláme.
Během své dlouholeté věštecké praxe
jsem vypozoroval, že když na konkrét−
ní den vyjde numerologicky čtyřka, je
více havárií, neštěstí a problémů
obecně. Do této doby jsme jako re−
publika byli v numerologické 3, což je
sex, peníze a úspěch. Nyní se dosta−
neme do numerologické 4, kde se
k problémům, které jsem uváděl, při−
dává věž, která signalizuje, že se nám
to všechno může zhroutit. Proto je do−
bré počítat s tím, že vše nepůjde tak
hladce jako doposud.

Jsem přesvědčen, že ekonomika je na
kulminačním bodě a nemusí jít tak str−
mě nahoru jako doposud. Naopak.
Věštba mi říká, že se její růst zastaví.
Do letošního 28. října byly všech−
ny předpoklady, aby eko−
nomika a tím i životní
úroveň lidí šla nahoru.
V křišťálové kouli vi−
dím, že po oslavách
100. výročí vzniku
republiky se musí−
me připravit na to,
že do jara příštího
roku se růst zastaví
a od léta zaznamená−
me pokles. Roky hoj−
nosti skončí a tento pád
bude trvat tři roky, než se zasta−
ví a poté opět přijde vzestup. Ať chce−
me, nebo nechceme, život se pohybuje
v sinusoidách. Začneme pociťovat pro−
pad ekonomiky. Hraje v tom roli strašně
moc aspektů, jako například zahraniční
politika USA, Ruska, Číny, nedostatek
pracovníků, přírodní katastrofy (cítím,
že bude přibývat přírodních katastrof,
ale i problémů způsobených lidmi). Že
přibývá duševních poruch, je známý
fakt, a to proto, že lidé přestávají zvlá−
dat rychlý tep doby, záplavu technologií
a obrovský tok informací.
Z toho vyplývá jedno řešení. Začít se
radovat ze života, umět si vybrat
z množství informací ty správné

a v žádném případě jim nepodléhat, ale
vzít si z nich jen to, co se pro nás hodí.
Další důležitý krok, o kterém stále píši,
je stmelování rodin a utužování přátel−
ství. Trochu to souvisí s globalizací, ať si
to přiznáme, či ne. Firmy se také sdru−
žují do větších celků, aby přežily, proto−
že mají levnější a tím konkurence
schopnější produkty. Stejně tak lépe
přežijeme v rodině než jako jednotlivci.
K tomu je ale nutné nezávidět, být
tolerantní, odpustit, neočekávat, nelpět.
A poslední krok, který se mnohým líbit
nebude, je umět se mířit s tím, co má−
me. Jedině tak můžeme být
šťastní. To už říkali
staří Číňané, že
šťastný může být
jen ten, kdo se
smíří s tím, co má.
Nadešel čas, abychom přizpůsobili
své potřeby svým možnostem. Ra−
dujme se z toho, co máme. Jedině tak
můžeme být šťastní. Když budeme
šťastni, tak to štěstí můžeme rozdávat

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
kolem sebe. K tomu, abychom byli
šťastni, nesmíme mít dvě negativní
vlastnosti, které bohužel v naší české
společnosti převažují. Je to závist
a netolerance. Když budeme tolerant−
ní, dokážeme odpouštět. Připomínám
budhistické přísloví – odpustit, neoče−
kávat, nelpět. Na čem lpíme, o to mů−
žeme přijít, protože nám utíkají sou−
vislosti, ztrácíme ostražitost a opatr−
nost. Buďme v pohodě.
Numerologická
čtyřka nám leccos
napovídá, proto bych
doporučoval, nemít v pří−
štím roce žádné velko−
lepé plány, ale hlavně
udržet to, co máme, být v pohodě, utu−
žovat rodinné i kamarádské vztahy. Kdo
jiný nám pomůže než rodina, opravdoví
kamarádi a přátelé.
Ať se všem daří,
přeje Stanislav Brázda

Test pro čtenáře
Kdo chce, může si zkusit můj malý test.

Jaké vás napadne číslo z čísel 1, 2, 3, 4, 5.
ODPOVĚĎ. Na nevědomé úrovni jsem se ptal, jak jste tolerantní.
Hodnocení vaší tolerance je stejné, jako známkování ve škole.

V Plzni se otevřela nová služebna Městské policie Plzeň
Ve čtvrtek 20. září byla slavnostně
otevřena nová obvodní služebna
Městské policie Plzeň – Doubravka
v Polední ulici v Lobzích.
Slavnostnímu aktu byl přítomen
primátor města Plzně pan Martin
Zrzavecký, starosta městské obvodu
Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný, místo−
starostové MO Plzeň 4 Ing. Zdeněk
Mádr a Mgr. David Zrostlík, vedoucí
odboru bezpečnosti, prevence krimi−
nality a krizového řízení Ing. Aleš
Průša, velitel Městské policie Plzeň
PhDr. Mgr. Karel Mach MSc., MBA,
ředitel Městského ředitelství policie
Plzeň plk. Mgr. Michal Krejbich, veli−
tel obvodního oddělení policie Plzeň
4 npor. Mgr. Bc. Radovan Sládek
a další významní hosté.
Slavnostním přestřižením pásky
se završila více jak deset let trvající
snaha o umístění doubraveckých
strážníků do prostor, kde naleznou
trvalé zázemí. V roce 2006 se stráž−
níci přestěhovali ze služebny v Mo−
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hylové ulici do objektu nové služeb−
ny v Rádiové ulici, který však nebyl
ve vlastnictví města Plzně a využívá−
ní bylo sjednáno pouze po dobu de−
seti let. Navíc díky své velikosti ani
neumožňoval podstatně navýšit po−
čet strážníků. „Hlavním důvodem
bylo vytvořit dobré zázemí strážní−
kům tak, aby mohli kvalitně vykoná−
vat svoji práci. Jedním z hledisek,
proč byla služebna umístěna do této
lokality, je to, že nyní bude pokryta
dohledem městských strážníků
i státních policistů celá Doubravka
od Polední po Hřbitovní ulici, kde se
nachází obvodní oddělení státní poli−
cie,“ uvedl plzeňský primátor Martin
Zrzavecký.
Po dlouhé době hledání, přišlo ve−
dení městského obvodu Plzeň 4
s nápadem, který se ukázal jako
nejlepší možné řešení pro všechny
strany. Nová služebna vznikla
rekonstrukcí budovy bývalého vý−
měníku za přispění Magistrátu

města Plzně a Plzeňské teplárenské
a.s. Strážníci budou i nadále vyko−
návat nepřetržitou službu v měst−
ském obvodě Plzeň 4. Novou slu−
žebnou nezískají jen potřebné záze−
mí, ale budou mít k dispozici i nové
technologie, které doposud chyběly.
Jde například o monitorovací míst−
nost kamerového systému, jehož
využívání přispěje k větší bezpeč−
nosti v obvodě. Budova poskytne
místo i pracovníkům z Odboru ana−
lýzy a prevence kriminality Městské
policie Plzeň, výstrojnímu skladu
plzeňských strážníků, ale své záze−
mí zde najdou i řidiči PMDP. Samo−
zřejmostí je bezbariérový přístup pro
veřejnost.
Po slavnostním aktu byly prostory
nově zrekonstruované budovy zpří−
stupněny veřejnosti.
Rekonstrukce služebny očima
zhotovitele: „Nejzajímavější bylo vlo−
žení nového ocelového stropu do
prostoru bývalé posilovací stanice

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

vodáren. Díky tomu se zvětšila užit−
ná plocha půl století starého objektu.
Ten byl podle provedení stavěn zřej−
mě v akci Z, tedy víceméně brigád−
nicky. Znamenalo to řešit nerovnosti
zdiva, podlah i střechy,“ říká Petr
Píža, ředitel oblasti Plzeň Jih společ−
nosti Swietelsky stavební, která ho
rekonstruovala.
Komplikací bylo množství betono−
vých šachet a základů právě v posi−
lovací stanici, které bylo nutné odst−
ranit. Firma si přitom musela poradit
i s demontáží funkčního vodovodu,
který dočasně nahradila stometro−
vým pozemním vedením, aby lidé
nepřišli o teplou vodu. „To ale ke
stavařině patří, stejně jako dodateč−
né změny v projektu. Tím se ještě
podařilo do výměníku vestavět denní
místnost pro řidiče dopravního pod−
niku města. Jsme rádi, že oni, měst−
ská policie i Plzeňané ze čtvrté
městské části dostali zajímavou
budovu,“ dodal Petr Píža.
Plzeňský rozhled 10/2018
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PŘIJMU zedníka na dodělání
stavebních prací v blízkosti
Klatov. Tel.: 603383211,
604867469. PM 180164
HLEDÁM dívku či slečnu, ne−
bo mladou paní na denní
erotický privát v Plzni. Vše
na domluvě :)! Stačí prozvo−
nit, zavolám zpátky! Tel.:
728497265 KŘI PM 180190
PŘIJMEME stavebně−mon−
tážní dělníky. I nevyučené.
Tel.: 731410957. RR 80594
OLMAN SERVICE s.r.o. přij−
me na ranní a odpolední
směny (od 6–13, 13–18 h)
pracovníky osoby se zdra−
votním omezením na pozici
UKLÍZEČ/KA v Nemocnici
v Klatovech. Bližší informa−
ce na telefonu 730186797
nebo zasílejte životopisy na
email: nabor@olman.cz RR
80682
DOBŘE zavedený noční klub
DANDY v Klatovech−Lubech
přijme společnice od 18 let.
Možno i brigádně. Bez−
platné ubytování, slušné vý−
dělky. Tel.: 604445413. RR
80686

Plzeňský rozhled 10/2018
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DO KAVÁRNY v Železné Ru−
dě přijmeme paní na mytí
nádobí a úklid společných
prostor, vhodné i pro aktivní
důchodkyně. Dále přijmeme
baristky na HPP a studentky
na víkendové brigády – pří−
prava kávy a pohárů. Nabí−
zíme velmi slušné platové
ohodnocení a ubytování
zdarma. Více informací na
tel.: 725835555. RR 80703
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
CAFÉ Charlotte PŘIJME
CUKRÁŘKU! Nabízíme práci
ve stabilní a stále rozvíjející
se společnosti s dlouhole−
tou tradicí, motivující mzdo−
vé ohodnocení, dlouhodo−
bou pracovní jistotu a práci
na kvalitních produktech.
Požadujeme ideálně praxi
v cukrářské, eventuálně po−
travinářské výrobě, spoleh−
livost a zájem o tento obor.
Vyučení v oboru cukrář vý−
hodou, ale není podmínkou
– vše, co potřebujete, vás
naučíme. Ubytování poskyt−
neme zdarma. Více info na
tel.: 725835555. Těšíme se
na Vás! RR 80704

KOUPÍM staré plechové šla−
pací autíčko i poškozené,
nekompletní. Děkuji. Tel.:
721127427. PM 180003
NEMÁTE nevyužité housle,
violu, čelo, basu, el. kytaru?
Koupím i poškozené a ne−
kompletní Tel.: 728473687.
PM 180174
KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku – Akordeon,
Chromatiku, Heligonku i v ná−
lezovém stavu. Jsem mu−
zikant. Tel.: 728209526. PM
180175
KOUPÍM mobilní buňku nebo
maringotku, i v horším stavu.
Možno i více kusů. Nabídněte
– doprava zajištěna. Tel.:
603383211. PM 180031
KOUPÍM šavli, bajonet, le−
tecký kordík, lovecký tesák,
lesní roh, housle, vzduchov−
ku, poplašňák, celtu, odzna−
ky, medaile, vyznamenání
(vzorný voják, za obranu
vlasti, vojenské učiliště, za
budování vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021
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KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně pa−
nelové silážní jámy i panelo−
vé cesty. Tel.: 736139113
PM 180032
KOUPÍM po českosloven−
ské armádě a pohraniční
stráže do r. 1970 masko−
vané oděvy, saka, čepici,
rajtky, vyznamenání za
obranu vlasti a za službu
vlasti, odznak NB, odzna−
ky vzorných vojáků do
r. 1960 – až 3000 Kč, pi−
lotní odznaky, odznaky vo−
jenských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tanků,
letadel, letecké uniformy
a vše z pozůstalosti po
pilotech apod. Tel.:
721730982. PM 180085

l
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KOUPÍM vše z pozůstalosti
– nábytek, chromové lustry
a lampičky, sklo, porcelán
(hrnky s motivem Prodané
nevěsty, dětí, kytičky), ko−
řenky, sošky tanečnic, figur−
ky zvířátek, svícny, obrazy,
kresby, i samotné rámy, ho−
diny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skautské
a junácké, pohlednice, od−
znaky a starou bižuterii.
Tel.: 603872698. PM
180023

KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy na
pečení, kameninové hrnce,
hodiny na zeď, hodinky na
ruku, dětské plechové a ba−
kelitové 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 kolo
do roku výroby 1950, re−
klamní cedule, mosaznou
pumpičku, staré lampy,
zvonky, starého i nepo−
jízdného Pionýra, moped
S11, S22, JAWETA i na
náhradní díly, Škoda 120
a Škoda 130,Škoda 1000
MB, Škoda Octavia, ná−
hradní díly, celé auto
i vrak. Též náhradní díly
na Jawa panelku nebo
kývačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé
prospekty.
Tel.:
721730982. PM 180015

KOUPÍM ze staré ordinace
železnou prosklenou vitrí−
nu, stolek, skříňku a jiné.
Dále starý litinový ponk
a různé litinové nohy, dí−
lenské lampy, různé ple−
chové skříňky se šuplíky
a truhlářský ponk s dře−
věnými závity na deko−
raci. Zn.: PŘIJEDU, tel.:
603512322. PM 180034A

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivovarů.
Tel. 732170454, sběratel.
RR 80572

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

STARÉ fotoaparáty (Flexa−
ret, Mikroma, Stereomi−
kroma, Leica, měchové aj.),
náramkové a kapesní ho−
dinky, barometr, theodolit,
vánoční ozdoby, loutky, pa−
nenky a dětské pokojíčky,
vláčky, plechová a bake−
litová autíčka, litinové for−
my na bábovku, lívanečník
apod. Tel.: 603872698. PM
180022
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Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Plechové
reklamní cedule, sklo, por−
celán, veškeré staré hračky,
figurální porcelán, vánoční
ozdoby, betlém, obrazy, rá−
my, hodiny, hodinky na ru−
ku, pohledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petrolej,
drobný nábytek, chromový
lustr, formy na pečení, ka−
menné hrnce, smaltované
nádobí, vše ze staré domác−
nosti co bylo k dekoraci.
Motorky, moped, Pionýr
i jen díly na tyto moto!
A různé jiné věci, které
již nepotřebujete. Tel.:
737903420. PM 180012

VYKOUPÍME za velice sluš−
né ceny do vojenského mu−
zea okupace a osvobození
západních Čech vojenskou
techniku (i části), motocyk−
ly, automobily, helmy, dale−
kohledy, kordíky, bajonety,
tesáky, uniformy (i části),
voj. boty, vysílačky, vyzna−
menání, opasky, pouzdra na
pistole, plyn. masky, zásob−
níky, kanystry, ešusy, čuto−
ry, lopatky, torny, telata,
spacáky, šavle apod. Zájem
máme i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army muzeum
tel.: 731454110.

KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vyzna−
menání, odznaky aj. sběratel−
ské předměty, staré bakelit.
rádio Talisman, Philips, Tele−
funken aj. Staré hodiny, ho−
dinky náramkové a kapesní:
Omega, Heuer, Glasshütte,
Doxa, Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovové
sošky, sklo, lustr + lampič−
ky, obrazy, hračky plechové
a bakelit., nábytek, knihy,
housle, trumpetu aj. staré
věci do r. 1960. Vykoupím
i celou sbírku nebo pozůsta−
lost. Sběratel. Nabízím solid−
ní jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz.
PM 180005

SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápisy,
dále sodovkové lahve, cedu−
le, bedničky od piva a limo−
nád, půllitry, podtácky, sudy
a vše, co je spojené s pi−
vovarnictvím na okrese Kla−
tovy. Za nabídku předem dě−
kuji, zajímavé věci dobře
ocením. Tel.: 722720295,
606482803. RR 80533

NÁBYTEK našich babiček
vyr. do r. 1965 VÝKUP –
RENOVACE – (chromova−
ný, dýhovaný, selský),
lustry, lampy, obrazy,
hračky, hodinky, vyzna−
menání, odznaky, foto−
aparáty a jiné. Možnost
vyklizení celé pozůsta−
losti. Zn. PŘIJEDU. Tel.:
603512322 pavel.rejsek
@seznam.cz. PM 180034
POZOR PŘÍLEŽITOST: Sbě−
ratel stále hledá a dobře za−
platí za plechové cedule,
plakáty, staré pohlednice či
určené fotografie do roku
1945, uvítám sbírku či po−
zůstalost, po dohodě mohu
přijet za vámi. Mobil:
602486490. RR 80192

NA EL. psací stroj zn. Olym−
pia Splendid kotouč číselník,
nabídněte, tel.: 728095358,
díky. RR 80725

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, na jedno koleč−
ko, cena 1 500 Kč. tel.:
777110010.

PENÍZE za vaši rekreační ne−
movitost ihned! Vykoupíme
vaši chalupu či chatu v okre−
se Plzeň – jih, Plzeň – sever.
Podmínkou pouze vlastní
pozemek a zavedená elektři−
na. Peníze vyplácíme do tří
dnů. Právní servis zajištěn.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180058

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

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, boro−
vice), může být vytěžený
i po kalamitě. Seriózní jed−
nání, platba hotově. Tel.:
731027795. RR 80088

ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695

PRODÁM stavební míchač−
ku KBM 50, 380 V, na 1−2
kolečka. Cena 3000 Kč. Tel.:
775148208

RŮZNÉ gastronomické zaří−
zení a vybavení, nerezové
stoly, zánovní elektrický spo−
rák se sklokeramickou de−
skou, dežony na teplá jídla,
fritézu, velký crapes – dvou−
plotýnkový na palačinky, no−
vý venkovní zahradní nábytek
VIP značkový, včetně velké−
ho slunečníku, malý regálový
mrazák značkový. Tel.:
602614480. RR 80721

HISTORICKÁ lázeňská kam−
na v mědi, plně funkční, kon−
certní housle po generálce,
ruční práce z kvalitního dře−
va, krásný zvuk, dále širokou
postel se zadním opěradlem,
lamelový rošt, matrace +
přehoz ve stejné látce – ce−
na: 2000 Kč. Nepoužitá. Tel.:
732766276. RR 80658
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PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozměry
6 m x 2,5 m x 3 m, po mon−
táži vhodné jako dílna, mobil−
ní zahradní domek apod.,
Ejpovickou buňku 5−6 m x
3 m x 3 m – více kusů, vnější
opláštění – jemně vlnitý hliní−
kový plech. Vnitřní rozvod
elektřiny vč. jističů a osvětle−
ní. Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buňku,
obloženou palubkami. Buňky
jsou v pěkném stavu. Cena
od 25000,− Kč. Dále prodám
maringotku, obloženou pa−
lubkami, zařízenou k okamži−
tému používání. Zajištění do−
pravy na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024

TÚJE na živý plot, výška
90cm, 1 kus za 50 Kč, místo
prodeje: Točník u Klatov. Tel.:
737776416. RR 80709

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté stropní
panely 6 x 1 m, dále panely
220 x 60 x 12 cm, Plzeň
a okolí. Možnost naložení
a zajištění dopravy. Tel.:
603383211. PM 180025

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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URGENTNĚ hledáme k pro−
deji byty do 80 m2 v panelo−
vých domech v Plzni. Máme
připraveny investory (přímé
kupce) s hotovostí. Celá
transakce je dokončena v řá−
dech dnů. Možnost vyplatit
zálohu předem. Exekuce či
zástavy vyřešíme. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180045

PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem. Roz−
měr 880 mm šířka x 1115
mm výška. Tel.: 604237566

PRODÁM 4 zimní pneu na
disku 155/70 R13, najeto
5000 km a 4 další disky
téhož
rozměru.
Tel.:
606348222. PM 180180

l

PIANO ve výborném stavu,
starožitné čtvrťové nástěn−
né hodiny a starožitné mo−
sazné rakouské váhy, tel.:
602614480. RR 80726
KRBOVÉ palivové dřevo 25,
33, 50 cm. Cena od 650
smpr. Doprava v ceně tel.
602940952. RR 80728

PRODÁM les – borový
a smíšený. Tel.: 607754207.
RR 80688

VAŠI NEMOVITOST
– pozůstalost připravíme
k předání a prodeji. Vy−
klízení, likvidace odpadu,
vymalování, úklid okol−
ních prostor – zahrady,
papo9@seznam.cz, tel.:
603512322 PM 180146

KOUPÍM les i s pozemkem.
Může být malá výměra, za−
nedbaný nebo napadený
kůrovcem. Platím ihned
a hotově. Tel.: 773585290.
RR 80444
MLADÁ rodina s dětmi koupí
novější dům v Klatovech ne−
bo blízkém okolí. Nejraději
4 + 1 nebo i větší se zahra−
dou. Platba je možná ho−
tově, bez využití hypotéky.
Cena do 4 milionů. Tel.:
604794327. RR 80590
PRODÁM RD 2 + 1 v Lomu
u Benešovic, Stříbro, velké
podkroví, sklepy, stodola,
pozemek 300 m2. Topení na
tuhá paliva, voda obecní,
elektř. 220 i 380 V. Výhodná
poloha u D5, exit 119, k tr−
valému bydlení i rekreaci,
Udržovaný. RK nevolat, ne−
psat. Cena 1300000 Kč.
Info na tel.: 604528745. RR
80656

NUTNĚ poptáváme ke koupi
pro rodinu lékaře byt 3+1
s lodžií v Plzni. Podmínkou je
pouze vyšší patro, nikoli pří−
zemí. Byt může být v jakém−
koli stavu i rekonstrukci.
Cena do 1,8 mil. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180046
KONKRÉTNÍ kupec hledá
byt 1+kk o výměře 20 –
30 m2 kdekoliv v Plzni.
U vyšších pater podmínkou
výtah. Cena do 1 mil. Peníze
k dispozici ihned. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180047

PRONAJMU nebytový pro−
stor v patře, 80 m2, Plzeň−
Šlovice blízko dálnice. Tel.
731521112.
PRACUJÍCÍ důchodce 73
let, všestranných zájmů, ku−
til, zahrádkář hledá u starší
paní nebo manželů bydlení,
pokud možno v rodinném
domku, v dosahu MHD. Rád
vypomůžu na domku i na
zahradě. Mám velké zku−
šenosti a vřelý vztah ke
všem zvířatům, obzvláště
ke psům. Tel.: 778773516
PM 180182
PRONÁJEM bytu 1+1 v RD
na jižním Plzeňsku. Neku−
řácký, kauce. Telefon:
721292992. PM 180184
PRONAJMU
garsoniéru
Plzeň – Bory. Cena dohodou.
Tel.:
737128694.
PM
180187
PRONAJMU byt: 3+kk me−
zonetový v RD, v KT, bezdět−
nému páru nekuřáků. Info na
tel.: 605758988. RR 80690

PRONAJMU byt 3+1, 14 km
od Klatov, s balkónem a se
zahradou, po celkové rekon−
strukci, 95 m2, slunné mís−
tnosti, klidné prostředí, vhod−
né pro mladou rodinu i pro
seniory. Tel.: 604867469.
PM 180117
PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřednict−
vím naší kanceláře tisíce
zájemců o pronájem. Úzce
spolupracujeme s velkými
firmami, pro jejichž zaměs−
tnance hledáme čisté byty
k dlouhodobému pronájmu.
Zaručujeme pouze solidní
klientelu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu nájmu
je samozřejmostí. Prázdný
byt vám nevydělá! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180060
PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme byty
k pronájmu po celé Plzni.
Nabídněte nám svůj byt pro
prověřené klienty. Záruka pla−
tební schopnosti a právní
servis po celý nájemní vztah
samozřejmostí. Provizi má−
me zajištěnu od nájemců.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180040
PRONAJMU nebytové pro−
story – cca 50 m2 – přízemí
s výlohou na náměstí Míru,
Klatovy. Telefon: Vladimír
Popper – 602172789, Ing.
Skořepová – 604508666.
RR 80722

KOUPÍM Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na sms odpo−
vím. Tel: 603535061.

PRODÁM pneu, alu
kola, plech. disky,
nové i použité,
např. Škoda, VW, Audi,
Peugeot, Citroen, Ford,
BMW, Opel, Fiat, Honda,
Nissan, Toyota atd.
Tel.: 602834411.
RR 80697

KOUPÍM pozemek pole či
louku od 0,5–1,5 ha. Cena
cca 250.000/ha, dohoda,
nejsem překupník, tel.
607761231. RR 80729

PRODÁM byt 2+1 Chlum−
čanech, 3. patro, výtah,
vlastní
topení.
Tel.
602173315.

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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PRODÁM Škoda Fabia
kombi 1.9 tdi, r. v. 2005,
74 kw, klima, servo, centrál,
šedá metalíza, pěkný stav,
nová stk, Klatovy, Tel.:
723439518, cena: 75000
Kč. RR 80716
PRODÁM Škoda Octavia
kombi obsah 1. 6 MPI, ben−
zin, 75 Kw, SUPER MOTOR,
r. v. 2008, najeto 128tkm,
servisní kniha, tonovaná skla,
černá barva, klima, el okna,
servo, centrál na do, nová stk
a emise, imobiliser proti krá−
deži, telefon 723439518,
Klatovy, cena: 145000 Kč.
RR 80717

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální převo−
dovka. Tel.: 736139113 PM
180027
PRODÁM Škoda Fabia 1. 4
benzín, r. v. 2001 velmi pěkné
auto, najeto cca 153 tkm,ser−
visní kniha, nová stk a emise,
alu kola, Klatovy, telefon:
723439518, cena: 62000
Kč. RR 80718
KOUPÍM Jawa 250, 350
v nálezovém stavu, přijedu,
platím
hotově,
tel.:
608241655. RR 80564
ŠKODA Felicia kombi 1.6
benzín, stříbrná, 1997, čtyři
kola a zim. pneu, stř. nosič,
dva nosiče kol. Po opravě
motoru. Cena 25.000 Kč. KT
– tel.: 606260401. RR 80699
PRODÁM náhradní díly na
Š Octavia a na VAZ 2101,
2103, motor a chladič na
Zetor 2011, motor na rypadlo
K162, informace na tel.:
739989226. RR 80706
PRODÁM Škoda Octavia
kombi obsah 1.9 tdi 77kw, r.
v. 2008,138tkm + servisní
kniha, 10 x airbag, černá bar−
va, klima, el okna, servo,
centrál na do, nová stk a emi−
se, imobiliser proti krádeži,
telefon 723439518, Klatovy,
cena: 119000 Kč. RR 80713
PRODÁM Citroen C1 r. v.
2009, obsah 999cm, 5 dveří,
červená barva, nový model,
najeto pouze 93tkm, servis−
ní kniha, Klatovy, Tel.:
723439518, cena: 68000
Kč. RR 80714
PRODÁM
Citroen
C4
Picasso, 1.6 Hdi, 80 kW, r. v.
11/2007, najeto 154000km,
servisní kniha, tmavě šedá
metalíza, klima, el okna, rá−
dio, tempomat, servo, velmi
pěkný stav, nová stk a emise,
Klatovy, Tel.: 723439518, ce−
na: 105000 Kč. RR 80715

Plzeňský rozhled 10/2018

KOUPÍM LADA, VAZ, ŽIGULI
i bez STK nebo i bez
SPZ – dokladů. Děkuji. Tel.:
605111671. PM 180002
TAŽNÉ zařízení na jakýkoli
automobil, prodej – montáž
www.e−taznezarizeni.cz,
tel.: 775104121. RR 80051
PRODÁM Peugeot 207 sw, r.
v. 2008 obsah 1. 6 hdi, tmavě
modrá metalíza, klima, el.
okna, servo, nejto 133tkm,
servisováno pravidelně, nová
stk, cena: 93000 Kč, tel.
723439518. RR 80719
PRODÁM Škodu fabii 1.4
benzin, 55kw, r.v. 2007, el
okna, centrál imobiliser,
radio, tonovaná skla, neku−
řák, po servisní kontrole,
imobiliser proti krádeži, nová
stk a emise, tažné zařízení,
cena: 65000 Kč Klatovy, tel.
723439518. RR 80720

JSEM ROZVEDENÝ nekuřák,
abstinent, hodně štíhlé po−
stavy, ale dost nesmělé a ne−
společenské povahy. Hospo−
dám a restauracím se vy−
hýbám. Nejraději trávím čas
jen s tím nejbližším, který je
pro mě vším, doma nebo
v přírodě. Velice rád cestuji.
Moc bych si přál najít něja−
kou hodnou, milou, skrom−
nou ženu, štíhlejší postavy ve
věku 40 – 49 let z Plzně
a okolí, která má raději pro−
cházky v přírodě,než poseze−
ní v kavárně a už také nechce
být sama,ani zažít další zkla−
mání. Nenabízím bohatství,
ale lásku, upřímnost a věr−
nost na celý život. Prosím
SMS na č. tel.: 608431278.
PM 180171
HLEDÁM ženu do 68 let,
možný i trvalý vztah
z Domažlicka. Volat –
723203180. RR 80535
SEZNÁMÍME Vás s mužem
z Bavorska. www.vdejsedo−
bavorska.cz 720409101.
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MUŽ Z PLZNĚ 51/177, hledá
pohodovou přítelkyni pro
společnou budoucnost. Tě−
ším se na brzké shledání.
Tel.:
737903420.
PM
180173
ROZVEDENÝ Plzeňák, 61/
180, hledá štíhlejší obyčej−
nou ženu, nekuřačku do 57
let. Tel.: 704418268. PM
180178
MUŽ 52/182/85 ml. vzhle−
du, nekuřák, téměř absti−
nent, nezadaný a bez závaz−
ků, by rád poznal štíhlou že−
nu z Plzně, která je bez par−
tnera. Mám rád cestování
a přírodu. Tel.: 603324115.
PM 180181
52/180 sportovního typu,
hledá ženu, které by mohl
nosit
květiny.
Tel.:
735083718. PM 180167
TOLERANTNÍ VODNÁŘ hle−
dá ženu ve věku 56−63 let
(spíše štíhlejší) k vážnému
seznámení, pro kterou není
charakter a čestné jednání ci−
zí. Totéž nabízím i já. Nevím,
zda toho v dnešní době nežá−
dám příliš mnoho. Rád ces−
tuji, ale samotného mě to to−
lik nebaví. Také chalupařím
a jsem rád v přírodě. Tel.:
606414620. PM 180187
59LETÝ muž, nekuřák, absti−
nent hledá nezadanou ženu
nekuřačku ve věku 36–58 let
pro vážné seznámení, spo−
lečný rodinný život. Ne−
hledám majetek ani finanční
zabezpečení. Výhodou: malé
dítě v péči, popř. těhotná či
toužící po společném dítěti.
Podmínkou: bydliště v do−
sahu vlaku, ochota po se−
známení se přistěhovat, velký
zájem o sex. Nabízím lásku,
věrnost, oporu, pomoc. Ozvi
se, lásko, nebudeš litovat.
Tel.: +420 705404111. RR
80379
JE MI 48 let a hledám hod−
nou paní do 47 let z KT
a okolí. Nekuřačku. Tel.:
720624127. RR 80666
44/174/88, hledám přítelkyni
k vážnému seznámení. Pro
hezký a trvalý vztah. Děti
nevadí. Těším se na SMS
nebo zavolání na číslo
723492742. RR 80667
58LETÝ z vesnice blízko
Klatov hledá štíhlejší ženu.
Podmínkou upřímnost. Pí−
semné odpovědi prosím do
redakce. RR 80668
33LETÝ nesmělý nekuřák,
pracující v SRN, s chalupou a
autem, hledá z nedostatku
příležitosti ženu do 40 let
k vážnému vztahu a soužití
na venkově. Bydlím na
Klatovsku, dítě není pře−
kážkou. SMS na tel.:
723988539. RR 80691

42/180 cm, hledám ženu pro
vážný vztah, rodinu, život na
vesnici. Napiš. Domažlicko,
Klatovsko. Tel.: 608852485.
RR 80698
SYMPAT. chalupář 60/170,
zajištěný, hledá elegantní,
dominantní přítelkyni na
krásné chvíle – život. Na−
jdeme spolu štěstí? Souznění
duší. Tel.: 607293848.
RR 80700
MUŽ 41/180/90, rád bych
našel slušnou ženu, neku−
řačku na pěkný vztah. Tel.:
722787515. RR 80705
Z NEDOSTATKU příležitostí
hledám akční kamarádku,
milenku se zdravým rozu−
mem, přirozenou inteligencí,
co má ráda sex, má fantazii
a chtěla by diskrétní, trvalý
vztah bez narušení soukromí.
Já 48/180/82 akční, sport.
postavy. DO, KT. Tel.:
721460064. RR 80711
HLEDÁ se žena: sympatická,
štíhlejší postavy, veselá
(smysl pro humor), do 47 let,
z KT, DO a okolí, s podobný−
mi zájmy – příroda, výlety,
kolo, hudba… Děti jsou vítá−
ny. Kdo hledá: muž, 48/180/
86, nekuřák, VŠ, štíhlejší
postavy. Můj telefon je
721601711. Hezký den a dí−
ky za vzkaz. RR 80724

DOBRÝ DEN, oslovuji tímto
muže po 60., kteří mají zájem
o dlouhodobější vztah, kteří
neznají jen vysedávání u te−
levize a jsou alespoň tro−
chu společenští. Mobil:
736425179. RR 80670
64 LETÁ rozvedená nekuřač−
ka hledá příjemného a spo−
lehlivého partnera, přiměře−
ného věku, se zájmem o pří−
rodu, zahradu a výlety. Tel.:
721292992 PM 180185
DO SPOLEČNÉHO života
hledám muže do 30 let.
Jsem svobodná, bezdětná
23letá, plnoštíhlé postavy.
Někde jsi, ale kde? Zn.: Foto
napoví. RR 80687

NABÍZÍME bagrování, výko−
pové práce, kopání bazénů,
uložení bazénů, odvodňovací
drenáže okolo domů, pří−
padně zemědělské drenáže,
terénní a zahradní úpravy.
Dále nabízím ukládku zemi−
ny i větší množství cca 3000
tun. Cena při menším množ−
ství 100Kč/t, při větším
množství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň , Klatovy. Přeštice. Tel.:
603383211, 604867469.
PM 180033 PM, KT

ÚČETNICTVÍ
Klášterková,
JE MI 66 let a ráda bych po−
znala muže, který má srdce
na pravém místě. Najde se
ještě takový? Jsem z Plzně
a chtěla bych poznat také
Plzeňáka. Tel.: 605985377.
PM 180176
57/159 HLEDÁ přítele k váž−
nému seznámení pro společ−
ný život, aby měl rád děti.
Mám ráda přírodu. Auto vítá−
no. Vím, že někde jsi, jenom
tě najít. Budu se těšit na od−
pověď. Jen vážně. Odpovědi
zasílejte do redakce pod
č. inz. PM 180189
SVOBODNÁ slečna bez zá−
vazků, bezdětná, hledá par−
tnera pro život. Je mi 34 let,
jsem vysoká, štíhlá. Chci
vážný vztah, toho pravého.
Preferuji Horažďovice až
Blatensko. Tel.: 722654907.
RR 80659

tel. 721

943 234

RR 80609
TRÁPÍ Vás hrozící exekuce
nemovitosti. Bojíte se, že
přijdete o majetek. Vše se dá
řešit, nikdy není pozdě. Naše
právní oddělení zdarma zana−
lyzuje Vaší situaci a najde op−
timální řešení. Důležité je
nebát se a začít jednat!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800 73
73 09 PM 180041

HLEDÁTE rychlé a bezpečné
řešení? Bojíte se nevýhod−
ných půjček? Jako jediná re−
alitní kancelář v Plzeňském
kraji Vám vyplatíme až 80 %
kupní ceny vaší nemovitosti
předem. Peníze máte na účtu
do 24 hodin. Neslibujeme –
garantujeme.
INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09 PM
180043

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy−
malování. Nezávazná pro−
hlídka je zdarma. Tel.
603512322, e−mail: pa−
vel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035
GDPR kurzy, školení 399 Kč.
Počítače prodej/opravy/
EET. www.SoftAg.cz, 374
623 540. KŘI PM 180186

KUPUJETE NEMOVITOST?
Provedeme vás složitou tran−
sakcí krok za krokem. Ne−
movitost prověříme technic−
ky i právně a navíc vyjedná−
me maximální SLEVU! A ne−
zaplatíte ani korunu navíc!
Více na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma na
800 888 957. PM 180044
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovocných
stromů, sekání trávy a údrž−
bu i realizaci zahrad. Tel.:
606943086. RR 70435
OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
80050
KLÁŠTERKA – revize a čiš−
tění komínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 80275

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

SEKÁNÍ trávy, stříhání ži−
vých plotů, výsadba a údrž−
ba zahrady, kácení. Vše
na ŽL. Tel.: 702858393. RR
80635
PROVÁDÍM veškeré zednic−
ké práce – nahazování, štu−
kování, malování, rekon−
strukce bytového jádra,
bourací práce, obklady,
dlažby a další práce dle do−
mluvy. Plzeňsko, Klatovsko,
Sušicko a okolí. Rozumné
ceny. Tel.: 721757399. RR
80600
DOUČUJI český pravopis.
Učitelka českého jazyka
v důchodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 80696

NOVĚ!! Stříhání,
trimování, koupání
a léčení pejsků
v pyramidě Tlapka
v Čachrově.
Tel.: +420 724 954422.

!

RR 70880

provádí rekonstrukce
strojní omítání,
obklady, dlažby,
jádra a veškeré
zednické práce,
tel.: 723136228.
RR 80052

EKOLOGICKÁ likvidace vraků
osobních a nákladních aut,
vraky odvezeme a vše po−
třebné rychle vyřídíme.
Vykoupíme starší stavební
stroje, nákl. automobily a ze−
mědělské stroje. Dále prová−
díme demontáž ocelových
konstrukcí a budov (sila
apod.) a výkup železného
šrotu. Tel.: 604867469. PM
180030
KARTY nelžou, kyvadlo od−
poví na otázky a magie po−
může při řešení potíží. Vý−
klad karet, roční předpovědi,
pomoc v mezilidských a mi−
lostných vztazích, při finanč−
ních a zdravotních problé−
mech. Věštba podle Knihy
proměn, zrušení negací klet−
by. Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038

OKAMŽITÉ Hotovostní POHLEDNÁ blondýnka
Půjčky! Netřeba účet! s prsy č. 6 nabízí krás−
Stačí OP ČR, příjem. Přijď− ný orálek s výstřikem
te: Pražská 41, Plzeň, PO, na prsa a orální sex
ST, PÁ 10−16 h, t.: 605 760 mezi prsy v soukromí.
958, www.azprofin.cz KŘI
Tel.: 723422630 KŘI
PM 180179
PM 180177

DARUJI kočku a koťata
i jednotlivě – zdarma i s do−
vozem. Tel.: 723 373 619.
PM 180170
PRODÁM jorkšíra fenku 2 ro−
ky, je přítulná a čistotná, je
větší velikosti, cena 3000 Kč.
Prodám pejska pražského
krysaříka, štěně stáří 3 měsí−
ce, cena 3000 Kč. Tel.:
604207899. RR 80655
PRODÁM šťěňátka čivaviček,
pejsky, fenky, stáří 6 neděl,
barvy bílé i barevné, cena
4.000 Kč, tel.: 604207899.
RR 80671
DARUJI kočku a koťata i jed−
notlivě – zdarma i s dovozem
– Miroslav Dinsbír, tel.:
723373619, 725866637.
RR 80676
PRODÁM holuby z volného
chovu, rodiče vysokoletce
a jejich křížence, pošťáky,
straky, tygry, staváky. Tel.:
721124597. RR 80677

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.: 607412325
KŘI PM 180134
PÁNOVÉ mám pro vás pa−
rádní slevičku! Přijďte si
osvěžit a uvolnit svou du−
šičku i tělíčko k pohledné,
milé kočičce. Štíhlé, ale
poprsí č. 4. Ahojky u mě
v pěkném pelíšku. Volat už
od rána. Tel.: 739869771
KŘI PM 180183
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