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Žáci dostali sady ručního nářadí

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

Plzeňský kraj motivuje žáky svých
středních škol a odborných učilišť
v mnoha směrech. Tím nejdůleži−
tějším se v posledních letech stala
motivace a podpora technického
vzdělávání mládeže. Devatenáct
středních škol, které se do projek−
tu zapojily a které vzdělávají žáky
v tříletých technických oborech,
obdrželo pro žáky 1. ročníků tech−
nických oborů zakončených vý−
učním listem celkem 854 sad ruč−
ního nářadí. Ti je využijí nejen při
výuce, ale i k vlastní potřebě.
Podpora je zaměřena na obory 23
strojní, 26 elektrotechnické, 36
stavební a nově v letošním školním
roce i 41 zemědělství a lesnictví. Ve
stavebnictví jsou podporovány obo−
ry: zedník, zednické páce, instalatér,
tesař, tesařské práce, pokrývač,
kamnář a malířské a natěračské prá−
ce, v elektrotechnice pak obory:

Kufříky s nářadím předala žákům náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro
oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová.

elektrikář, autoelektrikář, elektrome−
chanik pro zařízení a přístroje, elek−
trikář – silnoproud, elektrotechnické
a strojně montážní práce, ve stroj−
nictví obory: mechanik opravář mo−
torových vozidel, klempíř, obráběč
kovů, karosář, nástrojař, strojní me−
chanik, autolakýrník a strojírenské
práce a v zemědělství a lesnictví
jsou podporovány obory: opravář
zemědělských strojů, lesní mecha−
nizátor, zahradník, zemědělec – far−
mář, zahradnická výroba, zahrad−
nické práce, opravářské práce.
Na dodavatele nářadí vyhlásil
Plzeňský kraj veřejnou zakázku
malého rozsahu, jejímž vítězem se
stala společnost M.A.T. Group, s.r.o.
Všech 854 sad ručního nářadí
tak přišlo na 532.000 Kč. Příspěv−
kem ze svého grantového programu
ve výši 100.000 Kč bez DPH na
nákup sad přispěla společnost
NET4GAS, s.r.o.

Problémy s chrápáním a nosními mandlemi řeší
na klinice LENTE metodami DISE a plazmou
Nevšední ORL ambulance pro běžné i moderní lidi
žeme přesněji zvolit nejideálnější typ zákroku, který míří
na místo, kde se cesty uzavírají a podstatně zvýšit šance
na vyléčení,“ dodává MUDr. Pavelec.
Před zařazením do programu chirurgické léčby pod−
stoupí pacient vyšetření spánku přes nos ve své vlastní
posteli nebo ve spánkové laboratoři LENTE, kde se po
celou noc zaznamenává přítomnost a závažnost přestávek
v dýchání ve spánku (spánková apnoe), mozková elektric−
ká aktivita (EEG), pohyby očí, aktivita svalů na obličeji
a další parametry. Po vyhodnocení výsledků lékaři poznají,
jak moc je pacient ohrožen na zdraví a po dohodě s ním
zvolí nejideálnější způsob léčby.
Díky využití nejmodernějších technologií lze veškeré
MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
zákroky uskutečnit ambulantně nebo v rámci jednodenní
„Chrápání a spánkové apnoe mají ci speciálního fibroskopu a kamery chirurgie, kdy doba hospitalizace po zákroku v narkóze nepřesáhne 24 ho−
mnoho podob a především řadu zmonitorujeme dýchací cesty ve din. (Například po plastické úpravě nosní přepážky odchází pacient hodinu
různých příčin. Někdy je dobré léčit spánku a najdeme místo, kde pro− po zákroku domů a po týdnu se vrací do práce. V případě standardní léčby
stejného problému trvá
AKCE! Do 30.11. sleva na všechny chirurgické zákroky 10%, pro pacienty pobyt ve zdravotnickém
zařízení až týden a poté
pojišťovny 205 (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) sleva 20%!
následuje třítýdenní re−
Vyšetření pro pacienty VZP (111) a ČPZP (205) zcela zdarma!
konvalescence).
Dr.
Pavelec
upřesňuje:
noční dušení (apnoe) ventilátorem, blém vzniká,“ vysvětluje specialista
„Významným pomocníkem šetrného a daleko méně bolestivého operování
což bohužel 50% pacientů neto− ORL MUDr. Václav Pavelec, Ph.D.
za
dokonalé kontroly krvácení je tzv. koblace neboli operování plazmou.
leruje, jindy je třeba sáhnout k chi−
Metoda DISE se provádí na klini−
Používáme
ji nejen ve spánkové chirurgii, při operacích nosních a krčních
rurgii či jiným způsobům léčby. ce LENTE, která má pobočky v Plzni
mandlí.
Koblační
sonda totiž nejen dobře staví krvácení, ale především
Zásadní pro správnou volbu typu a v Praze. Jako centrum spánkové
umožní
dokonale
a
beze zbytku odpařit nosní mandli, a tak eliminovat mož−
operace spánkové apnoe je přesné léčby disponuje moderní spánko−
nost
jejího
opětovného
nárůstu v pozdějším věku. Ještě výhodnější je užití
zjištění příčiny, tedy místa uzávěru vou laboratoří.
této
metody
u
operací
krčních
mandlí.“
dýchacích cest. Metoda se jmenuje
„Když jsme před šesti lety začali
DISE z anglického Drug Induced provádět přesnou diagnostiku cho−
Sleep Endoscopy. Jde o příjemné vání dýchacích cest ve spánku
LENTE dále nabízí:
vyšetření (pacienti ho dokonce v rámci výzkumu, netušil jsem, že
• Operace přepážky nosní
• Objednání na přesnou
chtějí opakovat), při kterém na ope− se tak staneme pracovištěm s nej−
bez bolestí
hodinu
a
bez
čekání
račním sále za přítomnosti aneste− větší zkušeností s metodou DISE
ziologa navodíme léky spánek. Při v Česku. DISE dnes provádíme
• Individuální přístup, osobní • Laserovou léčbu ucpaného
něm pacient spí a chrápe. Za pomo− u všech našich pacientů a tak mů−
nosu a chronické rýmy
mobil na lékaře, krátkou

Častou příčinou oddělených ložnic manželů je
chrápání. Dnes už se za tuto skutečnost téměř ni−
kdo nestydí, ovšem důležitá je informace, že mnozí
lidé se ji snaží řešit. Ne všichni však vědí, že to jde,
ale hlavně nevědí kam se obrátit. Za chrápáním se
často skrývá syndrom spánkové apnoe neboli de−
chové spánkové nedostatečnosti. V důsledku nedo−
statku spánku je pacient často unavený, má bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak. Vystavuje se tak riziku
mozkové mrtvice, infarktu nebo mikrospánku za vo−
lantem. Nejmodernější léčbu spánkové apnoe
a chrápání poskytuje plzeňská klinika LENTE.

dobu stonání
• Extrémně šetrný přístup
k dětem (ale i autistům,
postiženým či jinak
hendikepovaným)
• Plazmové operace nosních
a krčních mandlí
• Spánkovou chirurgii

• Plastiky zevního nosu se
zachování a zlepšení
dýchání nosem
(septorinoplastika)
• Plastickou chirurgii
odstátých ušních boltců
• Endoskopické operace
nosních polypů a dutin
nosních

Plzeň, 301 01 Boettingerova 26
Praha 5, 152 00 Werichova 1145/23

604 243 945
Email: info@lente.cz
www.lente.cz
Telefon:

Dr. Pavelec provádí operaci proti spánkové apnoe.
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Velká vlaková loupež v Domažlicích
Jedinečná železniční show v Česku
Obří funkční modelové kolejiš−
tě, po kterém jezdí a houká 12
kouřících parních lokomotiv,
Slovenská strela, Pendolino
a spousta dalších unikátních
modelů doprovázených zvuko−
vými a trikovými efekty, to vše
uvidíte v Domažlicích. Tvůrcem
výstavy, na které se rozhodně
nikdo nebude nudit bez rozdílu

vými efekty. Například je tady sta−
rá ruská železnice z roku 1950
a k ní neodmyslitelně patří i paro−
die na filmového Mrazíka s otáči−
vou chaloupkou na kuřích nož−
kách, z níž vyleze ježibaba. Ná−
vštěvníci uvidí velkou vlakovou
loupež. Ve Slovenské strele zase
jede a zpívá Oldřich Nový píseň
„Jen pro ten dnešní den“. Z filmu

Zvědavost dětí je obrovská. Proto Jaroslav Šimáček nejednou musí detailně
popisovat jednotlivé lokomotivy.
To byl můj záměr. Celou show
komentuji a všechny přítomné
bavím. Dělám to opravdu jako
divadlo.
n Když mluvíte o divadle, tak
plátno s výjevem z filmu Tenkrát
na západě mi připomíná diva−
delní oponu.
To se nemýlíte. Opona se roztáh−
ne a návštěvníci jsou svědky pa−
rodie na známý film Tenkrát na
západě.

n Na vaší show na železnici,

pane Šimáčku, se asi nikdo
nudit nebude.
To určitě nebude. Otevřeno je celo−
ročně každou sobotu, neděli a svát−
ky, vždy od 11 do 17 hod. Naši výsta−
vu je možné navštívit od pondělí do
pátku, ale na tuto dobu je nutná tele−
fonická rezervace. Bližší informace
na telefonu 723 246 882 a na inter−
netu – www.simitrain.cz. Přijďte se
podívat. Jste srdečně zváni.
(re)

Za oponou Tenkrát na západě kromě jiného také uvidíte westernové kolejiště.
věku, je Jaroslav Šimáček, který
nám sdělil několik zajímavostí.
n Železniční show je 12 let. Co
se za ta léta změnilo?
Na počátku to byla výstava, kde
jezdily vlaky. Dnes už je to vlaková
show, která zaujme a pobaví
všechny věkové kategorie. Je to
ideální zábava pro celou rodinu,
pro školky, školy, prostě pro kaž−
dého. Všechny železniční modely
jsou funkční se zvukovými a triko−

Slunce, seno, jahody uvidí ná−
vštěvníci jedoucí lokálku s hláš−
kou „Nezastavujeme“. Z dalšího
vlaku jim zazpívá Karel Gott nebo
zažijí bouřku a v ní se na věži hra−
du objeví bílá paní. U nás mezi
vlaky také létají letadla. Ti nejmen−
ší tady mají mašinku Tomáše, ven−
ku se mohou svézt mašinkou Líza
a také se podívat do kabiny vlaku.
n Železniční show je vlastně
takové divadlo na kolejích.

Výstavu vláčků má Jaroslav Šimáček v Domažlicích, Máchova ulice 134.
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REALITNÍ
PORADNA
Dobrý den, jsem vlastníkem
bytu, který pronajímám. Nový
nájemce nezaplatil podle
smlouvy část kauce ani nájem−
né za tři měsíce. Písemné upo−
mínky zaslané poštou do vlast−
ních rukou si nevyzvedl, odmí−
tá se se mnou sejít, neotvírá
dveře atd. Jakým způsobem
mu mohu předat výpověď
z nájmu, aby to bylo prokaza−
telné podle zákona? Stačí do−
ručenka s dodejkou? Pokud
nevyklidí byt dobrovolně, ve
smlouvě mám odstavec:
Nájemce tímto výslovně zmoc−
ňuje pronajímatele ke vstupu
do pronajatého bytu, a to ode
dne po dni zániku nájemního
vztahu dle této smlouvy i za si−
tuace, že nájemce ve smluvené
lhůtě byt nevyklidí, je sjednáno,
že pak je pronajímatel oprávněn
zajistit vyklizení pronajatého by−
tu sám a na náklady nájemce,
které zahrnují i náklady se skla−
dováním věcí nájemce. Mohu
na základě tohoto ustanovení
byt uvedeným způsobem vykli−
dit? Děkuji za odpověď
Pavel Staněk
Dobrý den, v nájemních smlou−
vách se velmi často objevují po−
dobné odstavce, které řeší vystě−
hování nekontaktního a neplatící−
ho nájemníka. Ale pozor, pokud
byste postupoval podle tohoto
ujednání, velmi pravděpodobně
byste se dostal do střetu se zá−
konem, který podobné jednání
kvalifikuje jako trestný čin poru−
šování domovní svobody. Byť se
Vám to může zdát nelogické, je−
diný legální postup je podání ža−
loby na vyklizení nemovitosti.
Soud, který se však může pro−
táhnout, vydá rozsudek, díky kte−
rému skrze exekutora byt vyklidí−
te. Pro příště přemýšlejte o uza−
vření dohody o vyklizení nemovi−
tosti již při uzavírání smlouvy
o nájmu. Pokud taková dohoda
bude mít formu notářského zápi−
su a opatříte ji doložkou k přímé
vykonatelnosti, pak nemusíte
absolvovat soudní tahanice, ale
k vyklizení můžete rovnou pověřit
exekutora. Je to sice investice
několika málo tisíc, ale může se
mnohonásobně vyplatit.
Dotaz zodpověděl
JUDr. Oldřich Platil
Realitní poradnu sponzoruje
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Venkovní parkourové hřiště
patří k největším v Evropě
V městském areálu Krašovská
Aktivity centrum Plzeň nechala
Plzeň vybudovat nové parkourové
venkovní tréninkové hřiště pro mo−
derní sportovní aktivity. Spor −
toviště se zařadí na špičku obdo−
bných parkourových hřišť v Česku
a bude patřit mezi největší
v Evropě. Výstavbu financovalo
město Plzeň z prostředků hospo−
daření za rok 2017. Na návrhu
hřiště o ploše 600 metrů čtvereč−
ních se podíleli místní vyznavači
parkouru.
„Parkour není jen skákání. Je to
moderní pohybová disciplína, jejíž
ústřední myšlenkou je rozvoj schop−
ností k překonávání překážek nejen
těch fyzických, ale i životních. Pro
překonávání překážek se využívají
skoky, běh, lezení, šplh, pohyby ve
visu za ruce a akrobatické prvky.
Parkouristé jsou ve svých komuni−
tách ale i mimo ně pozitivními vzory
pro mládež ze všech sociálních
skupin a i toto je důvod, proč jsme
hřiště nechali vybudovat,“ uvedl při
dnešním slavnostním otevření pri−

trubky různých délek a tvarů, šest
dřevěných sestav a prvků z akátu
a dubu a dominantou je betonová
soustava krychlí,“ přiblížil David
Šlouf.
Výstavbu financuje město Plzeň
z prostředků z přebytku hospodaření
města za rok 2017. Náklady dosáhly
částky 5,749 milionu korun. Re−
alizace proběhla během září letoš−

ního roku. „V rámci Koncepce spor−
tu v Plzni tím byla naplněna další
položka Cíle 1, tj. vybudování mo−
derní, dostupné a otevřené spor −
tovní infrastruktury podporou rozvo−
je life style sportů, mezi něž se par−
kour řadí. Parkourové skupiny již
nyní působí v Krašovské a využívají
vnitřní prostory Aktivity centra
Plzeň ke svým tréninkům,“ doplnil
David Šlouf.
Hřiště nemůže mít zcela volný
přístup, ale jeho provoz bude podlé−
hat dohledu zkušených parkouristů
v tréninkových skupinách a v provo−
zních hodinách hřiště. V provozní
době bude sloužit pro trénink všech
pohybových aktivit potřebných
pro překonávání překážek. Parkou−
rové hřiště poskytne překážky pro
začátečníky i zkušené parkouristy.
Samozřejmostí budou letní pří−
městské tábory a parkourové hřiště
se stane součástí i dalších aktivit
konaných v Krašovská Aktivity
centru Plzeň.

mátor Martin Zrzavecký, který se
akce zúčastnil spolu s ekonomic−
kým náměstkem Pavlem Kotasem
a radním pro správu městských ne−
movitostí Davidem Šloufem.
Podle Davida Šloufa se na návrhu
hřiště podíleli místní, plzeňští vyzna−
vači parkouru, kteří mají své vlastní
tréninkové skupiny. „Navrhovali jak
druh a velikost překážek, ale i jejich
rozložení v rámci celého hřiště
o ploše 600 metrů čtverečních.
Parkourové hřiště tvoří čtyři sestavy
zdí, dvě sestavy zdí a hrazd, samo−
statná sestava hrazd, tři balanční
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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420 000 Kč

1 330 000 Kč

C

1 599 000 Kč

C

1 899 000 Kč

Chata 2+1/B (268 m ), Horní Hradiště

Byt 1+kk/L (34 m ), Tachovská ul., Plzeň

Chata 2+1 (56 m ), Pňovany

2+1 (56 m2), ul. Ke Kukačce, Plzeň

Nabízíme k prodeji pěknou chatu na vlastním pozemku
268 m2 u obce Horní Hradiště, okr. Plzeň−sever o zasta−
věné ploše 49 m2. Chata je dispozičně řešena jako 2+kk
s balkonem a krytou verandou. IS: dodávka elektrického
proudu je zajištěna elektrocentrálou, možnost připojení
do sítě−vedení cca 20 m od chaty, topení: lokální TP, WC,
studna cca 50 m od chaty.
& 734 319 302

Nabízíme Vám k prodeji byt 1+kk s lodžií v osobním
vlastnictví o celkové ploše 34 m2 Plzni. Bytová jed−
notka se nachází v 3. patře panelového domu, který
prošel kompletní revitalizací. K bytu náleží komora
v mezipatře. V okolí je veškerá občanská vybave−
nost. Fond oprav 884,− Kč. Žádaná lokalita.
Vřele doporučujeme!
& 734 319 302

Nabízíme k prodeji pěknou chatu o zastavěné ploše
56 m2 v blízkosti přístaviště Radost. Chata je jednopod−
lažní, dispozičně řešena jako 2+1 a je ve velmi dobrém
stavu. IS: voda − vlastní vrt, el. 220/380V, topení: lokální
tuhá paliva, jímka. Chata stojí v těsné blízkosti přehradní
nádrže Hracholusky. Chata stojí na pronajatém pozemku
s ročním nájemným 4.056,−Kč. & 734 319 302

Nabízíme k prodeji 2+1 o výměře 56 m2. Byt je v osobním
vlastnictví a nachází se ve 2. patře panelového domu, který
prošel kompletní revitalizací. Byt je v původním, udržo−
vaném stavu. K bytu náleží sklepní koje. Fond oprav
1.677,− Kč. V okolí veškerá občanská vybavenost. Možno
financovat hypotečním úvěrem, který Vám zdarma zpro−
středkujeme. Vřele doporučujeme! & 734 319 302

2

C

2 199 000 Kč

2

C

2 199 000 Kč

2+1 (61 m2), ul. Popelnicová, Plzeň – město

2+1/L (50 m2) ul. Macháčkova, Plzeň − Skvrňany

Nabízíme k prodeji byt 2+1 o výměře 61 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve zvýšeném pří−
zemí panelového domu, který prošel kompletní revi−
talizací. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném
stavu. K bytu náleží komora v suterénu domu. Fond
oprav 1.217,− Kč. Vřele doporučujeme! Doporuču−
jeme osobní prohlídku.
& 734 319 301

Nabízíme byt 2+1 s z lodžií v mezipatře po kompletní
a nákladné rekonstrukci o podlahové ploše 50 m2 v žá−
dané lokalitě Plzeň – Skvrňany. Byt je v osobním vlast−
nictví a nachází se v 6. patře panelového domu. V roce
2010 prošel kompletní rekonstrukci. Dům též prošel
celkovou revitalizací (střecha, fasáda, zateplení, výtah,
stoupací vedení). K bytu náleží sklepní kóje.
Doporučujeme osobní prohlídku. & 734 319 301

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

2

C

2 299 000 Kč

C

3 300 000 Kč

2+1 (53 m2), ul. Blatenská, Plzeň – město

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

Nabízíme k prodeji 2+1 o podlahové ploše 53 m2.
Byt je v osobním vlastnictví a nachází se ve zvýše−
ném přízemí cihlového domu, který prošel kompletní
revitalizací. Byt je v původním, udržovaném stavu.
K bytu náleží sklepní koje v suterénu domu. Fond
oprav 1.876,− Kč.
Vřele doporučujeme!

Nabízíme k prodeji byt 3+1 o výměře 86 m2. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve 1. patře cihlové−
ho domu, který prošel kompletní revitalizací v roce
2013. Byt je v původním, velmi dobře udržovaném
stavu. Vytápěním domu je ústřední dálkové. K bytu
náleží lodžie v mezipatře domu s výhledem do vnitro−
bloku a sklepní koje v suterénu domu. Fond oprav
2.100,− Kč.
& 734 319 301

& 734 319 301

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

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

1 100 000 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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Čestné občanství a historické pečetě
Plzeňský primátor Martin Zrzavec−
ký udělil Čestné občanství města
Plzně sochařce Marii Uchytilové−
Kučové in memoriam.
Při slavnostním setkání
na plzeňské radnici u pří−
ležitosti oslav stého vý−
ročí vzniku samostatné−
ho Československa také
ocenil pět významných
osobností historickou Pe−
četí města Plzně. Plaketu
obdrželi sochař a medai−
lér Břetislav Holakovský
in memoriam, pedagog
a filmový publicista Jan
Kastner in memoriam,
Lilka Ročáková při podpisu
letec 310. čs. stíhací pe−
ruti Josef Prokopec in memoriam, vervou, s plnou odpovědností,“
dlouholetý režisér Historických víken− uvedl ve svém proslovu primátor
dů v Plzni Ladislav Silovský a operní města Plzně Martin Zrzavecký.
Čestné občanství, které je nej−
zpěvačka a hudební pedagožka Lilka
vyšším čestným osobním vyzna−
Rybářová Ročáková.
„Stojím tu s velkou pokorou před menáním udělovaným městem
těmi, kteří budou oceněni. Jsou to Plzeň, získala sochařka a medailér−
lidé, kteří dokázali svou pílí, skrom− ka Marie Uchytilová−Kučová in me−
ností, úsilím a nadšením pro práci moriam. Uděleno jí bylo za celoži−
to, že to dává smysl. Že dává smysl votní činnost a nikdy neustávající
se věnovat společnosti s plnou aktivity na poli sochařství a medai−

osobnostem Plzně

8

lérství. Akademická sochař−
ka (1924 – 1989), jež žila
v Plzni v letech 1927 až
1949, ztvárnila busty a plas−
ti ky mnoha významných
českých osobností a nepře−
berné množství plastik růz−
ných žánrů a velikostí, vy−
tvořila také pomník lidických

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

dětí. Je autorkou řady pamětních
medailí a československé jednoko−
runové mince s dívkou sázející
lípu, která byla v oběhu v letech
1957 až 1993 a do které se autorce
tajně podařilo zakomponovat skryté
motivy, například reminiscenci na
obnovu lípy od Masarykova pomní−
ku v Plzni. Ten byl spolu s lípou zni−
čen v roce 1953 v důsledku protes−
tů proti režimu reagujících na tzv.
měnovou reformu a obnoven,
včetně lípy, až po revoluci.
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EPPka slaví 1000 podpořených projektů
V Muzeu Šumavy
Sušice vznikne
sklářské muzeum
Plzeňský kraj poskytne návratnou
finanční výpomoc ve výši téměř
44 milionů korun Muzeu Šumavy
Sušice na projekt „Vybudování
sklářského muzea včetně bez−
bariérového přístupu a rekonst−
rukce depozitáře v Kašperských
Horách“. Projekt bude realizován
v rámci Integrovaného operač−
ního programu pro období 2014−
2020. Cílem projektu je představit
šumavské sklářství ve větším mě−
řítku a na větší ploše, než je tomu
v současnosti. Nová expozice
by měla představit nejen historii
a produkci nejvýznamnějších
šumavských skláren, ale i to, jak
jejich činnost ovlivnila hospo−
dářský, kulturní a duchovní život
zdejších obyvatel.

V domově
v Kralovicích
se bude opravovat
a stavět
Celkovou rekonstrukcí spojenou
s přístavbou projde v letech
2018−2023 Dům sociální péče
Kralovice. Radní schválili projekt
rekonstrukce a přístavby, jehož
předpokládané náklady činí
254 milionů korun.
Hlavním důvodem pro realizaci
rekonstrukce a přístavby je zvý−
šení kapacity a s tím současně
snížení počtu klientů na pokojích
(zařízení v současné době dis−
ponuje kromě jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojů i pokoji
tří a čtyřlůžkovými a dokonce
jedním pokojem pětilůžkovým,
což není běžný standard posky−
tování pobytových sociálních
služeb). Záměrem rekonstrukce
a přístavby je vytvořit ucelenou
podobu domova, který bude vy−
hovovat požadavkům klientů i le−
gislativně stanoveným standar−
dům kvality pobytových sociál−
ních služeb, bude moci uspokojit
větší množství žádostí o posky−
tování konkrétní sociální služby
a zlepší i pracovní podmínky pro
všechny zaměstnance.
10

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej
pohybem Skupiny ČEZ a Nadace
ČEZ dosáhla dalšího milníku. Po−
čet dobročinných projektů, které
uživatelé během tří let její exis−
tence podpořili chůzí, během,
cyklistikou a dalšími sporty, se na
konci září významně zakulatil.
S jejich pomocí rozdala nadace
neziskovým organizacím 73,5 mili−
onů korun. V západních Čechách
bylo podpořeno 81 projektů v hod−
notě 6,1 milionů korun.
Vybavení pro hospice a další ne−
ziskové organizace, nákup vybavení
do dětských domovů i zařízení pro
seniory, nákup defibrilátorů nebo
projekty na ochranu přírody – jen
zlomek z celkového počtu 1000 do−
bročinných projektů, kterým k jejich
realizaci pomohli pohybem uživatelé
aplikace EPP během její tříleté
existence. Aby mohla Nadace ČEZ
rozdělit mezi neziskové organizace
73,5 mil. korun, museli uživatelé
EPPky nasportovat 3,8 mil. hodin
a překonat celkovou vzdálenost
19,2 mil. km, což se rovná 480
oběhnutí zeměkoule. Naplnění po−
třebného počtu bodů jednoho pro−
jektu v aplikaci si průměrně žádá
2 550 hodin pohybu.
„S přibývajícími hodinami, kilo−
metry, energií a v důsledku toho
i korunami pro dobročinné projek−
ty se radost obdarovaných i nás,
v nadaci, stále násobí. Děkuji zvlášť

(výcvik asistenčního psa pro
Anežku), Tak pojď s náma, z.s.
(taneční večery pro hendikepo−
vané). Za podpory uživatelů apli−
kace EPP se dále vybudovala
unikátní Ždírecká ZOO, nakoupily
se defibrilátory či vybavení pro
dobrovolné hasiče ze Všerub,
Měcholup a Poběžovic, v domo−
vech pro seniory zněla muzikote−
rapie a cvičilo se, hendikepované
či jinak znevýhodněné děti si
mohly užívat na příměstských či
rehabilitačních pobytech.

každému uživateli
EPPky, že si při
sportu nebo třeba
na výletě zapne
právě naši aplikaci
a pomáhá pohy−
bem,“ uvedla ředi−
telka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
V Plzeňském kraji bylo od roku
2015 do letošního září podpořeno
55 projektů za téměř 4,5 milionu ko−
run. Mezi úspěšné projekty se zařa−
dily například projekty Nadace pro
transplantace kostní dřeně (vstupní
vyšetření krve dárců), Centra pro
zdravotně postižené (příspěvek
na automobil), Pomocných tlapek

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Od ledna do dnešního dne použí−
valo aplikaci EPP a tím i pomohlo
dobré věci více jak 105 000 unikát−
ních uživatelů. Od 1. května 2015
přidělilo body za svou pohybovou
aktivitu 391 585 lidí. Nejvíce bodů
pro dobročinné projekty bylo v apli−
kaci podpořeno chůzí, během,
cyklistikou a turistikou.
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Zlatá investiční banka nabízí
výhodný výkup zlata
Chcete získat rychle hotovost za Vaše zlato či
stříbro? Navštivte Zlatou investiční banku!

Vzhledem k ekonomické situaci ve
světě, kdy se řada investorů uchylu−
je k uchování finančních prostředků
ve zlatě, cena zlata stále roste. Proto

také nabízí jedny z nejvyšších vý−
kupních cen zlata a stříbra. Pokud si
nejste jisti, zda je pro Vás prodej sta−
rožitných šperků, poničených šperků
či dalších výrobků ze
zlata výhodný, přijďte
se nezávazně infor −
movat do Zlaté inves−
tiční banky. Diskrétní
prostředí je zde zaru−
čeno a ochotný perso−
nál Vám rád poskytne
odborné poradenství
a informace o aktuální
ceně výkupu zlata.

nyní nastal ten správný
čas pro jeho zpeněžení.
Prodejem starých nepo−
třebných zlatých šperků,
zubních korunek, hodinek
apod. můžete získat zají−
mavý finanční obnos, kte−
rý Vás zaručeně nadchne,
a to se přeci vyplatí.

Výkup zlata a stříbra
za výjimečné ceny

Nemějte žádné předsudky,
je to zbytečné

Zlatá investiční banka vykupuje ve−
škeré zlaté šperky, zubní korunky,
hodinky, tabatěrky, slitky, odlitky či
mince. Pokud si nejste jistí, zda lze
i Vaše předměty vykoupit, není nic
jednoduššího, než se zajít poradit
s odborníkem. Naši speciálně pro−
školení zaměstnanci Vám poskytnou
kvalitní poradenství a na místě dokáží
během krátké chvíle určit ryzost zla−
ta a navrhnout Vám tak i výkupní
cenu. Zlatá investiční banka samo−
zřejmě vykupuje i stříbro. Pokud bude
výkup možný a Vy budete souhlasit
s cenou, vyplní se krátký formulář
a ihned na místě získáte finanční
hotovost. Jedinou podmínkou pro
výkup je Vaše zletilost a předložení
dokladu totožnosti.

Spousta zákazníků, kteří do Zlaté
investiční banky přijdou, má prvotně
řadu předsudků ohledně toho, že
nebude možné vykoupit staré zubní
náhrady, poničené šperky či zašlé
mince. Takové zlaté předměty jsou
podle nich nevzhledné a tudíž nemo−
hou mít vysokou hodnotu. V konečné
fázi zjistí, že se jim výkup zlata či
stříbra vyplatí a jsou rádi za obdr−
ženou finanční hotovost. Nebojte se
proto přijít i s nevzhledným zlatem,
právě v něm se většinou ukrývá
skutečná hodnota.
Pobočka Zlaté Investiční Banky:

Spokojenost zákazníků
ukazuje na kvalitu služeb
Zlatá investiční banka má mnoho
spokojených zákazníků, a to přede−
vším díky její spolehlivosti, ochotě
a odbornosti zaměstnanců a také
díky individuálnímu přístupu ke kaž−
dému klientovi. Jako jedna z mála
Plzeňský rozhled 11/2018

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.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz
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Fotovoltaická elektrárna na střeše
Plzeň chce instalovat fotovoltaické
panely na jeden ze svých objektů.
Na projekt za 1,6 milionu korun po−
dá žádost o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí 2014 –
2020. Opatření, na něž by Plzeň
mohla získat až kolem 640 tisíc
korun, má vést k úspoře energií
a také zvýšit využití obnovitelných
zdrojů. Fotovoltaický systém by měl
být instalován na střeše budovy

Plzeňský rozhled 11/2018

Koterovská 162. Podání žádosti
o dotaci schválila Rada města Plzně.
„Jednalo by se o fotovoltaickou
elektrárnu o výkonu 30 kWp bez
akumulace, kdy veškerá vyrobená
elektřina bude spotřebována v bu−
dově. Systém se bude skládat z cel−
kem 141 kusů modulů s monokrys−
talickou technologií článků, moduly
budou orientovány ve směru jižním
a budou na plochu střechy připev−

něny hliníkovou konstrukcí,“ přiblížil
ekonomický náměstek Pavel Kotas.
Elektrárna bude vybavena vlast−
ním řízením a monitoringem integro−
vaným do centrálního dispečinku
v budově. „Technickoekonomická
bilance navrženého systému před−
pokládá úsporu nákladů na elektric−
kou energii v objemu 109 tisíc korun
bez DPH za rok. Celkové předpoklá−
dané výdaje projektu jsou 1,6 mili−

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

onu korun, předpokládaná výše do−
tace činí maximálně 643 tisíc korun,
tedy 40 procent výdajů,“ doplnil
Pavel Kotas.
Objekt Koterovská 162 je ve vlast−
nictví města a slouží jako administra−
tivně−správní budova Magistrátu
města Plzně. V roce 2015 byla budo−
va kompletně renovována, dostala
nová okna, zateplení. Záměr města
na vybudování fotovoltaické elektrár−
ny na střeše objektu vychází z Kon−
ceptu přeměny administrativní budo−
vy Koterovská na inteligentní budovu.
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Nemocnice
čekají do konce
roku opravy
V Nemocnici následné péče
LDN Horažďovice a v Klatovské
nemocnici začnou v nejbližší
době opravy a modernizace za−
řízení. Konkrétně v Horažďovi−
cích se jedná o opravu PVC na
podlahách, opravu rehabilitač−
ního bazénku a druhou etapu
výměn asfaltových povrchů se−
verně od budovy nemocnic.
Počítá se s celkovými náklady
do cca 325 tisíc korun. Práce
v Klatovské nemocnici zahrnují
výměnu parní vložky a hlavního
redukčního ventilu ve strojovně,
montáž klimatizace na bioche−
mické laboratoři č. 3, výměnu
dveří u vstupu do technické bu−
dovy a u hlavního vstupu do lé−
kárny a dále modernizaci byto−
vých buněk (výměna podlahové
krytiny – PVC). Náklady by ne−
měly přesáhnout 723 695 ko−
run. Dále členové rady schválili
vyhotovení koncepční studie,
která by navrhla rekonstrukci
Rokycanské nemocnice.

Jednotné pojmenování linek nahradí
jména jednotlivých vlaků
V Jízdním řádu 2019 nahradí na
mnoha dalších tratích jednotné
pojmenování linek dosavadní růz−
ná pojmenování jednotlivých spo−
jů. Společné pojmenování všech
nebo většiny vlaků na jedné lince
rozšířily České dráhy na více rela−
cí na konci loňského roku. Tento
způsob označení linek a většiny
vlaků vedle číselného údaje
usnadňuje cestujícím orientaci při
vyhledání spojení v jízdních řá−
dech i samotného spoje na stanici.
„Roční provoz některých linek
a vlaků s novým jednotným označe−
ním se nám osvědčil. Ověřili jsme
si, že zákazníkům pomáhá v orienta−
ci v jízdních řádech i na stanicích při
nástupu do samotné soupravy.
Cestující si také zvykají na jedno−
tnou kvalitu, která je se jménem
konkrétní linky, tedy vlastně našeho
produktu, spojena a na trati, kde je
zavedeno více spojů, vyhledávají
svůj spoj právě podle jednotného
pojmenování,“ vysvětluje důvody
dalšího rozšíření jednotných názvů
linek Michal Štěpán, člen předsta−
venstva a náměstek generálního
ředitele Českých drah pro obchod.

České dráhy tento princip použily
poprvé u spojů SC Pendolino na lin−
ce Praha – Ostrava / Bohumín, když
všechny spoje stejné kvality pojme−
novaly jednotně. V končícím jízdním
řádu byl stejný princip využit u linek
Metropolitan Praha – Budapest,
Západní expres Praha – Cheb /
München a Slovácký expres Praha –
Luhačovice / Veselí nad Moravou.
Podobný princip využívají také za−
hraniční železnice, především u spo−
jů vedených v pravidelném taktu.
„Tyto linky jezdí v pravidelných
intervalech po jedné až dvou hodi−
nách. Cestující při tak hustém provo−
zu, jednotných soupravách a služ−
bách přestávají rozlišovat jednotlivé
vlaky po jménech. Ta měla smysl
v dobách, kdy jezdilo na většině tratí
jen několik málo rychlíků nebo ex−
presů za celý den. Například z Prahy
na jih Čech jezdilo ještě v roce 1990
jen 6 rychlíků a expresů denně, takže
expres Vindobona zde byl skuteč−
ným pojmem, který vybočoval svou
kvalitou, rychlostí i počtem zastávek
ze všech ostatních vlaků. Ale dnes
jezdí z Prahy do Vídně stejně kvalitní
a rychlé railjety každé dvě hodiny

a málokdo dnes ví, jak se jednotlivé
vlaky jmenují. Lidem tak mnohem
více při cestování pomůže jednotné
jméno. Pro všechna spojení do
Vídně jsme se proto rozhodli vrátit
tradiční a legendární pojmenování
Vindobona,“ vysvětluje Michal Ště−
pán důvody změn v pojmenování
vlaků v uplynulých letech.
V Jízdním řádu 2019 bude pojme−
nováno celkem 609 dálkových vlaků
62 různými pojmenováními. Další
názvy ponesou některé regionální
vlaky, hlavně spěšné. Společná po−
jmenování vlaků, a tedy linek, byla
volena tak, aby usnadnila cestujícím
orientaci v jízdních řádech a trasách
vlaků. Vybrána jsou jména podle
dominantních prvků souvisejících
s trasou vlaků, např. podle řek nebo
významných míst. Zachována jsou
i některá tradiční pojmenování, nebo
je využita možnost odlišit spoje, kte−
ré mají například odlišný typ sou−
pravy nebo jinou výchozí a cílovou
stanici než většina vlaků linky, se
kterou je jejich provoz spojen. I na−
dále zůstávají některé historické ne−
bo komerční názvy vlaků. Takovými
příklady jsou třeba názvy vlaků
Metropolitan Slovenská strela,
Hungaria, Porta Bohemica, Budvar
nebo Zlínský expres.

Komunitní byty pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Další čtyři byty vybudovalo
město Plzeň v nástavbě
části východního traktu ob−
jektu na adrese U Jam 23
v Plzni – Bolevci pro senio−
ry a zdravotně znevýhod−
něné. Byty o velikosti 1+1
a výměře 36 metrů čtve−
rečních jsou bezbariérové.
Jeden z nich bude sloužit
pro zrakově postižené.
Byty vznikly z původních
nevyužívaných kanceláří pod nově
vystavěnými komunitními byty do−
končenými v roce 2017. Náklady ve
výši 4,1 milionu korun zaplatilo
město. Slavnostního představení
nových bytů se dnes z vedení města
zúčastnili radní pro správu měst−
ských nemovitostí David Šlouf
a ekonomický náměstek Pavel Kotas.
„Loni v srpnu jsme dokončili 11
nových komunitních bytů v tomto
objektu U Jam 23. Všechny jsou
bezbariérové a upravitelné, tedy je
možné byt prakticky okamžitě při−
14

vali s pracovnicemi
Tyfloservisu, což je
společnost, která se
v Plzni dlouhodobě
stará o potřeby obča−
nů nevidomých a sla−
bozrakých. V bytě
bylo provedeno zej−
ména výrazné kon−

způsobit bez větších nákladů pro
osobu na vozíčku, doplní se jen sní−
žená kuchyňská linka a madla. Tři
bytové jednotky takto byly upraveny.
V září letošního roku byla dokon−
čena rekonstrukce bývalých kan−
celářských prostor pod těmito by−
ty. Vznikly zde čtyři nové bytové
jednotky, z nich jedna bude sloužit
pro bydlení osob se zrakovým posti−
žením,“ přiblížil primátor města
Martin Zrzavecký.
„Na úpravě bytu pro zrakově
postiženou osobu jsme spolupraco−

trastní barevné odlišení, jako na−
příklad zárubní, vypínačů osvětlení
a zásuvek, uzpůsobeno bylo osvět−
lení bytu a zastínění oken a byla vy−
brána vhodná kuchyňská linka.
Jedná se o velice ojedinělý návrh,
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který dosud v Plzni, ale i v jiných
městech chyběl,“ přiblížil David
Šlouf, radní pro správu městských
nemovitostí.
Bytový odbor Magistrátu města
Plzně vybral ze svých žadatelů o byt
zrakově postiženého zájemce, které−
ho doporučil k uzavření nájemní
smlouvy k danému bytu. Jedná
se o mladého muže, jenž pra−
cuje v Plzni pro společnost
TyfloCentrum. Byt bude užívat
společně se svojí družkou, kte−
rá je na vozíku. „Výrazně mi to
pomůže se osamostatnit, zís−
kání sociálního bytu mě i mojí
družce usnadní život,“ řekl při
prohlídce bytu Radek Baštář.
Celkové náklady na výstavbu
čtyř nových bytů činily 4,08
milionu korun. Kromě výstavby
těchto nových bytů v současné do−
bě také probíhá kompletní výměna
oken, balkonových lodžií a zateplení
objektu. Celý dům tak získá během
podzimu nový vzhled.
Plzeňský rozhled 11/2018

Zrakově postiženým dětem přispěla EPPka
na kamerovou lupu
Učitelé a děti ze Základní školy
a Mateřské školy pro zrakově po−
stižené a vady řeči v Plzni Dou−
bravce převzali od Nadace ČEZ ka−
merovou zvětšovací lupu, která
napomáhá optimalizaci zraku při
čtení. Projekt v hodnotě 84 tisíc
podpořili nasbíranými body za
sportovní aktivity uživatelé aplika−
ce EPP – Pomáhej pohybem.
Různé pomůcky napomáhající
zrakově postiženým dětem ve výuce
jsou pro školy naprostou
nutností, jejich pořízení
však bývá velmi náklad−
né. Základní škola a Ma−
teřská škola pro zrakově
postižené děti v Plzni,
Lazaretní ulici, se proto
obrátila na Nadaci ČEZ
s žádostí o grant v pro−
gramu Podpora regionů.
Potřebovala zakoupit pro
výuku kamerovou lupu
pro optimalizaci zraku.
Plzeňský rozhled 11/2018

„Technologie lupy díky 30násob−
nému optickému přiblížení pomáhá
vidět ostřeji a navíc má hlasový
výstup do sluchátka, takže dotyčný
při jejím použití neruší své okolí,“
vysvětluje ředitelka školy Iva
Šmrhová.
Nadace ČEZ žádosti vyhověla
a projekt zařadila do své aplikace
EPP – Pomáhej pohybem, kde ji
svými body za různé sportovní akti−
vity podpořili její uživatelé. Nadace

ČEZ a zástupkyně Lions Club Bohe−
mia Plzeň, který doplnil zbylých
26 tisíc korun, tak škole slavnostně
předaly zakoupenou kamerovou lu−
pu ADAPTECH SMART ZOOMVIEW
s LED obrazovkou v celkové pořizo−
vací hodnotě 100 tisíc korun.
Dosud škola disponovala několika
kompenzačními pomůckami, žádná
z nich však nenabízí takové mož−
nosti jako kamerová lupa s hlaso−
vým výstupem. Žákům pomůže při−
blížit i vzdálené objekty, což využijí
při čtení z tabule i při zrakové práci
do blízka. Kompenzační pomůcka
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najde využití nejen při práci jedno−
tlivců, ale celé skupiny žáků. A v ne−
poslední řadě ji ocení i samotní pe−
dagogové ve vzdělávacím procesu.
„Moderní zobrazovací technolo−
gie jdou neustále dopředu a je skvě−
lé, že nacházejí využití právě ve
vzdělávání dětí s různými vadami,“
doplnila ředitelka Nadace ČEZ
Michaela Ziková.
Škola 25 let pečuje o zrakově po−
stižené žáky. Výuka probíhá dle
osnov základní školy, ve třídě je
max. 14 žáků s individuálním přístu−
pem. Součástí školy je i mateřská
škola, školní jídelna
a družina, internát
a speciálně−pedago−
gická poradna. Pro−
bíhá vyučování dětí
na hudební nástroj,
dětí se učí Braillovo
písmo. Po ukončení
ZŠ studují žáci na
speciálních středních
školách, někteří od−
cházejí s dobrými vý−
sledky i na VŠ.
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Rodinná farma Budětice u Sušice
nabízí jen to nejlepší
Bylo to setkání
s člověkem, kte−
rého jsem znal do
té doby pouze po
telefonu. Zabývá
se též výkrmem
krůt. Dal mi kon−
takt na výrobnu směsí ve Stříbrných
Horách, kde mě vyslechli a společně
jsme udělali vlastní krmnou směs.
Nenacházejí se v ní žádné kafilerní tuky
či rybí moučka, které se jinak do těchto
směsí přidávají a výrazně
ovlivňují chuť a bar−
vu masa.
Znamená to, že
krmíte speciální
krmnou směsí?
Přesně tak. Je si−
ce dražší, ale vy−
soce kvalitní, což
se pozitivně proje−
vuje ve výkrmu a kvalitě
krůtího masa.
Jak probíhá výkrm krůt?
Všechno to začíná tím, že v průběhu zi−
my musíme celou halu včetně veškeré−

Netradiční chov krůt na rodinné farmě
Rodinná farma Budětice se zabývá
odchovem a výkrmem krůt. Najdete ji
v obci Budětice nedaleko Sušice.
Svými výsledky se řadí k nejlepším
rodinným farmám zabývající se cho−
vem drůbeže.
S jejím majitelem Davidem Bílým jsme
si povídali nejen o začátcích farmy, ale
zejména o tom, jak se odchová kvalitní
krůta nebo krocan.
Pane Bílý, jaké byly začátky hospoda−
ření na rodinné farmě?
Jsou už to skoro dvě desítky let, kdy
jsme se rozhodli podnikat. Začínali
jsme se službami pro zemědělce, ja−
ko byla například sklizeň pícnin pro
hovězí dobytek a podobně. V roce
2000 jsme dostali nabídku na výkrm
krůt. Začátky nebyly zrovna lehké,
museli jsme se všechno učit. Měli
jsme několik hal a 3 x do roka jsme
dělali 18000 kusů. Po špatných zku−
šenostech, kdy nás potopila velká
firma, jsme se rozhodovali, zda−li
máme pokračovat.

To nebyla zrovna dobrá zkušenost
s podnikáním v oblasti zemědělství.
Nikomu to nepřeji. Firma, s kterou má−
te smlouvu na odběr, odebere zvířata
a místo zaplacení na
sebe podá kon−
kurz. V tu ránu
jste bez finanč−
ních prostředků.
Jsem rád, že
toto obdo−
bí máme
za sebou.
Měl jste i po této
zkušenosti chuť
dál farmařit?
Když budu upřímný, chuť jsem neměl.
Vrátili mi ji až naši věrní zákazníci.
Rozhodli jsme se, že v Buděticích si
necháme jen jednu halu, ve které bu−
deme dělat krůty v malém. Nějak za−
fungovalo to české přísloví: Co tě ne−
zabije, to tě posílí.
Byl nějaký okamžik, který vás na−
budil?

o krůťata by měli předem vědět, že vý−
krm těchto opeřenců, ve srovnání s ku−
řaty, má svá specifika. Rádi každému
poradíme a mohou se na nás kdykoli
obrátit. U nás si také mohou koupit naši
krmnou směs.
Kromě prodeje krůťat se hlavně za−
měřujete na jejich vlastní výkrm.
Ano, hala je rozdělená na dvě části.
V 7 týdnech se přesouvají krůtičky
a krocánci z odchovu do druhé části,
kde probíhá výkrm. Vlastní výkrm krůt
pak pokračuje 8 až 9 týdnů, u krocanů
je doba výkrmu delší o zhruba 7 týdnů.
Oproti jiným obdobným farmám se
u nás výkrm prodlužuje o 2 až 3 týdny
a tím je pak maso kvalitnější a vyzrálej−
ší. Vykrmená zvířata nabízíme k prodeji,
ať už živá či po telefonické dohodě
již očištěná a chlazená. V současné do−
bě na naší farmě probíhá prodej krůt
a krocanů.
Předpokládám, že mnozí zákazníci se
ptají, zda si kupují krůtí bio maso.
Je hodně těch, kteří se zajímají, v ja−
kých podmínkách probíhá výkrm a čím
krmíme. My si zakládáme na tom, že
našim zákazníkům na−
bízíme vysoce kvalitní
maso. Zvířata mají nad−
standartní podmínky.
Nejde o to, jestli má ná−
lepku Bio, jde o to, aby
byl zákazník spokojený

„V hale máme 1500 kusů krůt a krocanů. Prodej je až do Vánoc. Další mojí far−
mářskou aktivitou je chov skotu,“ říká majitel rodinné farmy Budětice u Sušice
David Bílý.
ho zařízení pořádně umýt, vyčistit, vy−
desinfikovat. Poté se nastele slámou,
kterou si sami lisujeme. Na přelomu
března a dubna nám přivezou jedno−
denní krůťata.
A pak už jenom krmíte?
Tak jednoduché to zase není. Prvních
20 dnů trávíme u zvířat 24 hodin denně.
Upravujeme teplotu, musíme respekto−
vat jejich biorytmus, dodržujeme svě−
telný režim jako v přírodě. I když se jed−
ná o halový chov, zvířata zde mají nad−
standardní podmínky. Jsou jako v po−
kojíčku. Běhají, mají dostatek prostoru.
Kdy prodáváte krůťata pro domácí
výkrm?
Po šesti týdnech. Preferujeme prodej
přímo z farmy, a to z důvodu, aby se
zvířata co nejméně stresovala. Zájemci
16
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a aby my jsme měli dobrý pocit, že
prodáváme kvalitně odchované a vykr−
mené zvíře.
Děláte ještě kromě krůt nějakou
jinou činnost?
Ano, před třemi lety jsme na naši farmu
dovezli čtyři jalovičky mastného pleme−
ne. Letos se nám od nich narodila první
telátka. I u skotu se snažíme, aby měl
to nejlepší krmení. Jsme v ekologickém
zemědělství. O louky, které jsou vizitkou
každého hospodáře, náležitě pečujeme.
Bohužel se setkáváme s lidskou ne−
úctou k majetku jiných. Pravidelně nám
na loukách bezohlední lidé auty ničí po−
rost, vyšlapávají cesty a vyváží odpad.
Tento nešvar ale není jen problém
u nás, ale i ostatních zemědělců. Zastá−
ní člověk nemá nikde.
(re)
Plzeňský rozhled 11/2018

Děti z náhradních rodin
natočily svůj film
Kamera a notebook, které darova−
lo město Plzeň Diakonii Západ,
umožnily dětem z pěstounských
rodin natočit svůj první film. Touto
činností se děti zabývaly na letním
terapeutickém pobytu v penzionu
Na Zátiší v obci Rybník v Českém

lese, který již čtvrtým rokem pořá−
dal tým Adite, jenž se zabývá do−
provázením pěstounských rodin.
„Aktivity na terapeutickém pobytu
mají za cíl posilovat sebevědomí dě−
tí, nacházení a upevňování vztahů
mezi vrstevníky, zvykání si na pobyt
mimo pěstounskou rodinu. V tom
dětem pomáhají sociální pracovníci
a terapeuti, kteří je na této akci do−
provázejí,“ uvedla vedoucí služeb
náhradní péče Jiřina Ullmanová.
Doplnila, že letos se týdenní po−
byt konal v Rybníku počtvrté a zú−

Plzeňský rozhled 11/2018

častnilo se ho 14 dětí ve věku od
12 do 17 let. „Dětem se podařilo na−
točit detektivní příběh s názvem
Růžový zločin, jehož tématem bylo
znehodnocení a znečištění studán−
ky, kterou v tomto místě v minulém
roce samy vybudovaly. Bez daro−
vané kamery a notebo−
oku by to nebylo mož−
né,“ dodala.
„Jsem rád, že město
mohlo podpořit činnost
Diakonie, která se kro−
mě jiného stará o děti
v pěstounských rodi−
nách a pořádá pro ně
aktivity, při nichž mo−
hou rozvíjet své schop−
nosti. Velmi si její prá−
ce vážím,“ uvedl primá−
tor Martin Zrzavecký.
Tým Adite doprovází
pěstounské rodiny při
vytváření bezpečného
a harmonického pro−
středí pro zdravý vývoj
dětí. V západních Če−
chách služby poskytuje
bezplatně a přímo v do−
mácnostech či v zaří−
zeních Diakonie. Vyhle−
dává nové zájemce o pěstounství
během osvětových aktivit. V sou−
časné době má na starosti 160 ro−
din, což představuje 240 dětí.
Diakonie Západ se zaměřuje na
služby lidem s těžkou poruchou au−
tistického spektra, s mentálním
a kombinovaným postižením. Po−
skytuje komplexní péči o ohrožené
děti a jejich rodiny, pomáhá lidem
v nesnázích či krizi, mladým na ces−
tě k dospělosti, pečuje o seniory
i pěstounské rodiny. Nabízí preven−
tivní programy pro školy i veřejnost.
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Střípky
z Plzně
Plzeňský Prazdroj
má našlápnuto
na rekord
Počet návštěvníků turistických
tras v plzeňských pivovarech
Pilsner Urquell a Gambrinus,
v Pivovarském muzeu a v Plzeň−
ském historickém podzemí za
prvních devět měsíců letošního
roku narostl v meziročním srov−
nání o více než 9 %. Za zvý−
šeným zájmem stojí letošní tep−
lé a slunečné počasí i doprovod−
né kulturní a společenské akce,
které Prazdroj v pivovarech po−
řádá. Celkem letos do Plzeň−
ského Prazdroje zavítalo už přes
532 tisíc lidí.
Největší skupinu turistů tvořili
již tradičně Češi, ale velmi rychle
rostou počty zahraničních ná−
vštěvníků pivovarů. „Oproti loň−
skému roku se počet cizinců,
kteří navštívili plzeňské prohlíd−
kové trasy, zvýšil o 26 procent,“
říká Rudolf Šlehofer, manažer
pro turismus a tradice z Plzeň−
ského Prazdroje.
Nejvíce roste zájem asijských
návštěvníků, především z Číny.
Od ledna navštívilo plzeňské pi−
vovary více než 36 tisíc turistů
z Asie. Druhou nejsilnější zahra−
niční skupinou jsou pak Němci,
kterých zavítalo do Prazdroje
skoro 24 tisíc.
Vysokou návštěvnost očekává
Prazdroj i ve zbytku roku. Do−
slova nával zažil začátkem října,
kdy se konal Pilsner Fest, který
letos přilákal rekordních 55 tisíc
lidí. „V posledních letech ale
roste zájem také o podzimní
a zimní prohlídky. Kromě toho
chystáme i řadu doprovodných
akcí, jako je výstava k 100 letům
založení republiky nebo krea−
tivní dílny v Pivovarském muzeu.
I proto předpokládáme, že letos
pokoříme historický návštěv−
nický rekord,“ doplňuje Rudolf
Šlehofer.
18

Koterov a Starý Plzenec
spojila nová cyklostezka
Několikaleté úsilí městského obvo−
du Plzeň 2 – Slovany a města
Starý Plzenec dospělo ke zdárné−
mu závěru. Stavba cyklostezky
mezi Koterovem a Starým Plzen−
cem byla dokončena a cyklisté
ji od letošního října mohou naplno
využívat. Stavba byla z velké čás−
ti realizována díky kladně vyřízené
žádosti o dotaci z Integrované−
ho regionálního operačního pro−
gramu (IROP).
„Celkové stavební náklady vyšly
na 14,1 mil. Kč, přičemž 90% z této
částky bylo hrazeno z dotace

z Integrovaného regionálního ope−
račního programu, zbylých 10% pak
z dotace Plzeňského kraje. Příjem−
cem dotace se stal náš městský
obvod a město Starý Plzenec bylo
v projektu výstavby uvedeno jako
partner akce. Spolupráce obou stran
byla stvrzena uzavřením Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci,“
uvedl místostarosta druhého plzeň−
ského obvodu Jan Fluxa.
Cyklisté úsek podél řeky Úhlavy
mezi Koterovem a Starým Plzencem
rádi využívali už kdysi. Dříve však
museli projíždět více neupravenou
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krajinou, kde chyběla regulérně zpev−
něná cesta. „Cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec má rozpětí 3,15 kilo−
metrů, z toho 2,45 km vede po staro−
plzenecké části a zbytek po území
Koterova. Šířka 3 metry je dostačující
a její asfaltový povrch pak zajišťuje
pohodlnou jízdu. Cyklostezka vede
z Koterova od odbočky z hlavní silni−
ce na Starý Plzenec k lávce přes
Úslavu, kde začíná, po lukách na le−
vém břehu směrem pod dálniční
most,“ řekl starosta MO Plzeň 2 –
Slovany Lumír Aschenbrenner.
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany
počítá s rozvojem cyklostezek na
svém území i do budoucna. „Cyklo−
stezky na území Slovan stavíme již
řadu let a rozhodně jde o prioritu, kte−
rou se chceme zabývat i nadále,“
konstatoval starosta Aschenbrenner.
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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.

Komfort nejenom pro městské policisty
Strážníkům v plzeňské čtvrti Skvr−
ňany, Karla Steinera 10 A, slouží
nová služebna. Rozsáhlá rekonst−
rukce objektu bývalé školky byla
zahájena v březnu letošního roku.

poslouží společně jak Klubu želez−
ničních modelářů, tak strážníkům
Městské policie Plzeň na Skvrňa−
nech, kteří se sem přestěhovali ze
služebny na adrese Terezie Brzkové,

Rekonstrukce budovy bývalé
školky, kde v minulosti sídlil Klub
železničních modelářů v již nevyho−
vujících podmínkách, byla ukon−
čena v průběhu září letošního
roku. Budova Karla Steinera 10A teď

kde doposud pobývali ve stísně−
ných podmínkách.
„Strážníci získali s novu služebnou
moderní zázemí, které odpovídá sou−
časným nejvyšším standardům.
Komfort nabídne nejen městským
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policistům, ale také občanům, kteří si
sem přijdou vyřídit svoje záležitosti,“
řekl primátor Martin Zrzavecký.
Objekt celkově prošel rozsáhlými
úpravami. V rámci rekonstrukce by−
la opravena střecha, zatep−
lena fasáda, provedena vý−
měna oken a dveří, uprave−
ny vnitřní prostory včetně
instalace nových elektroroz−
vodů, vody, kanalizace a to−
pení. V přízemí byl vybudo−
ván zbrusu nový vstup pro
služebnu městské policie
včetně vybudování parkova−
cích míst pro služební vozy
a návštěvníky služebny.
„Služebna v přízemí bu−
dovy aktuálně poslouží 26
strážníkům, kteří vykonávají
službu také v městských
částech Křimice, Radčice
a Malesice. V 1. patře bude
nadále provozovat svoji činnost
Klub železničních modelářů, jehož
výstavy unikátní železniční trati se
zejména pro děti, ale i dospělé staly
velice oblíbené,“ sdělila velitelka
služebny Bc. Eva Königová, MBA.
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Dotace sportovcům
Celkem osm subjektů si rozdělí
částku 510 000 korun na pod−
poru jak mladých spor tovců,
tak dalších spor tovních aktivit
pro veřejnost. Částku 140 000
korun získá například „Festival
sportu 2018“, házenkářský klub
DHC Plzeň obdrží 30 000 ko−
run, podporu získá také triatlo−
nistka také Pavlína Vargová ne−
bo házen kářský „Memoriál
Miroslava Šafra“.
Reprezentanty na mistrovství
světa v Pole sportu, meziuni−
verzitní mistrovství světa v ko−
lektivních i individuálních spor−
tech nebo mistrovství světa mlá−
deže v šachu podpoří Plzeňský
kraj celkem částkou 336 364 ko−
run, kterou si rozdělí pět subjek−
tů. Finance budou poskytnuty
v rámci třetího kola dotačního
programu „Podpora sportovců
reprezentujících Plzeňský kraj
na mistrovství světa/ mistrov−
ství Evropy v roce 2018“.
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Osobnost Západočeské
univerzity

Bronz si odvezli do Plzně
Sedm strážníků reprezentovalo Městskou policii Plzeň při střeleckých
závodech městských a obecních policií České republiky v rámci XXIV.
ročníku „O pohár ředitele Městské policie hl. m. Prahy“, které se usku−
tečnily na střelnici v Chloumku u Mělníka.

Prestižní ocenění „Honorary
Fellow“ Univerzity aplikovaných
věd v Mnichově obdržel Doc.
dr. Ján Minár z výzkumného centra
NTC (Nové technologie – výzkum−
né centrum), který je historicky
prvním oceněným v programu
Research Fellowship. Program je
zaměřen na prohlubování vědecké
a akademické spolupráce mezi
mnichovskou univerzitou a zahra−
ničními partnery.
V průběhu letního semestru 2019
bude Ján Minár, který od roku 2017
pracuje na ZČU, kde se specializuje
na elektronové korelace a jejich pro−
jevy v experimentálních spektrech
pevných látek, přednášet na Uni−
verzitě aplikovaných věd v Mni−
chově (Munich University of Applied
Sciences – MUAS). Bude také po−
kračovat ve výzkumu interakce svět−
la a materiálů za pomocí ultrarych−
lých laserových pulzů v laserovém
centru této univerzity spolu s profe−
sorem Heinzem Huberem.
Důležitou součástí tohoto ocenění
je i pedagogická činnost na Fakultě
aplikovaných věd a mechatroniky
MUAS, kde Ján Minár přednese sérii
přednášek a povede semináře na té−
ma aplikace kvantové mechaniky na
materiálový výzkum. „Možnost vy−
učovat na Univerzitě aplikovaných

Doc. dr. Ján Minár

věd v Mnichově a být v pravidelném
kontaktu s tamními studenty je vý−
borná příležitost pro navázání spolu−
práce,“ zmiňuje Ján Minár jeden
z nejdůležitějších přínosů ocenění.
„Bavorští studenti například potře−
bují pro získání doktorátu externí
školitele, což jim můžeme nabídnout
právě my,“ doplňuje Ján Minár, po−
dle kterého je udělení této ceny
mimo jiné projevem úzké a dlouho−
dobé spolupráce Západočeské uni−
verzitami s Univerzitou aplikova−
ných věd v Mnichově.
„Ocenění, které Ján Minár získal,
je velice důležité pro rozvoj česko−
bavorské akademické spolupráce
a jednoznačně naplňuje strategické
cíle naší univerzity. Jsem přesvěd−
čen, že ocenění přispěje k ještě
užšímu propojení naší univerzity
s Univerzitou aplikovaných věd
v Mnichově i s dalšími bavorskými
univerzitami,“ říká rektor ZČU
Miroslav Holeček.

Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Rozhodovala hlavně přesnost
a rychlost střelby. Závod byl organizován v kategorii tříčlenných družstev
a jednotlivců. V konkurenci družstev plzeňští strážníci zabodovali a obsadili
třetí místo. Ani v kategorii jednotlivců se neztratili a strážník ze stanice
Územně strážní služby Jan Nesnídal vybojoval krásné sedmé místo.
20
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Podzimní nabídka v termálních lázních THERME 1 v Bad Füssingu

Sleva na všechny vstupenky 20 %
Načerpejte v těchto podzimních dnech
novou energii v termálních lázních
Therme 1 v Bad Füssingu, který patří
již mnoho let mezi nej−
významnější lázeňská
města v Evropě. Každo−
ročně se sem s oblibou
vrací celá řada lázeň−
ských hostů.
Nyní můžete využít je−
dinečnou podzimní na−
bídku – sleva 20 % na
všechny vstupenky. Na−
bídka platí od 1.11. –
24. 12. 2018.
Ponořte se do místní léči−
vé termální vody v lázních
i v saunovém světě mno−
ha tváří. Dopřejte tělu
i duši odpočinek ve 12
různých lázeňských ba−
zénech s teplotou vody
mezi 30–42°C. Všude ko−
Plzeňský rozhled 11/2018

lem ucítíte energii zdejšího sirného prame−
ne, který vyvěrá ze 100 metrové hloubky.
Váš únik od každodenních povinností je

na dosah. Čekají na Vás vitální a aromatic−
ké masáže, exkluzivní zábaly, speciální
wellness balíčky nebo saunování.
(pi)
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Nakupujte v listopadu,
nakupujte chytře

40.000 Kč dostanete
u pokladny krásný a na
surfování po internetu
ideální tablet Lenovo
Yoga.
Pokud se rozhodnete, že na
svou přestavbu koupelny si vy−
berete například obklady, dlaž−
bu, vanu, sprchový kout a bate−
rie v celkové hodnotě přesahují−
cí 80.000 Kč, odvezete si nejen

Kdo by nechtěl chytře naku− nota přesáhne 10.000 Kč, máte
povat, kdo by nechtěl dostá− okamžitě nárok na chytrý mobil−
vat dárky? A jde tohle vzá− ní telefon s 5" obrazovkou IPS
jemně spojit? Možná se nad 1280x720, na dvě SIM karty,
tím zamysleli u firmy Koupelny s fotoaparátem 8Mpx, GPS
Šota a aby své zákazníky po− a mnoha dalšími přednostmi.
těšili a obdarovali, při−
pravili pro ně na listo−
pad zcela mimořádnou
nákupní akci nazvanou
Dárkový listopad.
Každý, kdo si v jejich
koupelnovém
studiu
v Klatovech−Lubech, Na
Šíji 278, nebo v prodej−
ně v Nepomuku, Kozlo−
vická 418, vybere jaké−
koliv zboží v určité hod−
Koupelnové studio firmy Koupelny Šota v Klatovech.
notě, dostane při pla−
cení v hotovosti u po−
kladny okamžitě dárek, který Ještě výkonnější mobilní telefon krásný materiál na vlastní re−
odpovídá hodnotě nákupu. Na− Samsung Galaxy J3 na vás čeká konstrukci, ale neméně krásný
příklad, když si do domácnos− při nákupu nad 20.000 Kč a chytrý televizor nabitý funkce−
ti nakoupíte nové vodovodní a když si vyberete zboží s cel− mi Samsung 4K UHD s úhlopříč−
a sprchové baterie a jejich hod− kovou hodnotou přesahující kou 138 cm. Nemusíte si však

22
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vybírat jen z mimořádně krásné
nabídky obkladů a dlažby od
českých i zahraničních výrobců,
která vždy odpovídá současným
trendům a nejvyšším kvalita−
tivním nárokům, ale můžete si
v koupelnovém studiu vybrat
i velmi zajímavou dlažbu na re−
konstrukci balkonu, terasy, okolí
bazénu, nebo garážového stání.
Také v těchto případech
vám odborníci firmy
Koupelny Šota rádi po−
radí a vy si odvezete
v listopadu nejen ma−
teriál, ale i hodnotný
a krásný dárek.
Chytrým
nákupem
v Dárkovém listopadu
u firmy Koupelny Šota
tak můžete zabýt dvě
mouchy jednou ranou:
dobře nakoupit a získat
dárek, nebo tento dárek
využít a věnovat jej jako dárek
k Vánocům někomu, koho máte
rádi a pro koho byste dárek stej−
ně vybírali. V každém případě
však nakoupíte chytře.
(pr)
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Hledá se provozovatel
protialkoholní záchytky
Zakázka na zajištění provozu
protialkoholní záchytné stanice
na území Plzeňského kraje bude
vyhlášena opět na dva roky
(2019 a 2020). Celková výše za−
kázky činí za oba dva roky 20
milionů korun. Zakázka bude
vyhlášena jako nadlimitní v ote−
vřeném řízení.
„Plzeňský kraj má v současné
době zajištěnu záchytnou službu
na svém území smluvně. Sou−
časný provozovatel, Městská
poliklinika Plzeň, spol. s r.o., byl
vybrán na základě veřejné zakáz−
ky a byla s ním uzavřena smlou−
va o zajištění poskytování služeb
protialkoholní záchytné stanice
na období od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2018,“ uvedla radní Plzeň−
ského kraje Milena Stárková.

Ještě letos opraví
krajské silnice
Ještě v roce 2018 budou díky
úsporám na již zrealizovaných
výběrových řízeních zahájeny
opravy dalších úseků krajských
silnic. Jedná se například o opra−
vu povrchu silnice mezi obcemi
Polžice a Srby, dále například sil−
nice mezi Úsilovem a Mezholezy
a komunikace u Lhotky u Terešo−
va. Celkem budou prostřednic−
tvím Správy a údržby silnic PK
realizovány práce za 57 500 000
korun. Dále se díky úsporám
ještě letos začnou připravovat
projektové dokumentace na další
stavební akce v celkové výši
3 353 000 korun.

Peníze dobrovolným
hasičům
Dobrovolní hasiči v Měcholu−
pech a v Manětíně obdrží indivi−
duální dotaci na vybavení jedno−
tek SDH. Jedná se o částku 200
pro každého z žadatelů. Obec
Měcholupy požaduje příspěvek
na nákup přenosné motorové
stříkačky v celkové hodnotě 374
tisíc korun. Město Manětín žádá
o příspěvek na opravu motoru
cisternové automobilové stří−
kačky. Poskytnutí dotací musí
ještě schválit zastupitelé.
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Aplikace pro městskou policii
zaujala v zahraničí
Plzeňský softwarový start−up Inno−
Connect s. r. o. slaví úspěch na
mezinárodní scéně, a to s aplikací,
již vyvíjí za podpory města pro
Městskou policii Plzeň.
Aplikace, která sdružuje desítky
tisíc záznamů o přestupcích a drob−
ných trestných činech spáchaných
na území západočeské metropole,
zabodovala na prestižní mezinárodní
konferenci Inspire 2018 konané
v belgických Antverpách. Strážníci
díky sumarizaci údajů získají větší
přehled o jednotlivých lokalitách
a dokáží tak v případě potřeby napří−
klad posílit činnost hlídek, upravit do−
pravní značení nebo přidat další důle−
žitá opatření. Projekt zapadá do kon−
ceptu Smart City Plzeň, pod jehož lo−
gem město přináší řešení, jež zpří−
jemňují a zkvalitňují život občanům.
„Společnost InnoConnect sídlí
v našem technologickém centru
Dronet a já jsem moc rád, že mla−
dým lidem, plným skvělých nápadů,
můžeme nabídnout kvalitní zázemí
a podporu v rámci jejich podnikání.
Naplňujeme tím vizi západočeské
metropole, tedy stát se městem vý−
voje, výzkumu a inovací. Projekty
jako tento ukazují, že zde máme
opravdové odborníky a úspěch na
mezinárodní scéně potvrzuje, že
spolupráce s nimi je krok správným
směrem,“ řekl primátor města Plzně
Martin Zrzavecký.
Konference Inspire 2018 se za−
bývala geografickými systémy a da−
ty. Aplikace vyvíjená pro plzeňské
strážníky získala cenu v rámci vy−

hlašovaného hackatonu, tedy soutě−
že pro inovativní týmy. Odborná
porota ji vyhlásila vítězem v katego−
rii, jež se věnovala aplikacím ve
vztahu k bezpečnosti. „Naše aplika−
ce sdružuje data za jeden rok, jedná
se tedy o desítky tisíc záznamů,
jsou to přestupky z oblasti dopravy,
občanského soužití, ale i menší
trestná činnost a jiné. Je možné
filtrovat, v jaké hodiny, dny a na
jakém místě se jednotlivé skutky

nehodách. „O zpřístupnění dat
státní policie jednáme, na tomto
místě bych chtěl určitě poděkovat
městu za jeho součinnost, pro−
tože získání takovýchto údajů není
jednoduché. Spojení s další naší
aplikací o dopravních nehodách zde
určitě dává smysl, protože přehled
o dění v Plzni pak bude ještě
komplexnější,“ dodal Jiří Bouchal.
Vývoj aplikace, která pro město
znamená cenný benefit, je financo−
ván z evropských dotačních pro−
středků. Konkrétně se jedná o pro−
gram Horizon2020, v rámci něhož

dějí, a to dává velký prostor zefek−
tivnit stávající rozvržení činnosti
strážníků, ale třeba i upravit do−
pravní značení na místech, kde se
stále opakují tytéž problémy,“ vy−
světlil spoluzakladatel a výkonný
ředitel společnosti InnoConnect
Jiří Bouchal.
V budoucnu by aplikace mohla
být rozšířena. Po konzultaci s měst−
skými strážníky by chtěli vývojáři
dodat i data od státní policie a sjed−
notit aplikaci s další, která se za−
měřuje na záznamy o dopravních

probíhá projekt PoliVisu. „PoliVisu
je zaměřen na softwarové nástroje
pro analýzu a vizualizace dat
a jejich porozumění. Vznikají zde
řešení, která umožňují zpracovat
surová data, kterým člověk nero−
zumí, správně je uchopit a použít.
Je skvělé, že se podobný projekt
zaměřil na zpracování dat právě
v západočeské metropoli a jsem
si jistý, že tím získáváme velmi
cenné výstupy,“ zhodnotil tech −
nický náměstek primátora Pavel
Šindelář.

Lípu republiky
2018
mají ve Svojšíně
Nově vysazený národní památeční
strom ke 100. výročí vzniku Česko−
slovenské republiky mají ve Svoj−
šíně na Tachovsku. Sazenice lípy
srdčité, kterou obci daroval Plzeň−
ský kraj v rámci projektu „Lípy re−
publiky 2018“, byla vysazena
v horní části obce v blízkosti dět−
ského hřiště za tratí. Slavnostního
aktu se i v deštivém počasí zúčast−
nilo asi 25 občanů a občánků.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

Plzeňský rozhled 11/2018

Ingolstadt ve vánočním hávu učaruje
svojí atmosférou každému
Pozvání do bavorského velkoměsta Ingolstadt
Německé velkoměsto Ingolstadt je
po Regensburgu druhým největším
městem ležícím na Dunaji ve
Svobodném státě Bavorsko.

Dominanty města
Velkolepá katedrála Nejsvětější Panny
Marie je největším pozdně gotickým
kostelem svého druhu v Bavorsku.
Jen pár metrů od katedrály stojí
středověká Křížová brána – známý
symbol Ingolstadtu. Právě zde se mů−
žete vydat po stopách Frankensteina.
Autorku známého románu Mary
Shelley toto prostředí natolik okouzli−
lo, že děj své knihy zasadila právě
sem. Mladý Viktor Frankenstein zde
studoval přírodní vědy, když mu hla−
vou prolétla myšlenka uměle vytvořit
život, a tak začal se svými pokusy.
Tento příběh je pro návštěvniky vel−
kým lákadlem.
V gotické budově Nového zámku na
nábřeží Dunaje je Bavorské vojenské
muzeum. Další turistickou atrakcí je
sbírka lékařských nástrojů a přístrojů
v Německém muzeu historie medicí−
ny. Dokumentuje vývoj lékařství od
dob antiky až po současnost. Nachází
se v překrásné barokní budově staré

fakulty anatomie, která tehdy byla
první univerzitou v Bavorsku.
Ingolstadt je živé město s obrovským
množstvím muzeí a památek, které
musíte vidět. Průvodci městem vám
rádi ukáží pamětihodnosti a budou vy−
právět zajímavé
příběhy, které se
během historie
odehrávaly za
hradbami města.

Hrdost na pivo
Staré štítové domy v centru dávají
městu jedinečnou atmosféru. V řadě
z nich najdete typicky bavorské po−
hostinství. Ve většině z nich se dříve

Svět aut
V průmyslové
zóně na sever od
centra sídlí auto−
mobilka Audi.
Rozloha areálu
odpovídá ploše,
kterou by pokry−
lo 300 fotbalo−
vých hřišť. Je to
doslova město ve městě. Zcela ojedi−
nělým zážitkem pro turisty je Audi
Forum Ingolstadt a muzeum Audi mo−
bile, ve kterém se dozvíte více o histo−
rii podniku. Uvidíte, jak se postupně
vyvíjel vzhled a technologie výroby
aut, kol a motorek a návštěvu zakon−
číte prohlídkou automobilky Audi.

vařilo pivo. Rozhodně se zastavte na
pivo a typickou bavorskou klobásu
nebo preclík.
Na pivo jsou tady hrdí. Ve městě byl
v roce 1516 vyhlášen zákon o ryzosti
piva. Možná se to nebude Plzeňanům
úplně zdát, ale pivo je tady propa−
gováno jako to nejlepší na světě.

V Ingolstadtu platí nejstarší potravinový
zákon na světě, zákon o ryzosti piva.
Do začátku 16. století nebylo město ty−
pické pivní, ale vinné. Důsledkem kli−
matických změn ale víno přestalo růst
a v Ingolstadtu se soustředili na pivo.

Outletové městečko
Ingolstadt Village
Toužíte si před Vánoci trochu oddych−
nout, užít si romantiku a nakoupit dárky
pro své blízké? Výletem do Ingolstadtu
tohle všechno spojíte dohromady.
Kromě procházky me−
zi stánky na báječných
adventních trzích vás
čeká i návštěva idylic−
ké outletové nákupní
vesničky Ingolstadt
Village s více než 220
outletovými
butiky
předních značek, které
nabízejí až 60% slevy.
Namátkou uveďme
Armani, Calvin Klein,
Columbia, Hugo Boss,
Lacoste, Lambert,
Pandora, Pepe Jeans,
Tommy Hilfiger a de−
sítky a desítky dalších
známých značek.
V nákupní vesničce najdete také
spousta restaurací a občerstvení. Dát
si můžete svařené víno či nějakou
specialitu. Čeká na vás příjemná
atmosféra trhů a nákupy s velkou až
60 % slevou.
(re)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Muzeum Audi mobile

Více informací najdete na: www.ingolstadt−tourismus.de
Podrobné informace o organizovaných zájezdech z Čech se dozvíte
v Regionálním centru Plzeňský kraj – Bavorsko v Plzni na náměstí
Republiky nebo na tel čísle: +420 724 888 069
Plzeňský rozhled 11/2018
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Reiki uzdraví každého,
kdo to dovolí
Jednou z metod, které se snaží
pomáhat při uzdravování naše−
ho těla alternativními, nemedi−
cínskými metodami, je metoda
Reiki. V Čechách je stále ještě
málo známá, protože pochází
z Japonska a dlouho patřila
k tajným metodám léčení.
Zjednodušeně jde říci, že je to
léčení proudem vesmírné živo−
todárné energie, která je všude
kolem nás a mnoho civilizací
před námi ji již umělo používat.
Přikládání rukou na lidské ne−
bo zvířecí tělo za účelem uvol−
nění bolesti je tak staré jako
instinkt. Víme dobře, že každé
živé tělo vyzařuje teplo a ener−
gii. Tato energie má tolik jmen,
kolik je civilizací. Polynéští
Hunové nazývají tuto léčivou
sílu Mana a američtí Irokézové
jí říkají Orenda. V Indii je známá
jako Prána, v Hebrejštině jako
Ruach, v islámských zemích ja−
ko Barraka a v Číně jako Čchi.
V Japonsku se tato energie na−
zývá „Ki“ a z tohoto slova také
vzniklo jméno pro tuto metodu
léčení Reiki. Za jejího znovuobje−
vitele je považován budhistický
mnich Mikao Usui, který v roce
1922 dostal v průběhu třítýdenní−
ho půstu na posvátné hoře
Kurama v jeho poslední – 21.
den meditace vidiny, v nichž uvi−
děl symboly a zároveň obdržel
instrukce poskytující „klíč k léč−
bě“. Sám to popsal tak,
že světlo zasáhlo je−
ho třetí oko, čakru
umístěnou na čele, a on
na čas ztratil vědomí.
Potom uviděl „milióny
a milióny duhových
bublinek“ a nakonec
psané symboly Reiki.
S každým symbolem ob−
držel informace, jak akti−
vovat léčivou energii.
Píše: „V hluboké meditaci
jsem získal darem „Velké
světlo“, s jehož pomocí se každý
člověk dokáže uzdravit a dokáže
uzdravit i druhé, pokud je do něj
zasvěcen. S jeho pomocí dokon−
ce může dosáhnout i osvícení.“
Protože není nad vlastní zkuše−
nosti, vypravil jsem se za mis−
trem Reiki, který již několik
let působí v Domažlicích. Pan
26

Vladimír Cimbolinec se od mládí
zajímal o různé metody alterna−
tivního uzdravování a od roku
2012, kdy byl sám zasvěcen do
mistrovského stavu Reiki, se vě−
nuje této metodě. Jeho zájem
o znalosti Reiki je tak hluboký, že
v roce 2015 obhájil na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovi−
cích bakalářskou práci na téma
„Výzkum aplikace léčivé energie
Reiki u klientů se somatickým
onemocněním“.
U pana Cimbolince jsem již po−
druhé. Nacházím jej v moderním
a velmi dobře vybaveném Do−
mově pro seniory v Domažlicích,
v ulici Prokopa Velikého 689, se
snadnou možností parkování
i přístupem. Jeho místnost je
hned v prvním patře naproti hlav−
nímu schodišti a výtahu.
l Možná bychom mohli čte−
nářům opět přiblížit, jak Reiki
funguje?
„Nejprve si s klientem popoví−
dám, zjistím, kde potřebuje po−
moci a pak si lehne na lehátko
a já začnu postupně přikládat ru−
ce na předem daná místa jeho tě−
la. Skrze mé dlaně nechávám do
těla proudit blahodárnou energii
Reiki, která působí jak na jeho
mysl, tak na tělo. Kromě hmotné−
ho fyzického těla máme také ne−
viditelná nefyzická těla, která jsou
utvořena z „Ki“. Proto léčení pro−
bíhá nejen na fyzické úrovni.
Před samotnou seancí se
v průběhu rozhovoru po−
kouším zjistit, kde jsou ve va−
šem těle energetické blo−
ky, tzn., kde v těle ne−
proudí energie tak,
jak
by
měla.
V těchto místech
jsou uloženy ne−
zdravé, podvědo−
mé bloky. Jedno−
duše řečeno, jsou tam
nějaké informace, kte−
ré nám škodí. Bolí nás
pak často hlava, záda, klouby,
máme zažívací potíže, cítíme se
neustále vyčerpaní, vystresovaní,
prožíváme partnerské potíže.
Tablety na bolest nezabírají nebo
vám nedělají dobře, právě tehdy
vám může pomoci Reiki.
Odstraní nejen bolest, ale přede−
vším její zdroj.“

l Mohlo by Reiki také nějak
člověku uškodit?
„Určitě ne. Nemusí hned začít
působit, ale to jen proto, že se
klient podvědomě brání přijmout
energii Reiki. Je hrozně důležité,
aby dal souhlas s léčením a ne−
bál se ji přijmout. Ona sama si
pak najde místo, které potřebuje
uzdravit.
Reiki je naprosto pozitivní a ne−
může nikdy žádné živé bytosti

uškodit. Může se používat k léčení
kohokoli, bez ohledu na jeho věk
či fyzickou kondici. Naopak, starší
lidé a nezletilé děti reagují na léče−
ní s Reiki příznivě. Zdravého člo−
věka Reiki uklidňuje a omlazuje.
Energie Reiki uvádí do rovnováhy
levou a pravou hemisféru mozku
a harmonizuje všechny čakry
a celé energetické pole, pročišťu−
je energetické kanály a umožňuje
tak organismu přijímat životní sílu
„Ki“ ve větším množství.“
l Určitě však léčení trvá něja−
kou dobu.
„To je také důležité. Každý, kdo
ke mně přijde pro pomoc, si musí
uvědomit, že vyléčení nebude
okamžité, že to bude vyžadovat
několik setkání, že to bude pro−
ces, jehož délka trvání záleží na
nemoci, s kterou přijde. Ne kaž−
dý, bohužel, má dostatek trpěli−
vosti a zjišťuji, že až 80 procent li−
dí není připraveno přijmout Reiki.
Je proto důležité, aby se nebáli
a počítali s tím, že také oni musejí
přispět k úspěchu tím, že se uvol−
ní a budou mně důvěřovat. Reiki
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má takovou sílu po−
moct, jakou ji sami
povolíme nám po−
máhat.
Někdy se stane, že
léčený z obavy, aby Reiki napří−
klad nemělo negativní vliv na sou−
běžné léčení pomocí farmak, psy−
chicky zablokuje průchod ener−
gie. Poznám to podle toho, že při
seanci necítím na svém temeni
hlavy žádnou pulzaci. Je samo−
zřejmě na pacientovi, jak se roz−
hodne. Reiki nemá žádný negativ−
ní vliv na působení farmak či lé−
čebných procedur, naopak léčeb−
nému procesu napomáhá a klien−
ta uspokojuje, a léčeb−
ný proces urychluje.
Například, Reiki norma−
lizuje hladinu inzulínu
a postupně upravuje
glykemii na stálou hod−
notu, také normalizuje
hladinu krevního tlaku.“
l Vzpomínáte na ně−
jaké jasné příklady,
kdy Reiki pomohlo?
„Příkladů mám velice
mnoho. Například ne−
dávno mně jedna paní
děkovala, jak jsem ji po−
mocí několika seancí
s Reiki pomohl dostat
se z hluboké deprese,
která ji přepadla po ná−
hlé smrti jejího manžela
a odchodu dětí. Dnes již
opět žije plnohodnotně,
našla si nového partne−
ra, je šťastná a doslova
rozkvetla. Sám mám
velkou radost s toho, že
se pomocí Reiki podařilo již nej−
méně ze 70 % odstranit dlouhole−
tou nemoc očí u jednoho pána,
který jí trpí vlastně od dětství a ni−
kdo mu nedával šanci na změnu.
Bude to ještě nějakou dobu trvat,
ale věřím, že se jí zbaví trvale.“
l Jak dlouho trvá seance a ko−
lik se za ni platí?
„Seance trvá zhruba jednu hodi−
nu a za poskytnutí Reiki se platí,
aby si příjemce této energie po−
skytnuté vyšší mocí vážil, ale je to
částka, kterou je schopen dát
každý. Stačí jen chtít se uzdravit.
Přeji Vám všem ochranu a požeh−
nání Stvořitele,“ říká Vladimír
Cimbolinec, mistr Reiki.
(pi)

Vladimír Cimbolinec
mistr Reiki−terapeut
nově: Domov pro seniory
v Domažlicích,
Prokopa Velikého 689
tel.: 603 235 933
Plzeňský rozhled 11/2018

Jaké vzdělání nabídnout našim dětem? − ptají se rodiče

Spolupráce škol s podniky v kraji pomáhá
zvýšit zájem o technické obory
Plzeňský kraj považuje za jednu ze
svých nesporných priorit v oblasti
školství jednoznačnou podporu
technického vzdělávání. Reaguje
tak mimo jiné i na poptávku podni−
katelských subjektů a firem, které
se již řadu let potýkají s nedo−
statkem technických pracovníků
regionu. O rozhovor na toto téma
jsme požádali náměstkyni hejt−
mana Plzeňského kraje pro
oblast školství a cestovního ruchu
Mgr. Ivanu Bartošovou.
w Kromě různých aktivit zaměře−
ných na technické vzdělávání se
Plzeňský kraj zaměřil také na pro−
jekty realizované v rámci IROP.
O co se konkrétně jedná?
V rámci několika výzev IROP bylo
v Plzeňském kraji doporučeno finan−
covat celkem 30 investičních pro−
jektů v souhrnné výši necelých 300
miliónů korun, které jsou určeny pro
střední školy. Konkrétně se jedná
o dva projekty v 32. výzvě „Infra−
struktura středních škol a vyšších
odborných škol“ (11,1 mil. Kč), de−
vět projektů ve 33. výzvě „Infrastruk−
tura středních škol a vyšších odbor−
ných škol (SVL)“ (142 mil. Kč) a 19
projektů v 66. výzvě „Infrastruktura
pro vzdělávání − integrované projekty
ITI“ (taktéž 142 mil. Kč).
wZabývaly se všechny projekty
především infrastrukturou?
To rozhodně ne. Další čtyři pro−
jektové žádosti se týkaly zájmového,
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Mgr. Ivana Bartošová

neformálního a celoživotního vzdě−
lávání za více než 12 milionů korun
a dvě byly tzv. vloženy do zásobníku
projektů, z nichž jeden byl doporu−
čen k financování a čeká se na práv−
ní akt. Obecně lze říci, že zaměření
projektů bylo především na odbor−
né, technické vzdělávání a podporu
výuky cizích jazyků. Ve školách jsou
budovány nové učebny pro odborné
vzdělávání, polytechnickou výuku,
výuku IT, přírodovědné předměty
anebo pro výuku cizích jazyků.
U některých projektů došlo k vý−
stavbě nových prostor pro výuku
(SOU stavební, SOU Domažlice,
SOŠ a SOU Horšovský Týn, Gymná−
zium Luďka Pika). U části projektů
pak byla budována i bezbariérovost,
jelikož ta je podmínkou IROP.

w Mohla byste uvést nějaký příklad
úspěšného projektu?
Ke konci letošního září bylo ukon−
čeno celkem 15 projektů. Namátkou
se mohou zmínit o Střední škole
Rokycany, Jeřabinová 96/III, kde se
jednalo o vybavení pro strojní dílnu
za téměř 12 milionů korun. V rámci
tohoto projektu došlo k rozšíření
technického vybavení strojních dílen
školy a s tím souvisejícími stavební−
mi úpravámi. Byl rozšířen počet
CNC frézek, což umožnilo zkvalitně−
ní výuky žáků a do budoucna i zvý−
šení kapacity žáků v oboru Mecha−
nik seřizovač. Konkrétně se jednalo
o pětiosé CNC frézky, dvě tříosé
CNC frézky a nářadí v požadovaném
množství. Dalším příkladem je

Gymnázium v Tachově, kde se mo−
dernizovaly laboratoře chemie, fyzi−
ky, mikroskopovny a jazykové učeb−
ny za více než čtyři miliony korun.

ŠKOLSTVÍ

Tím se zlepšila kvalita formálního
vzdělávání s důrazem na rozvoj
klíčových kompetencí žáků. Bezba−
riérovost je zajištěna zakoupením
schodolezu.
w Pokud vím, tak kladete velký dů−
raz na technické vzdělávání. Mám
na mysli třeba soutěž Technika má
zlaté dno…
Jedná se už o 6. ročník soutěže
Technika má zlaté dno, kdy žáci

pracovali se stavebnicemi Merkur
a Boffin. Úkolem soutěžních druž−
stev bylo sestavení vyprošťovacího
vozidla na elektrický pohon s elek−
tronickou regulací. Týmy jsou roz−
děleny do dvou kategorií, a to gym−
názia a maturitní obory a zvlášť
učební obory. Na soutěž dohlíží hod−
notící komise složená ze zástupců
Krajského úřadu Plzeňského kraje,
Západočeské univerzity v Plzni
a Svazu průmyslu a dopravy, která
soutěžícím přidělí body podle pře−
dem stanovených kritérií.
Program podpory studia technic−
kých a řemeslných oborů
najdete na webovém portálu
www.technikaaremeslo.cz a na
https://www.facebook.com/techni−
kaaremeslo/.
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EvoBus Česká republika s. r. o.

EvoBus Česká republika s.r.o. je výrobní společnost patřící
do mezinárodní sítě koncernu Daimler AG. V tuzemsku
patří mezi její sesterské společnosti Mercedes Benz Česká
republika s.r.o. a Mercedes Benz Financial Services s.r.o.

Talentovaní studenti mají možnost po
ukončení studia získat stabilní zaměstnání
u perspektivní společnosti.

EvoBus česká republika s.r.o.
EvoBus působí v České republice již 20 let a výrobou autobu−
sů navázal na mnohaletou historii společnosti SVA, která
v Holýšově působila od roku 1945. Ve výrobním areálu
v Holýšově se dnes produkují segmenty konstrukce autobusů
značek Mercedes−Benz a Setra. EvoBus zaměstnává více
než 700 zaměstnanců různých profesí a neustále se rozšiřuje.

Na Hůrce 211/10, 161 00 Praha
K EvoBusu 610, 345 62 Holýšov
e−mail: kariera.evobus@daimler.com

Odborně vyškolené pracovníky se EvoBus snaží rozvíjet již
v období jejich studia a umožňuje studentům odborných škol
vykonávat praktickou část výuky ve skutečném pracovním
prostředí mezinárodní společnosti.
Ve speciálním programu pro studenty oborů s technickým
zaměřením – „Podporujeme talenty“ – je partnerem SOŠ
a SOU Horšovský Týn.
Praxe studentů probíhá pod odborným dohledem zaměstnan−
ců společnosti. Studenti si zde vyzkouší práci ve svařovně
a nářezárně a postupně se seznámí s ohraňovacími lisy,
plechovým a trubkovým laserem a vyzkouší si strojní obrábě−
ní, sestavování jednoduchých dílů, svařování, práci s auto−
genem a mnoho dalších úkolů.
Cílem programu je zvýšení kvalifikace a konkurenceschop−
nosti studentů na pracovním trhu a získání kvalifikované praxe
v mezinárodní společnosti.
Pokud si studenti zvolí praxi u naší společnosti, získají
kromě praktické zkušenosti také finanční podporu ve formě
stipendia.
Plzeňský rozhled 11/2018
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Úspěchy Soukromé Střední odborné
školy a Gymnázia BEAN s.r.o. Staňkov
Nabídka studia
Soukromé Střední odborné školy
a Gymnázia BEAN s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov,
www.obchodniakademie.cz, bastlova@bean.cz, 773 971 313

pro školní rok 2019/2020:
1. Denní forma studia:
Gymnázim – čtyřleté denní studium. ŠVP je zaměřen na výuku vše−
obecně vzdělávacích předmětů. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž
výuku dle individuálního vzdělávacího plánu. Studium je zakončeno ma−
turitní zkouškou.
Obchodní akademie – čtyřleté denní studium – zaměření: cestovní
ruch, propagační grafika, diplomatický protokol, veřejná správa a právo.
Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je zajištěn individuální
přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cílem úspěšného dokon−
čení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle individuálního vzdělávacího
plánu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – dvouleté nástavbové denní studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol. Je
zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům s cí−
lem úspěšného dokončení studia. Zajišťujeme rovněž výuku dle indivi−
duálního vzdělávacího plánu.Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

2. Dálková forma studia:
Obchodní akademie – čtyřleté dálkové studium – zaměření: cestovní
ruch, veřejná správa a právo. Řešíme i možné přestupy do ročníků
z jiných škol. Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke
studentům s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty
v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Podnikání – tříleté nástavbové dálkové studium pro absolvetnty
učebních oborů. Řešíme i možné přestupy do ročníků z jiných škol.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika− čtyřleté dálkové studium.
Je zajištěn individuální přístup jednotlivých vyučujících ke studentům
s cílem úspěšného dokončení studia. Výuka probíhá 2 soboty v měsíci.
Studium je zakončeno maturitní zkouškou.
Předškolní a mimoškolní pedagogika – dvouleté dálkové studium.
Podmínkou přijetí je předložení maturitnícho vysvědčení ze střední školy.
Výuka probíhá 1 sobotu v měsíci. Studium je zakončeno maturitní zkouš−
kou z pedagogických předmětů.
Kominík – jednoleté zkrácené studium, povinnost předložit výuční list
jakéhokoliv oboru nebo maturitní vysvědčení.Výuka probíhá v odpoled−
ních a večerních hodinách nebo o sobotách.
Dny otevřených dveří:
vždy o sobotách od 9,00 do 12,00 hodin v následujících termínech
3. 11., 1. 12. 2018; 6. 1., 18. 1., 27. 1., 17. 2. 2019
každé pondělí od 5. 11. 2018 od 14,00 do 16,30 hodin
a také kdykoliv po telefonické domluvě.
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Letos v září zahájila naše škola 24. rok svého působení
školního roku a vhodně tak doplňuje nabídku veřejných
středních škol v našem regionu. Zvláštností našeho vý−
chovně vzdělávacího procesu je, že výuka zvláště u den−
ního studia jednotlivých oborů probíhá v menších třídních
kolektivech. Pedagogové se tak mohou plně věnovat
jednotlivému studentovi a také pomáhat v rámci podpůr−
ných opatření a individuálních plánů.
Pokud hodnotíme výsledky vzdě−
lávání a především maturitních
zkoušek, ty jsou velmi dobré. Právě
v nich se odráží shora uvedená for−
ma výuky v naší škole a věnovaná
péče o studenta. Obdobné úspěchy
máme také v oblasti vzdělávání
dospělých.
Od 1. 9. 2017 byla zahájena vý−
uka oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogiky, a to dálkovou formou.
Umožňujeme tak doplnění přede−
psané kvalifikace pro zaměstnance
mateřských škol a školních družin
především v malých obcích našeho
regionu.
Také v oblasti rekvalifikace si
mohou zájemci doplnit kvalifikace,
a to především u oboru kominík
a elektromechanik. I o tuto formu
vzdělávání je velký zájem. Naše
nabídka vzdělávání je tedy opravdu
pestrá.
Kladně také můžeme hodnotit
výsledky výchovně vzdělávací čin−
nosti v oblasti mimoškolní činnosti.
Ač je naše škola počtem studentů
denního studia sice relativně men−
ší, úspěchy se dostavují i v této
činnosti. Ve školním roce 2017/18
se studenti naší jediné soukromé
střední odborné školy v okrese
Domažlice zúčastnili krajské pře−
hlídky soutěže ve zpěvu a recitaci
ruských autorů – ARS POETICA na
Západočeské univerzitě v Plzni.
Řeklo by se, že si jedou vyzkoušet
soutěž v neznámém prostředí, na−
víc ve velké konkurenci dalších
škol Plzeňského a Karlovarského
kraje, a v jazyce, který se studenti
učí jen ze zájmu v kroužku.
Máme se opravdu čím pochlu−
bit. V sólové recitaci žáků středních
škol získal Erich Pross, student
naše ho 1. ročníku Gymnázia,
3. mís to a hudební skupina ve
složení studenti Petr Obdržálek,

ŠKOLSTVÍ

student 3. ročníku Gymnázia, Vlada
Román, studentka 1. ročníku Gym−
názia – zpěv a hudební doprovod
ukulele a klávesy a kytarista Karel
Rozsypal, student 1. ročníku Ob−
chodní akademie – 2. místo a zá−
roveň zvláštní cenu generálního
konzula Ruské federace z Karlo −
vých Varů. Následovalo pozvání
k účinkování na recepci v Karlo −
vých Varech u příležitosti oslav
Dne vítězství 8. května 2018. Zde
předvedli naši studenti své vy −
stoupení, za které sklidili bouřlivý
potlesk a přítomní je počastovali
výkřiky „Bravo!“.
Aby výčet úspěchů našich stu−
dentů byl úplný, dodám, že jsme
měli „dvě želízka v ohni“ i v celore−
publikové soutěžní přehlídce mla−
dých recitátorů středních škol na−
zvané MEMORIÁL ROSTI ČTVRT−
LÍKA 2018, konané 24. 4. 2018
v Děčínském zámku. Ani tam se
naše studentky – Michala Boříko−
vá, 3. ročník Gymnázia, a Daniela
Hynková, 2. ročník Obchodní aka−
demie, v silné konkurenci studentů
neztratily.
Naše hudební skupina, rozšířená
o další studenty, potěšila i seniory
v Černovicích, kam ostatně v mění−
cím se složení jezdíme 2x ročně –
obvykle před Vánocemi a kolem
Velikonoc už řadu let. Naši studenti
tak vždy potěší a rozveselí starší
spoluobčany svými adventními,
vánočními i velikonočními pásmy
her, říkadel a zejména písní a koled.
A budoucnost? Podněcovat záj−
my našich studentů, rozšiřovat je−
jich obzory a připravit je na jejich
budoucí studijní i profesní dráhu
v soukromé škole s možností indi−
viduálního přístupu ke každému
studentovi.
Mgr. Jitka Boříková,
zástupkyně ředitelky
Plzeňský rozhled 11/2018

Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni,
Vejprnická 56, patří k nejlepším v kraji
Střední odborné učiliště elektro−
technické Plzeň představuje školu
komplexního typu s teoretickou
a praktickou výukou středního
vzdělání se zaměřením na elektro−
techniku, elektroniku, instalace,
informační a automatizační tech−
niku. Škola je centrem pro další
vzdělávání v elektrotechnice. Ško−
la zajišťuje žákům ucelený sociální
program, ubytování s kompletním
stravováním. Následující otázky
jsou pro ředitele Ing. Jaroslava
Černého.
w Jak se díváte na spolupráci
školy a firem v Plzeňském kraji?
Denně slyšíme ve všech sdělova−
cích prostředcích stesky na to, že
nejsou techničtí pracovníci. Není tý−
den, aby mi nevolali personalisté z fi−
rem, že by si vzali v rámci odborného
výcviku do firmy žáka s výhledem
možného budoucího zaměstnání. Při
současném pojetí vzdělávání, kdy

rových systémů, inteligentních in−
stalací, optických sítí, datových sítí
s periférii, ICT, a tak bych mohl po−
kračovat. Současný stav je takový,
že více jak v padesáti firmách se
zdokonaluje zhruba 120 žáků, ale
žák opouštějící systém základního
vzdělávání může na jakoukoliv školu
s velkou jistotou, že bude přijat, není
divu, že nám děti utíkají do humanit−
ních oborů. Na druhou stranu, proč
by měly jít do náročného technické−
ho oboru, kde je třeba matematiky,
fyziky a navíc odborného cizího tech−
nického jazyka? Matematika a fyzika
se staly strašákem v základních ško−
lách a často je to z důvodu, že děti
nechápou praktickou aplikaci počtů,
matematiky a fyziky.

Reálná, ale i relativ−
ně rychlá pomoc tkví
v soustavné kooperaci
mezi firmami a škola−
mi. Firmy musí umět
jasně vyspecifikovat
požadavky na absol−
venty, musí velmi účin−
ně spolupracovat na
propagaci a dát jasný
signál žákům a jejich
rodičům, že technické
vzdělávání je to pravé.
Svoji roli zde musí
sehrát Hospodářské komory. Ty
společně se zaměstnavateli musí
dát společnosti nepřehlédnutelný
signál, že Česká republika se vždy
hrdě hlásila k průmyslu a technice,
tady je totiž budoucnost a uplatnitel−
nost žáků technických oborů.

w Daří se vám naplňovat požadav−
ky na spolupráci s firmami?
Požadavky firem na naše absol−
venty byly, jsou a budou pro nás
vždy prioritní. Pokud firmy mají zá−
jem o naše žáky, znamená to, že
svoji práci děláme dobře. Nabízíme
žákům ucelený široký odborný
vzdělávací program – počínaje kla−
sickými instalacemi, klasickou
elektronikou až po sofistikovaná
modulová zapojení v oblasti prů−
myslových instalací, elektropneu−
matických a hydraulických systé−
mů, průmyslové automatizace,
složitých zabezpečovacích a kame−
Plzeňský rozhled 11/2018
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jejich počty neustále narůstají. To
potvrdí i můj zástupce pro odborný
výcvik pan Bohumír Sobotka. Jsem
rád, že firmy již vybírají své budou−
cí zaměstnance z našich školních
lavic a my máme velmi konkrétní
a jasnou zpětnou vazbu od zaměs−
tnavatelů, co se týče
požadavků na odbor−
nost žáků. Potřeby fi−
rem rozhodně nebe−
reme na lehkou váhu
– jejich názory a po−
třeby se promítají
zejména do oblasti
odborného výcviku.
Jsou firmy, které si
berou na odborný vý−
cvik dva kluky, ale jsou i takové, kte−
ré si vezmou skupinu 9 žáků.
Není vzácností, spíše již pravid−
lem, že se spolupodílíme na tvorbě
stipendijních programů. Zkrátka –
firmy si plně uvědomují, že brzy přij−
de doba, kdy odejde na zasloužený
odpočinek obrovské množství kva−
litních pracovníků v elektrotechnice
a bude nutné je nahradit mladšími.
Dny otevřených dveří:
9. 11. 2018 (pátek) 13:00 – 17:00
7. 12. 2018 (pátek) 13:00 – 17:00
8. 12. 2018 (sobota) 9:00 – 12:00
1. 2. 2019 (pátek) 8:00 – 14:00
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Petr Batěk: Nebaví mě stát na místě

Fešáci
a jejich hity
Tradiční vánoční koncert legen−
dy českého country se uskuteč−
ní v Měšťanské besedě v Plzni
26. 11. 2018 v 19 hodin. Opět
zazní nejlepší Fešácké písně,
Michalovy písně a samozřejmě
i písně vánoční. Jako vždy se
můžete těšit i na speciálního
hosta – bývalou zpěvačku
Fešáků Hanu Mladou.
Tentokrát Fešáci zavzpomínají
na 70. a 80. léta, kdy bylo
o Vánocích ještě hodně sněhu
a v rádiích zněl Karel Hála, Yveta
Simonová, Waldemar Matuška,
Václav Neckář, Jiří Schelinger,
Pavel Novák a samozřejmě
i Karel Gott. Vzpomínat se ale
bude i na skupiny Balet, Olympic
či Katapult. Fešáci zahrají jejich
písně ve vlastní „country úpra−
vě“ a také v dobovém oblečení.
Navíc s Fešáky přijede jejich
bývalá zpěvačka Hana Mladá
a samozřejmě i moderátor Pavel
BEZI Bezouška, hlavní drama−
turg pražského Country radia.

Rodák z Plzně, který se sice pohy−
buje po ČR a hlavně po západních
Čechách, kde teď také žije, ale vra−
cí se i do jižních Čech. To je herec,
moderátor i producent Petr Batěk.
Momentálně ho diváci mohou vi−
dět v novém filmu Evy Toulové Jak
se moří revizoři, který vstoupil do
kin. Skoro dva měsíce jezdil s uni−
kátní road show k 100. výročí za−
ložení Československa Zažijte to
znovu!, moderuje akce, produkuje
své akce a hraje v divadlech, včet−
ně Národního.
Kromě toho nyní začne točit no−
vý seriál a zkoušet s Vladimírem
Morávkem i novou hru.
„Nějak mě nebaví stát na místě.
Mám rád, když je to pestré a jsem
rád za každou zkušenost. Tenhle
rok, zdá se, je na práci hodně
pestrý. Je to náročnější, ale o to
víc mě to baví,” svěřil se Rozhledu
Petr Batěk.
Sympatický a charismatický he−
rec je sice bratrem herce Pavla
Baťka, ale každý si takzvaně
“jedou to své”. „Nelezeme si do
zelí a nikdy to tak nebylo. Vztahy
máme dobré a jsme rádi, když se
tomu druhému daří,” prozradil
Batěk, který hraje v Chebu, na

Kladně, v Mostě i v Národním di−
vadle. „Jen ty přejezdy jsou občas
náročné. Žiju teď u Plzně. Od−
stěhoval jsem se na chatu a je mi
tam dobře. Potřeboval jsem takový
únik do přírody a jsem rád, že
jsem to udělal. Z toho ruchu velko−
měst, akcí, od lidí… Lidi mám rád
a jsem rád ve společnosti, ale
občas potřebuju klid, pohodu, sa−
motu. Nestěžuji si. Život se mi ma−
ličko změnil, protože i já jsem
chtěl pár věcí změnit a jsem za to
rád. Letošek se zdá být fajn, hlav−
ně díky pracovním nabídkám, kte−
ré jsou více než zajímavé. Hodně
nás bavila road show Zažijte to
znovu!, kde jsem se podílel ne−
jenom jako kantor obecné školy,
ale i jako spoluautor scénáře…

Petr Batěk v road schow „Zažijte to znovu!“

Sjezdili jsme republiku napříč
a užili si spoustu legrace… Ten
projekt je úžasný. Poznal jsem pár
skvělých, pracovitých, milých lidí,
a získal nové zkušenosti. Co víc
si můžu přát?,” říká Petr Batěk,
který nedávno dokonce moderoval
narozeninový koncert Václava
Neckáře.

Z Malesic do Radčic po nové stezce
Plzeňské městské obvody Plzeň 9
– Malesice a Plzeň 7 – Radčice
nově spojuje 1,1 kilometru dlouhá
stezka pro chodce a cyklisty. Vede
z ulice Ke svatému Josefu v Male−
sicích ke kapličce Panny Marie
Pomocné v lese Kyjov na straně
u Radčic. Náklady na vybudování
stezky činily 7,17 milionu korun,
většinu z nich hradilo město Plzeň
z rozpočtu Správy veřejného stat−
ku města Plzeň, menší částí se po−
dílely i oba městské obvody.
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„Byla to pro mě velká výzva
a veliká pocta. Toho pána si ne−
smírně vážím a obdivuji. A o to
více, když vidím, jak je skromý,
skvělý a veliký profesionál. Jeho
narozeniny byly super a musím
říct, že mi to opět hodně dalo,”
podotkl herec a moderátor, který
se věnuje právě i moderování
společenských akcí, včetně plesů.
Působí hodně v zápádních Če−
chách, včetné Františkových Láz−
ní, kde každý rok moderuje festi−
val. „Ale jižní Čechy mám taky
moc rád! Mám tam dobré přátele,
i s tou road show jsme tam byli.
A přál bych si tento kraj ještě více
poznat. Ono všude je hezky…
Když chce člověk vidět hezká
místa, objeví je,” dodal s úsmě−

„Nová cyklostezka navazuje
u kaple v Kyjovském lese na
lesní cesty, které město opravi−
lo loni. Cyklisté i chodci se nyní
mohou mnohem bezpečněji
a pohodlněji dostat z Malesic
do Radčic, nemusejí již využí−
vat krajskou silnici mezi oběma
místními částmi, která je úzká,
bez chodníků a značně frekven−
tovaná,“ uvedl náměstek pri−
mátora pro oblast dopravy a ži−
votního prostředí Petr Náhlík.
Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

vem herec, kterého čeká natáčení
seriálu s Tomášem Magnuskem,
zkoušení divadelní hry a natáčení
filmu pro zahraniční produkci.
„Mezitím si musím – a rád si najdu
– čas na své dvě děti, maminku
a přátele. A jsem rád, když mám
na tyhle lidi co nejvíc možného
času,” dodal Petr Batěk.
(pru)

Stavba stezky trvala od konce
června do konce září. „Šířka cesty je
tři metry a doplněná po obou stra−
nách půlmetrovou nezpevněnou
krajnicí, povrch je z asfaltového be−
tonu. Na trase jsou umístěna dvě
odpočinková místa se dvěma lavič−
kami, stojanem pro šest kol a od−
padkovým košem. Cesta je na obou
koncích osazena dopravním znače−
ním a sklopným uzamykatelným
sloupkem,“ přiblížil starosta měst−
ského obvodu Plzeň 9 – Malesice
Miroslav Cudlman. Podle něj bude
stezka velmi využívaná, neboť je
uzpůsobena i pro in−line bruslaře.
Plzeňský rozhled 11/2018

Myslivecký tábor Na jelení stezce se vydařil
Myslivecký spolek Obora Chlum−
čany na Plzeňsku je znám nejrůz−
nějšími aktivitami. Mezi ty nejdůle−
žitější patří zcela jistě výchova
mladé generace ke vztahu k příro−
dě. I z tohoto důvodu pořádá nej−
různější akce pro děti a mládež,
přičemž vyvrcholením celoroční
činnosti je tradiční tábor s výstiž−
ným názvem „Na jelení stezce“.
Ten se uskutečnil již počtvrté, ten−
tokráte v útulném areálu naučné
stezky Na Bijadlech v Merklíně.
Tento víceúčelový areál slouží
k pořádání nejrůznějších akcí,
především však jako areál opěvují−
cí přírodu s možností ubytování,
stravování, ale hlavně jako zdroj
poznání. A právě proto se zde ko−
nala i letošní Zlatá srnčí trofej –
soutěž mysliveckých znalostí pro
oblast Plzeňska i Rokycanska.
Děti se tak mohly seznámit
s nejrůznějšími odvětvími, které
myslivost zahrnuje. Přijelo několik
kynologů s dvacítkou nejrůzněj−
ších plemen loveckých psů, kteří
představili nejen jednotlivá pleme−
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na, ale předvedli i práci s nimi. Děti
tak mohly obdivovat práci psů na
poli, v lese i u rybníka a nasát
atmosféru zkoušek psů. Ukázky
byly samozřejmě doplněny nejrůz−
nějšími zážitky z výcviku, ale i sou−
žití se psy, což vyvolalo v někte−
rých případech i úsměv na rtech.
Další návštěva – sokolník Jan
Pastuch představil dětem umění lo−
vu s dravci a přivezl s sebou i kra−
hujce obecného a kalouse ušatého.

Ukázky živých zvířat umějí vždy
posluchače vtáhnout do problému
a jejich pozornost i zážitek je vý−
razně větší.
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O ochraně přírody přijel ze zá−
chranné stanice živočichů z Roky−
can pohovořit Pavel Moulis, který
se zároveň věnoval i organizaci
záchrany živočichů, kteří se do−
stanou do potíží, přičemž zmínil
aplikaci pro chytré telefony, která
nálezce zraněného živočicha nave−
de na místně příslušnou záchran−
nou stanici. Nemalou pozornost
svým povídáním vzbudil i zoolog
Ing. Marek Kůs, který mladým
myslivcům představil srstnatou
i pernatou zvěř, kterou lze pozoro−
vat na Plzeňsku. Kromě nej−
různějšího povídání a aktivit
přímo v táboře se děti vy−
pravily do plzeňské zoo−
logické zahrady, kde je tis−
kový mluvčí Mgr. Martin
Vobruba provedl i místy, do
kterých se návštěvníci ne−
dostanou, popovídal i o nej−
různějších zážitcích ze záku−
lisí nejnavštěvovanějšího
místa plzeňského kraje a závěrem
si děti mohly nakrmit i žirafy, což
byl pro některé velký zážitek.
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Vaše pracovní nabídky
se prostřednictvím

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

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

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

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

Tel.: 373 721 655 (paní Bulínová)
e−mail: hajkova@iv−nakladatelstvi.cz

Více informací:
Plzeňský rozhled 11/2018

www.iv−nakladatelstvi.cz
PRACOVNÍ NABÍDKY
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Bezpečí v nemocnici je naší prioritou, říká ředitel Šimánek
Nemocnice není jen místem, které
lidem navrací zdraví, je to také
prostor, v němž pacient hledá po−
moc a očekává bezpečí. Cílem
Fakultní nemocnice Plzeň je po−
skytovat péči na nejvyšší odborné
úrovni v bezpečném a příjemném
prostředí, kam budou rádi dochá−
zet pacienti i zaměstnanci. Zajistit
ochranu osobních údajů, bez−
pečnost a ochranu zdraví při práci
a pohybu v areálech je prioritou.
Přesto v minulých dnech došlo ve
FN Plzeň k okradení pacienta na lůž−
kovém oddělení, ale díky ducha−
přítomnému personálu byl pachatel
zadržen a předán Policii ČR. A tak se
nabízí otázka – je tato nemocnice
bezpečná?
„Fakultní nemocnice Plzeň bez−
pečná je, mnoho našich zaměst −
nanců pro pocit bezpečí našich
návštěvníků dělá opravdu maxi−
mum. Areál nemocnice je pro ve−
řejnost přístupný 24 hodin denně,
lidé za zdravotní péčí dochází
i v nočních hodinách. Ale ne každý
návštěvník, bohužel, který přijde do
42

nemocnice, požaduje ošetření.
V současné době fakultní nemocni−
ce disponuje více jak 70 ks kamer,
rádi bychom dosáhli počtu 240.

Bezpečnost zajišťují i členové
ostrahy, kteří na frekventovaných
pracovištích 24 hodin denně mo−
nitorují provoz a chrání bezpečí

Velkou novinkou je nový bezpeč−
nostní velín, který v současnosti
pracuje ve zkušebním provozu.
Zdejší odborníci zajišťují chod pultu
centrální ochrany a pomocí něko−
lika monitorů reagují na podněty
elektronicky zabezpečovacích sys−
témů, tísňového hlášení a kame−
rových nahrávek,“ říká ředitel FN
Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

osob i majetku. Příkladem je Cent−
rální příjem Lochotín a oddělení
příjmu pavilonu 22 v Borském
areálu. Zároveň pravidelnou ob−
chůzkou kontrolují uzamčené ostat−
ní prostory v celém areálu. Dalším
krokem k větší bezpečnosti je pří−
tomnost zásahového vozidla, které
zajišťuje výjezd jednotky rychlého
zásahu v naléhavých případech –
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poplachy a tísňové situace ve
fakultní nemocnici.
Další prvky v posílení bezpečnosti
popisuje technicko−provozní náměs−
tek Bc. Milan Topinka, MBA: „V sou−
ladu s bezpečnostní politikou dochází
ve FN Plzeň k centrálnímu uzavírání
vstupů pomocí automatických dveří
s kontrolou vstupů na vybraná pra−
coviště. Z důvodu vyššího bezpeč−
nostního rizika i nadále dochází k po−
stupné výměně standardních dveří
za dveře automatické, prioritně jsou
řešeny vstupy s vyšší koncentrací
osob a nižší úrovní zabezpečení.
Zároveň omezujeme i počet vstupů
do lochotínského monobloku.“
Odlehlé prostory v dopravních cho−
dbách nemocnice lákají v podzimním
období nepřizpůsobivé skupiny oby−
vatel, které někdy napadají personál
nebo páchají škodu na majetku.
Otázka zní: Co s nimi může nemocni−
ce dělat? Vyvádět, vyvádět a zase je−
nom vyvádět. Fakultní nemocnice
spolupracuje také s Městkou policií
Plzeň, kdy společně kontrolují proble−
matické prostory i se psy.
Plzeňský rozhled 11/2018

Ten, kdo tě miloval se těší na příliv diváků
„Soňu Norisovou mi vnutil produ−
cent…,“ říká Marie Poledňáková
o hlavní hrdince filmu Ten, kdo
tě miloval.
„… a dneska jsem za to ráda,“
doplňuje. „Nechtěla jsem, aby hlav−
ní ženskou postavu hrála Soňa
Norisová. Pak jsem to hodně hlasitě
odvolávala, protože jsem ji viděla
hrát a velice se mi líbila. Ona je
pro mne skutečný talent. A děkuji
Adamovi Dvořákovi, že si za ní stál
a že ji pro mne objevil.“
Ten, kdo tě miloval je komediálně
laděná rodinná detektivka s vánoční
atmosférou z Karlových Varů,
Chebu a Božího Daru. Detektivem
však není příslušník kriminalistic−
kého týmu, ale členové jeho rodiny
(manželka, synové, matka a rodinný
nepraktický praktický lékař), kteří se
snaží velmi netradičními postupy
dobrat se pravdy a vyšetřit jeho po−
slední případ i jeho záhadné úmrtí.
On sám – kpt. Kalina – jim je jako
duch přítomný na tomto světě vždy
k ruce. Během pátrání nastává
nečekaná eskapáda humorných
událostí a nahodilých peripetií kom−
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plikujících jejich snahu do−
brat se k pravdě.
Jan Pachl – režisér, vysvět−
luje: „Ten, kdo tě miloval je
vánoční komedie a zároveň
rodinný film, na který se mů−
že dívat kdokoliv, od pětileté−
ho špunta až po osmdesáti−
letou babičku (možná i stole−
tou, doufám). Měli by si přijít
na své milovníci detektivky,
protože je tam určitá detek−
tivní linka. Ale také lidé, kteří
mají rádi dobré české herce
(máme tam opravdu ty nej−
lepší) a zároveň i ti, co mají
rádi dobrý film. Myslím, že
Ten, kdo tě miloval je oprav−
du dobrý film.“
V hlavních rolích se objeví
kromě Soni Norisové, Pavla
Řezníčka, Hynka Čermáka,
Lívie Bielovič a Lukáše Vaculíka také
dvorní herci Marie Poledňákové –
Václav Postránecký a Eva Holubová.
Václav Postránecký ke spolupráci
s Janem Pachlem uvádí: „Nevím,
čím to je, že si Honza myslí, že šedé
buňky mozkové, které zdobily

Hercula Poirota, se snad nalézají
i v mé hlavě, protože toto už je dru−
hý detektiv, kterého pro něj dělám.
Shodou okolností byla v té před−
chozí sestavě i Soňa Norisová pode−
zřelá ze spoluúčasti na zločinu a ta−
dy vlastně také, takže nic nového.
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Asi už má (Jan Pachl) strach,
že už jsem moc starý, tak mi
píše stále ten jeden příběh
(smích).“
A jak se na tvorbu filmu dívá
Marie Poledňáková?
„Počátky filmu Ten, kdo tě
miloval jsou poměrně spletité
... Nejpřirozenější mi přišlo
pokračovat s týmem filmů
Líbáš jako. Jenže jsme se
s producentem nedomluvili.
Tak jsem stávající scénář pře−
psala na knihu. Knihu jsem
následně dala Adamovi Dvo−
řákovi. Ten se rozhodl film po−
dle ní produkovat i stříhat a ja−
ko režiséra si přizval Jana
Pachla. Je přirozené, že každý
producent a režisér má svůj
vlastní tým, se kterým se mu
dobře pracuje. Tudíž jsem ne−
měla ambice Adamovi do týmu mlu−
vit. Měla jsem jen pár připomínek
k hereckému obsazení. Třeba jsem
nechtěla, aby hlavní ženskou posta−
vu hrála Soňa Norisová. Třeba
u Vandy jsem si představovala
blonďatou herečku.“
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Můj vlastní dětský domov
byly Čejkovice
Letos oslavujeme 100. výročí vzniku roveň největší část svého
Československa a sluší se připome− dětství. V té tobě měl To−
nout nejvýznamnější osobnost, která máš dva bratry Martina
se zasloužila o vznik samostatného a Ludvíka. V Čejkovicích se
Československa.
rodině Ma−
Při návštěvě Čejko−
saryko vých
vic na Hodonínsku
ještě narodila
jsem navštívila do−
sestřička, která zemřela
mek, ve kterém T. G.
v útlém mládí.
Masaryk prožil část
V roce 1856 začal
svého školního dět−
Tomáš chodit do školy
ství. Domek je nená−
v Čejkovicích. Učil se
padný, ale určitě ho
snadno, rychle a byl
nepřehlédnete. Když
nejlepším žákem. Oblíbil
půjdete na prohlídku
si kaplana Sotoru, který
Templářských sklepů
v něm rozpoznal výraz−
v Čejkovicích, tak
ný talent a rozhodl se jej
přímo naproti nim
v Tomášovi cílevědomě
vzdušnou čarou přes
rozvíjet. Šestiletý Tomáš
zelený trávník se krčí
rád kreslil, malovat, učil
domek, ve kterém
se hrát na housle, zpíval
T. G. Masaryk žil se
a ministroval v místním
svými rodiči.
kostele. Po studiích na
Čejkovice se pro něj
gymnáziu v Brně, když
staly téměř synony−
mu bylo 14 let, vrátil se
mem pro dětství. Pro−
do Čejkovic, kde pomá−
žil zde nejhezčí a zá− T. G. Masaryk – 13 let.
hal učit děti v bývalé
Plzeňský rozhled 11/2018

kolár ně starého zámku.
Zde zahájil jako mladičký
praktikant svoji učitel−
skou činnost v letech
1864 až 1865. V té době
se v Čejkovicích stavěla
nová budova školy, která
byla vysvěcena v roce
1865. Slavnostního za−
hájení vyučování se už
Tomáš nezúčastnil, pro−
tože odešel na další studia do Brna
a později do Vídně a do Lipska. Do
Čejkovic se už natrvalo nikdy nevrátil,
jinak než ve vzpomínkách.

Čejkovice – místo svého dětství
navštívil 19. června 1924 s dcerou
Alicí. Ještě ve stáří rád vzpomínal na
dětství prožité v Čejkovicích. Svědčí
o tom jeho známé vyznání vyjádřené
v jedné jediné větě: Můj vlastní dětský
domov byly Čejkovice.
Když budete v Čejkovicích, jedné
z největších vinařských obcí v České
republice, udělejte si čas a navštivte
domek, ve kterém T.G. Masaryk prožil
velkou část svého dětství. Uvnitř
domku je expozi−
ce, kde se dozvíte
řadu zajímavých
informací o zakla−
dateli svobodného
Československa.
Romana Merglová

Domek rodiny Masarykových v Čejkovicích. V roce 1933 byla na domek naista−
lována pamětní terakotová deska, která je tam dodnes. Uvnitř je stálá expozice
ze života T. G. Masaryka.
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Šumavské tajemství nacistů
Knižní novinka
Přítažlivost a návštěvnost Šumavy
raketově vzrostla po Soukupově
televizním seriálu Policie Modra−
va. Dalším podobným podnětem
se může stát nová kniha autora
Jana Kašeho. Ta určitě rozšíří
nabídku knih v období před
Vánocemi.
„Šumavské tajemství nacistů“, což
je název knihy, rozvíjí na formátu de−
tektivního žánru příběh novináře
Lukáše, který se shodou okolností
dostane k záhadnému dopisu. Jeho
obsah jej přivede na Šumavu do
míst, která jsou dodnes obestřena
různými tajemstvími, dohady a snad
i spekulacemi o tom, co Němci
v oblasti Kvildy, Kašperských Hor,
Rejštejna a zejména Františkova za
války dělali, co zde hledali a co pří−
padně v těchto místech ukryli. Po−
chopitelně celý příběh je fabulací,
bez ní se řádná detektivka neobejde.
Ale v tomto případě autor posadil děj
do konkrétních míst, která s nosnou
myšlenkou příběhu ve skutečnosti
nějak souvisí, či souvisela. Pokud
jde o postavy spojené s příběhem,
tak jejich jména a příjmení se zrodila
v autorově hlavě a jde tedy o podo−
bnost čistě náhodnou. Stejně tak ja−
ko různé instituce a organizace, které
se v příběhu vyskytují, jsou autoro−
vou licencí a se skutečnými organi−
zacemi nemají nic společného. To
však na napětí, které autor vystupňo−
val hodně vysoko, nic neubírá.

Ne vše, co v příběhu hraje roli, je
však autorovou smyšlenkou, fikcí.
Jan Kaše v závěrečné kapitole „Bylo,
nebylo“ uvádí: „Činnost nacistů
v okolí Františkova je stále opředena
tajemstvím.“ Organizace Spinne
(Pavouk) podle autora skutečně
existovala. Je pravděpodobné, že
Pavouk chránil (a možná stále chrá−
ní) ukryté nacistické poklady, říká se
v závěru knihy. Kámen s nacistickým

rém se děj odehrává. Jednotlivé
episody jsou posazeny do reálně
existujících lokalit. Řekla bych, až
detailně přesně. Např. když se
Lukáš snaží utéct pronásledovate−
lům, kteří po něm střílí, tak prchá
po skutečně existující cestě. A ta−
kových příkladů najdeme celou řa−
du. Fotografie některých míst si
pak čtenář může prohlédnout na
www.tajemstvisumavy.cz.

O autorovi:
Jan Kaše se narodil v Klatovech
a prázdniny trávil ve Strašíně
a v Sušici, odkud jeho rodina po−
chází. Vystudoval historii na
Západočeské univerzitě v Plzni
a absolvoval také bezpečnostně
právní studia na Policejní akade−
mii. Osmnáct let pracoval jako
kriminalista. Od roku 2010 spolu−
pracuje se zpravodajským portá−
lem Novinky.cz, kde publikoval
stovky článků a fotografií, mezi
nimiž významné místo zaujímá
Šumava. Je autorem knihy Ukryli
Keltové na Šumavě poklad?
Snaží se podporovat děti z Dětského domova v Kašperských Horách. Kromě
finančních darů jim věnoval i několik článků. Také je přihlásil do soutěže,
kde nakonec získaly druhé místo a nábytek v hodnotě 150 tis. Kč.
symbolem a textem skutečně existu−
je, a to přesně tam, jak je v knize
popsáno.
Děj detektivního příběhu je v knize
postaven hodně napínavě a určitě
čtenáře nenechá od knihy dlouho
odpočívat. Přínosem je i detailní
autorova znalost prostředí, ve kte−

Kladem knihy je i autorova znalost
způsobů práce policejních orgánů,
vyšetřovatelů, kriminalistů a nako−
nec i zpravodajských služeb. To ur−
čitě zvyšuje i celkovou úroveň nové
knihy Jana Kašeho. Děj knihy je
obohacen rozvíjejícím se a silně
akcelerujícím vztahem Lukáše

s hezkou a sexuálně přitažlivou pra−
covnicí muzea Markétou. Ta je do
celého děje hodně zapletena.
Kniha Šumavské tajemství nacistů
tedy nepostrádá ani napětí, ani cito−
vý vztah mezi dvěma hlavními akté−
ry a zejména, perfektní znalost
Šumavy, kde se celý děj odehrává.
Ještě bych ráda citovala autorova
slova ze závěru knihy:
„Šumava vždy byla, je a bude neko−
nečným zdrojem inspirace. Ode−
hrávaly a odehrávají se zde nejrůz−
nější lidské příběhy. Některé veselé,
jiné smutné. Tak už to v životě cho−
dí. A jak to vlastně bylo za války?
Byla Šumava opravdu zájmovou
oblastí nacistů?“ Odpověď na tuto
otázku si jistě udělá každý čtenář té−
to velezajímavé a napínavé knihy.
A není jistě bez zajímavosti ta
skutečnost, že část výtěžku z pro−
deje této knihy bude věnována
dětem z Dětského domova Kaš −
perské Hory, který autor dlouho−
době podporuje.
Michaela Kratochvílová,
Plzeň

Ve Stodu a Chotěšově vzniknou další úseky cyklostezky
Podél řeky Radbuzy od ulice Ná−
břežní ve Stodu k rybníku Divoký
vznikne nový úsek cyklostezky na
mezinárodní cyklotrase CT 3. Čle−
nové rady odsouhlasili příspěvek
městu Stod na tuto stavbu ve výši
1 774 905 korun. Plánovaný úsek
o délce 1 600 m a šířce 3 m začíná
napojením na již realizovaný průtah
cyklotrasy CT 3 městem Stod a po−
kračuje z ulice Nábřežní po součas−
né polní cestě podél řeky Radbuzy
k rybníku Divoký. Zde se napojí na
již vybudovaný úsek cyklotrasy
realizovaný v roce 2016, který vede
až do obce Chotěšov.
Realizací projektu dojde k vybu−
dování dílčího úseku mezinárodní
cyklotrasy CT 3 a svedení cyklodo−
46

pravy z vytížených silnic I/26
a II/230. Dále se propojí již vybudo−
vané části předmětné cyklotrasy ve
směru Stod−Chotěšov. Tato cyklot−
rasa je hojně využívána obyvateli
Stoda a Chotěšova nejen k volnoča−
sovým aktivitám, ale i k dojezdu
do zaměstnání. Vybudováním další−
ho úseku cyklotrasy CT 3 se zkrátí

vzdálenost mezi městem Stod a ob−
cí Chotěšov. Taktéž přispěje ke zvý−
šení bezpečnosti cyklistů.
Nový úsek cyklostezky v úseku
Mantov−Vachtlův mlýn bude stavět
obec Chotěšov. Rada PK souhlasila
s poskytnutím částky 1 756 343
korun na stavbu cyklostezky, která
leží na mezinárodní cyklotrase CT 3.
Plánovaný úsek o dél−
ce 1 600 m a šířce 2,5 m
začíná napojením na již
realizovaný průtah cyk−
lotrasy CT 3 obcí Man−
tov a pokračuje po sou−
časné polní cestě podél
řeky Radbuzy, od které
se postupně odklání po
současné polní cestě
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k Vachtlovu mlýnu. Cyklotrasa dále
pokračuje po již opravené místní
komunikaci k obci Vstiš. Předmětný
úsek cyklotrasy je v současné době
ve špatném stavu s nezpevněným
povrchem s častými výmoly a je
opravován pouze různorodou sta−
vební sutí.
Realizací projektu dojde k vybu−
dování dílčího úseku mezinárodní
cyklotrasy CT 3 a svedení cyklodo−
pravy ze značně zatížených silnic
I/26 a II/230. Dále se propojí již
vybudované části předmětné cyklo−
trasy ve směru Chotěšov−Dobřany.
Tato cyklotrasa je hojně využívána
obyvateli Chotěšova nejen k volno−
časovým aktivitám, ale i k dojezdu
do zaměstnání.
Plzeňský rozhled 11/2018

Mimořádná hudební lahůdka v Plzni
Jejími aktéry budou operní di−
va Dagmar Pecková, legendár−
ní Spirituál Kvintet a oblíbené
seskupení Hradišťan s Jiřím
Pavlicou. Společný trojkoncert
slibuje jedinečný a neopako−
vatelný hudební zážitek.
Po úspěšných a beznadějně vy−
prodaných jarních koncertech
roku 2018 se interpreti na pro−
sbu mnoha posluchačů opět
spojí a vystoupí letos v patnácti

městech České republiky. Jsme
velice šťastní, že i v Plzni v sále
Parkhotelu budeme mít příleži−
tost vidět a slyšet toto mimořád−
né spojení třech výrazných pilířů
české hudební scény.
Na pódiu vystoupí nejen samo−
statně, ale spojí své síly také ve
společných skladbách, a to na−
příč hudebními žánry. Kromě
stále žádaných a osvědčených
hitů uslyšíte také zcela nové

úpravy, které si účinkující připra−
vili speciálně pro tyto koncerty,
takže se můžete těšit třeba i na
světové premiéry.
Nenechte si ujít tuto mimořád−
nou kulturní událost a včas si
objednejte lístky.
Koncert trvá zhruba 2,5 hodiny
a je profesionálně ozvučen.
Vstupenky jsou již v předprodeji,
a to v on−line na ticketkultura.cz,
v síti ticketstream.cz, kde

Ticketstream má prodejní místa
v Plzni, a to v CK Čedok,
Invia.cz, FIRO−tour a.s.
Více informací na
www.topkoncerty.cz
Vstupenka na tento jedinečný
koncert může být i krásným vá−
nočním dárkem, kterým potěšíte
a uděláte velkou radost svým
blízkým.
(re)
Foto Pavel Petruška

Trojkoncert tří českých hudebních veličin se uskuteční v neděli
14. dubna 2019 v sále Parkhotelu Plzeň. Začátek je v 19.00 hod.

Plzeňský rozhled 11/2018
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Den s Miroslavem Horníčkem v Divadle J. K. Tyla
Miroslav Horníček, prozaik, dra−
matik, herec i režisér, glosátor,
výtvarník a divadelní teoretik se
narodil v Plzni 10. listopadu 1918.
Sté výročí narození tohoto vý−
znamného rodáka připomene Di−
vadlo J. K. Tyla hned třemi akcemi.
V den jeho narození pořádá divad−
lo vzpomínkový večer s názvem
Miroslav Horníček – 100 let, slav−
nostní pojmenování foyer Malé
scény na Foyer Miroslava Horníč−
ka a natáčení živě vysílané talks−
how Aleše Cibulky Tobogán.
Vzpomínkový večer k příležitosti
100. výročí narození Miroslava
Horníčka se uskuteční 10. listopa−
du od 18 hodin na scéně Velkého
divadla a celý večer bude natáčet
Česká televize. Miroslav Horníček
patří bezesporu k nejvýraznějším
tvářím města Plzně, své první
herecké zkušenosti nabral právě

Dotaz čtenáře
J. Š – Plzeň Doubravka:
Vedu soudní spor o náhradu
škody, ve kterém intenzivně jed−
náme o dosažení dohody a já
nechci brát žalobu zpátky, dokud
se dohoda neuskuteční. Je možno
to sdělit soudu, aby jednání
nenařizoval nebo řízení odložil či
přerušil?

v plzeňském Městském divadle,
a přestože z města odešel, vždy se
rád do Plzně vracel.
„Dnes je v módě zapomínat a já
míním, že to není dobrý trend. Kdo
jiný by měl myslet a vzpomínat na

Miroslava Horníčka víc než plzeň−
ské divadlo a plzeňští diváci. Právě
proto jsme připravili vzpomínkový
večer s názvem Miroslav Horníček –
100 let, kde samotnými aktéry
budou výrazné osobnosti, které

Odpověï advokáta:

jestliže to účastníci shodně navrh−
nou nebo jestliže se nedostaví bez
předchozí omluvy k jednání a nebo
jestliže to alespoň jeden z účastní−
ků navrhne a ostatní se nedostaví
bez předchozí omluvy k jednání.
Ve Vašem případě bych dopo−
ručoval učinit ve vztahu k soudu
společné podání s protistranou,
ve kterém zdůrazníte, že mimosou−
dní jednání má velkou naději na
úspěch a v případě dosažení do−
hody bude žaloba vzata zpátky.
Lze předpokládat, že soud Vaší
žádosti vyhoví. Znamená to, že se
nekonají jednání a neběží lhůty, na−
příklad promlčecí. Pokud se Vám
nepodaří docílit dohody, můžete

Především je třeba uvést, že soud
vždy vítá, když účastníci si vyřeší
záležitost sami bez zásahu soudu
a obecně lze také konstatovat, že
mimosoudní řešení vyjde účast−
níky vždy finančně levněji než řízení
před soudem. Občanský soudní
řád má řadu ustanovení, která
umožňují řízení přerušit, ta jsou
obsažena zejména v jednotlivých
ustanoveních § 109 a § 110 ob−
čanského soudního řádu, tedy
zákona č. 99/1963 Sb. v platném
znění.
Podle ust. § 110/1 citovaného
předpisu soud přeruší řízení tehdy,

s Horníčkem stály na jevišti,“ říká
o připravované akci ředitel DJKT
Martin Otava.
V tentýž den v Divadle J. K. Tyla
v 16 hodin dojde k slavnostnímu
pojmenování foyer Malé scény na
Foyer Miroslava Horníčka.
„Dokladem toho, že myslíme na
ty, kteří zde byli před námi, je i sku−
tečnost, že jsme 19. října 2017 při
příležitosti 170 let od narození
prvního ředitele Městského divadla
v Plzni pojmenovali foyer ve Vel−
kém divadle jeho jménem, tedy na
Foyer Vendelína Budila. Nyní při
příležitosti stého výročí narození
Miroslava Horníčka pojmenuje −
me foyer Malé scény na Foyer
Miroslava Horníčka. Součástí slav−
nostního aktu bude i odhalení jeho
bronzové busty,“ přibližuje akci
Mar tin Otava. Akce je přístupná
veřejnosti zdarma.
samozřejmě podat soudu návrh na
pokračování v řízení, pokud bude
řízení přerušeno jen z toho důvodu,
který shora uvádím, pokračuje
v něm soud na návrh po uplynutí
tří měsíců. Činí tak z úřední po−
vinnosti, toto zákonné ustanovení
(§110/3 zákona č. 99/1963 Sb.)
však nebrání tomu, aby Vám soud
neposkytl delší lhůtu k mimosou−
dnímu vyřízení věci, pokud o to obě
strany požádají.
Nedojde−li však k dohodě a ne−
podá−li žádná ze stran návrh na po−
kračování v řízení ve lhůtě jednoho
roku, tak soud řízení zastaví a ze
zákona je povinen tak učinit.
JUDr. Václav Korecký, advokát

Advokátní kancelář JUDr. Václava Koreckého a Mgr. Radka Chaloupky
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Po čem muži touží v Kině Beseda …
Charismatický cynik Karel Král (Jiří
Langmajer), trochu šovinista a sar−
kastický sympaťák, na kterého
ženy letí, je šéfredaktorem časopisu
Playboy. Jednoho dne jeho nezávaz−
ný způsob života utrží hned několik
ran. Dostane výpověď kvůli průšvi−
hům a poklesu prodejnosti časo−
pisu, bývalá manželka a dcera
(Andrea Hoffmannová a Sara San−
deva) ho opět naštvou, neznámá že−
na mu nabourá auto a na jeho místo
je dosazena pohledná mladá šéfre−
daktorka Leona (Táňa Pauhofová).
Karel vyřeší problémy po chlapsku –

společně s nejlepším kamarádem
Čestmírem (Matěj Hádek) se opije
a v dobrodružné noci si přeje, aby
se stal ženou, protože „ženský to
mají v životě mnohem jednodušší
a on je na tom kvůli
nim bídně.“ Ráno
Karel zjistí, že násled−
kem noční alkoholické
„jízdy“ a zásahem
vědmy Zoltany (Pavla
Tomicová) se stal že−
nou (Anna Polívková).
Ovšem pouze fyzicky.
Karel se jako Karla

musí vyrovnat nejen s no−
vým vzhledem, ale hlavně
se naučit fungovat v žen−
ském těle a zjistit, zda to
mají ženy opravdu snazší?

Hraje se 12. 11. 2018
v 19:15 hodin
v Měšťanské besedě v Plzni.

Showman

Maceo Parker
v Plzni
Jeden z nejlepších saxofonistů na
světě a bezprostřední showman
Maceo Parker vystoupí v Měšťanské
besedě v Plzni 15. listopadu ve 20
hodin. Hudebník je pověstný svými
strhujícími koncerty, které nenechají
nikoho v klidu a jsou obrovským zá−
žitkem. Svůj podíl na tom má i šla−
pající kapela doprovázející vitálního

a živelného sedmdesátníka. Svoji
hudbu popisuje jako 98 % funku
a 2 % jazzu a živé hraní je pro něj
doslova životní nutností.
Maceo Parker se proslavil hraním
s Jamesem Brownem, jehož sklad−
ba Make It Funky nechybí na žád−
ném jeho koncertě. Hrál i po boku
George Clintona, Red Hot Chilli
Peppers nebo Prince, který ho na−
zýval učitelem. Když se v 90. letech
vydal na sólovou dráhu, odehrál
během roku i neuvěřitelných 250
koncertů, přičemž průměrná doba
hraní na jevišti byla přes dvě a půl
hodiny! V posledních letech sice
Maceo počet svých show už zredu−
koval, ale o to cennější jeho koncert
v Měšťanské besedě bude.
Plzeňský rozhled 11/2018
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Známý český psychotronik a vizionář Stanislav Brázda doporučuje:

Myslete pozitivně, buďte v pohodě
a rozdávejte radost
Moje doporučení říkám s vážnou tvá−
ří. Vede mě k tomu informace, kterou
jsem zaslechl v médiích. Počet sebe−
vražd rok od roku roste v průměru
o 200 lidí. Zatímco v roce 2005
jich bylo kolem 1 300,
o sedm let později už té−
měř 1 650. Nejvíce
2 600 jich bylo v le−
tech 1970 až 1974.
Na světě se pro
sebevraždu roz−
hodne každý rok
přes 800 tisíc lidí.
Na každou dokona−
nou sebevraždu při−
padá podle odhadů
Světové zdravotnické orga−
nizace (WHO) 20 pokusů.
Nejvíce se podivuji tomu, co navrhují
odborníci, jak situaci zlepšit. Důraz kla−
dou na prevenci sebevražd prostřed−
nictvím omezování přístupu k pro−
středkům k vykonání sebevraždy, léč−
bu deprese farmakoterapií a psychote−
rapií, zajištění návazné péče a dalších
preventivních programů. Odborníci
podnikají řadu aktivit pro zlepšení situ−
ace. V rámci jednoho z projektů plánují
příručku pro novináře. Ta by měla po−
skytnout informace o tom, jak správně
komunikovat v médiích zprávy o sebe−
vraždách. Je totiž prokázáno, že necit−
livá mediální praxe může vést k vlně

sebevražd, a to zvláště v případech,
kdy sebevraždu spáchala mediálně
atraktivní osobnost, jako například
úspěšný fotbalista nebo zpěvačka.
Z mého pohledu a z mých věštec−
kých a vizionářských zkuše−
ností je to opravdu směš−
né. Nechci tímto kriti−
zovat odborníky, ale
snad každý ví, že
vše začíná v dět−
ství. Musím připo−
menout, že dítě by
mělo být vedlejším
produktem kvalitního
vztahu z lásky. Podle
mé zkušenosti má 80 %
lidí dítě pro uspokojení pu−
dů a mnohé ženy jako smysl
života. Obojí je špatně.
Ve své poslední knize S kým a kde žít
jsem popsal svoji vizi. Učitelé ve ško−
lách by měli dávat dětem testy vypra−
cované renomovanými psychology
a odhalovat tak týrání dětí, neschop−
nost se radovat ze života, atd. Měl by
být ve škole předmět, ve kterém by se
vyučovalo jak žít, jak vychovávat, co
je smyslem života, jak si vážit sebe
i druhých, dělat testy pro děti, čím by
měly být, aby jejich pozdější práce by−
la jejich dobrou seberealizací. A to vše
za rodiče, které na tyto „předměty“
nemají talent.

U dětí začíná naše budoucnost. Potom
nebude přibývat nemocných jak dušev−
ně, tak psychicky. Tím, že si nevážíme
sami sebe, porušujeme pud sebezá−
chovy. S tím souvisí mnoho nenápad−
ných aspektů, jako jsou například adre−
nalinové sporty, riskování za volantem,
ale i nenápadná nevěra. Mám asi 1000
klientů ročně a minimálně u třetiny
z nich odhaluji nevěru. Popíši stručně,
aby bylo jasné, jak to funguje.
Nevěrná vdaná žena má milence. Ten
má nejenom jí, ale další dvě až tři mi−
lenky, kdyby zrovna nějaká nemohla,
tak aby náhrada byla po ruce. Ty mi−
lenky mají každá svého jednoho nebo
i více milenců ze stejného důvodu.
Když jsem to sečetl, tak mi vizí vyšlo,
že spolu má sex cca 35 lidí.
O čem to vypovídá? Nefunguje tradiční
systém důležitosti rodinného systému.
Jak se stále častěji u svých klientů pře−
svědčuji, pokud nemají uzavřený ro−
dinný kruh, může do něho kdokoliv
vstoupit, narušit jej
a rozbít. Uzavřený
rodinný kruh je
pevný vztah, kdy
jsme si jisti svým
partnerem, dáváme
mu oporu a také ji od něho dostáváme.
Nikoho mezi nás nepustíme. Pak nás
nikdo nemůže rozdělit. O to jsme dvoj−
násobně silnější a pevnější, než kdyby−
chom byli sami a hráli si na svém pí−
sečku. Už tato samota jednotlivce začí−
ná například tím, že každý z nás si drží

STANISLAV BRÁZDA
tel. 777 119 600
606 119 600
stanley.bradley@email.cz
www.stanleybradley.eu
svoje peníze, má svůj vlastní účet.
Takto přece rodina nefunguje.
Od klienta jsem dostal otázku, kdo by
měl být v rodině na prvním, druhém
třetím a tak dále místě. Odpověděl
jsem mu, že na prvním místě je on, na
druhém partnerka, na třetím dítě, které
by mělo být vedlejším produktem kva−
litního vztahu z lásky a kořením vzta−
hu. Na čtvrtém místě je seberealizace
a práce. Až na pátém místě jsou další
členové rodinného systému, jako rodi−
če, sourozenci a podobně. Kdo tuto
posloupnost rodinného systému poru−
ší, tak se mu rodinný vztah rozpadne
a rodina nevydrží.
Jak začneme vztah penězi, tak penězi
také skončí. Když začneme sexem, tak
sexem rovněž skončí. Nastal čas si
uvědomit, co vlastně
chceme. Jinak to ni−
kdy nemůžeme mít,
protože nevíme, po čem
toužíme. Nejsme schopni
své myšlenky zhmotnit
a myslet pozitivně. Jestli−
že budeme mít o sobě pochybnosti
a myslet negativně, můžeme skončit
i u té sebevraždy.
Proto všem doporučuji: myslete pozi−
tivně, buďte v pohodě, pak vám bude
výborně fungovat intuice a budete dě−
lat jen samé správné životní kroky.
Rozdávejte kolem sebe radost. To přeji
od srdce všem.
Stanislav Brázda

Pavel Hochman SK PLZEŇ − zapomenutá fotbalová legenda
Na konci listopadu vychází mimo−
řádná publikace, připomínající ča−
sy, kdy i Plzeň měla dva prvoligové
fotbalové týmy, které mezi sebou
sváděly souboje stejně neúprosné,
jako v současné době pražská „S“.
Fotbalový klub SK Plzeň patřil
k nejstarším fotbalovým klubům
v českých zemích. Byl založen v ro−
ce 1894 a rychle se stal sportovním
fenoménem nejen v regionu, ale
i v republice. V třicátých a čtyřicá−
tých letech 20. století startoval dva−
náct let v naší nejvyšší soutěži –
první lize, v roce 1941 se umístil na
druhém místě a byl prvním mimo−
pražským klubem, který se vklínil
mezi Spartu a Slavii. Střelec Antonín
Hájek je ještě v současnosti se 199
ligovými góly na čtvrtém místě
v Klubu ligových kanonýrů. Po roce
50

1948, kdy se fotbalové kluby stáva−
ly reprezentanty průmyslových pod−
niků, závodů a hospodářských orga−
nizací, se klub přej−
menoval nejdříve
na ČSD Plzeň
a poté na Loko−
motivu Plzeň.
Do roku 1963
měl SK Plzeň, po−
zději Lokomo−
tiva, svůj stá−
nek na Bo−
rech v Má−
chově ulici,
potom hrál na hřištích
po celé Plzni a uprostřed šedesá−
tých let začal působit na novém sta−
dionu na Slovanech. Po změně
společenských poměrů v roce 1989
fotbalový klub odešel od svazku TJ

Lokomotiva, osamostatnil se a vrátil
k historickému názvu SK Plzeň
1894. Tento nepříliš prozíravý krok
vedl pozvolna k úpadku a v roce
1999 k zániku klubu
a jeho sloučení
s Dynamem ZČE
Plzeň.
Kniha popisuje
historii SK Plzeň
od samého začátku
v roce 1894 až po
zánik v roce 1999.
Jsou komentovány jed−
notlivé sezony včetně za−
jímavostí z tehdejšího fot−
balového zákulisí i jednání
výboru, vše doplněné velkým množ−
stvím dosud nikde nezveřejněných
historických fotografií. Závěrečná
část knihy patří profilům hráčských
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legend klubu, s některými dosud ži−
jícími hráči udělal autor rozhovory.
Kniha SK Plzeň – zapomenutá fot−
balová legenda je prestižně prove−
deným titulem formátu 270 x 210
mm, rozsahu 224 stran, s laminova−
ným potahem, doilustrovaná několi−
ka stovkami historických fotografií,
většinou z rodinných archivů.
Kniha vychází v limitované edici
a s ohledem na finanční náročnost
je dostupná pouze u vydavatele.
Zájemci mohou knihu objednat na
e−mailové adrese:
vitanyhost@seznam.cz,
případně osobně vyzvednout
na adrese redakce
Plzeňského rozhledu:
Havlíčkova 497/5, 30100 Plzeň,
tel.: 377 221 996.
Cena 480,− Kč (+ poštovné)
Plzeňský rozhled 11/2018

Muzikantské vzpomínky aneb „nic netrvá věčně“
Knižní novinka

Připomíná slávu české melo−
dické hudby za poslední dvě
uplynulá století, hledá sou −
vislosti, např. se Sokolským
hnutím, s érou slavných cir−
kusů, za kterými jezdili do
světa hlavně Pošumavští mu−
zikanti – „světáci“, neopomí−
ná ani historii a přehled vo−
jenských pěších pluků s řa−
dou unikátních pohledů, sou−
vislostí, zajímavostí, atd. Při−
pomíná stovky současných
výborných dechových hudeb
se skvělými a vzdělanými mu−
zikanty, které dlouhá léta
představoval jako moderátor
a producent, např. v legen−
dárním plzeňském kultur−

Autor knihy Josef Pospíšil je
známý muzikant, scénárista,
redaktor a autor oblíbených
pořadů v Českém rozhlase,
v České televizi a v TV ŠLÁGR.
Josef Pospíšil ze západních
Čech přichází v těchto dnech,
(po úspěšných knihách „Za ves−
nickými muzikanty“ r. 1999,
„Nejen za vesnickými muzi−
kanty“ r. 2005, „S muzikant−
skou úctou“ r. 2009), při příleži−
tosti 100. výročí vzniku republi−
ky, s novou knihou „Muzikant−
ské ohlédnutí aneb „nic netrvá
věčně“.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledáte práci? Nabízíme
pracovní pozici „pracov−
ník ostrahy – Velitel ob−
jektu“ nástup možný
k 1.12. 2018 na HPP ne−
bo dlouhodobou brigádu
na DPP. Lokalita Plzeň.
Co od nás můžete očeká−
vat? Stabilní, dlouho−
dobou spolupráci s mož−
ností vlastního plánování
směn den/noc, solidní
a férové jednání je u nás
samozřejmostí. DPP nebo
HPP, náborový příspěvek.
Možnost získání certi−
fikátu dílčí kvalifikace
68−008−E. Nástupní plat
90 Kč, možnost záloh.
Nejedná se o obchodní
centra a obchody. Slu−
žební výstroj zdarma. Pří−
platek za vedení kolektivu
cca. 10 pracovníků. Pokud
Vás nabídka zaujala a má−
te zájem pracovat na pozi−
ci „pracovník ostrahy –
velitel objektu“ kontaktujte
nás na e−mailu karel.huml
@bartonapartner.cz nebo
tel. 730155312 KŘI PM
180195
HLEDÁM kolegyni na den−
ní malý privát v Plzni za
velmi dobrých podmínek.
Peníze denně. Piš, ozvu
se. Tel.: 704553956 KŘI
PM 180201

Plzeňský rozhled 11/2018
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HLEDÁTE PRÁCI? Nabízí−
me pracovní pozici „pra−
covník ostrahy“. Nástup
možný k 1.11. 2018,
možnost HPP nebo dlou−
hodobé brigády na DPP.
Lokalita Plzeň – Božkov,
Prádlo u Nepomuka. Co
od nás můžete očeká−
vat? Stabilní, dlouhodo−
bou spolupráci s možností
vlastního plánování směn
den/noc, solidní a férové
jednání je u nás samo−
zřejmostí. DPP nebo HPP,
náborový příspěvek, mož−
nost získání certifikátu
dílčí kvalifikace 68−008−E,
nast. plat 90 Kč, možnost
záloh. Nejedná se o ob−
chodní centra a obchody.
Služební výstroj zdarma,
příspěvek na dopravu.
Pokud Vás nabídka za−
ujala a máte zájem pra−
covat na pozici „pracov−
ník ostrahy“ kontaktujte
nás na e−mailu karel.huml
@bartonapartner.cz nebo
tel. 730155312 KŘI PM
180209
AIKIDO Klatovy – japonské
bojové umění, stálý nábor
nových členů ve věku 10–?
let, trénink Po, Pá: 18–20
hod., tel.: 607668443.
DO KAVÁRNY v Železné
Rudě přijmeme paní na
mytí nádobí a úklid spo−
lečných prostor, vhodné
i pro aktivní důchodkyně.
Dále přijmeme baristky na
HPP a studentky na víken−
dové brigády – příprava
kávy a pohárů. Nabízíme
velmi slušné platové ohod−
nocení a ubytování zdar−
ma. Více informací na tel.:
725835555. RR 80703

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
SYMPATICKÝ ženatý 50 let
sport. postavy, hledá štíhlou
pohodovou ženu na hezké
chvíle, uvítám diskrétní, trva−
lý vztah, malá finanční výpo−
moc možná. Diskrétnost
a férové jednání samo−
zřejmostí. DO, KT. Tel.:
728146223. RR 80780
HLEDÁM pečovatelku ke sta−
ré paní v Klatovech. Pracovní
doba dle domluvy (střídání
se s ostatními pečovatelka−
mi). Tel.: 603257601. RR
80799
PRÁCE z domova: Extra pří−
jem 10–25 tis. měs. volná
pracovní doba, využití
PC/net. Zaškolení. Více na:
http://fapa.prijemextra.cz.
RR 80803

l
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ním domě PEKLO v pořadu
„Beze spěchu s Pospíšilem &
hosty“… Unikátní kapitola je vě−
nována rodině písničkáře Karla
Hašlera, kde jsou zachyceny
detaily života i jeho dvou synů
Karla a Zdenka – „Gina“. V pře−
tištěných reportážích z mnoha
časopisů se podíváte s českými
muzikanty i do světa, jako napří−
klad do Je me nu, Kolum bie,
Brazílie, USA, atd. Kniha je do−
plněna více jak 200 barevnými a
50 černobílými fotografiemi.
Kniha se objeví na knižním trhu
v druhé polovině měsíce listopa−
du. Koupit si ji můžete i v našich
redakcích v Klatovech, Vídeňská
218 a v Plzni, Havlíčkova 5. (re)
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PRODÁM zahradní lávový
plynový gril i s bombou,
gril má postranní vařič
a odkládací plochu. Málo
využitý. Pův. cena 7 500,−,
nová cena 2 000,− Kč tel.:
777110010.
PRODÁM dubová okna
s izolačním dvojsklem.
Rozměr 880 mm šířka x
1115 mm výška. Tel.:
604237566.
PRODÁM stavební mí−
chačku KBM 50, 380 V, na
1−2 kolečka. Cena 3000
Kč. Tel.: 775148208
PRODÁM mobilní buňky
UNIMO, více druhů, rozmě−
ry 6 m x 2,5m x 3 m, po
montáži vhodné jako dílna,
mobilní zahradní domek
apod., Ejpovickou buňku
5−6 m x 3 m x 3 m – více
kusů, vnější opláštění –
jemně vlnitý hliníkový
plech. Vnitřní rozvod elek−
třiny vč. jističů a osvětlení.
Podlaha, strop a stěny za−
teplené. Slušovickou buň−
ku, obloženou palubkami.
Buňky jsou v pěkném sta−
vu. Cena od 25000,− Kč.
Dále prodám maringotku,
obloženou palubkami, zaří−
zenou k okamžitému pou−
žívání. Zajištění dopravy
na místo určení. Tel.:
604867469. PM 180024
PRODÁM zemědělské po−
zemky /orná půda, ttp./o
výměře cca 4,5 ha v K.Ú.
Třebčice, nyní obhospoda−
řovány nájemcem. R.K.
NEVOLAT! Tel: 774400374
PM 180208

PRODÁM silniční betonové
panely rozměr 300 x 120 x
15 cm a předepnuté strop−
ní panely 6 x 1 m, dále pa−
nely 220 x 60 x 12 cm,
Plzeň a okolí. Možnost
naložení a zajištění dopra−
vy. Tel.: 603383211. PM
180025
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 dra−
pákem, bez pístnic. Tel.:
604867469 PM 180026
PRODÁM ocelovou nádrž
z vagonu 20 m3, vhodná na
jímku nebo na vodu. PM
180205
ROZEBRANÝ žulový pomník
včetně lemů na dvojhrob.
Kontakt na tel. 376321444.
RR 60695
LEVNĚ velké množství kva−
litních knížek jen vážnému
zájemci. Nutno vidět! Tel.:
604799414. RR 80738
PRODÁM pro 3leté dítě kolo,
houpačku, kočárek. Tel.:
723180574. RR 80754
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DO
REPREZENTAČNÍCH
prostorů – stylová jídelna
(Chippendale) zdobená ře−
zanými ornamenty (bufet,
2 stoly, sametové židle, křes−
la, lampa, vitrína – celkem
13ks). Výborný stav. Tel.:
602233621. RR 80755
CIRKULÁRKU dom. výroby
se silným motorem 5,5 kW,
200 L sud nový pozinkový +
ruční pumpa od nafty. Tel.:
605325131. RR 80768
RETRO nábytek z 1. republi−
ky: ložnice ze světlé kanad−
ské břízy (manželské postele
+ noční stolky, prádelník,
šatní skříň), chromový trub−
kový gauč a postel, vše ve
výborném stavu. Tel.:
602233621. RR 80757
TVRDÉ palivové dřevo –
buk. 1 cbm skládaný 800 Kč,
sypaný 700 Kč/cbm. Mož−
nost dodávek i suchého
paliva. Tel.: 603257601. RR
80800
NOVOU německou dvoupos−
tel – letiště š. 160 cm s úlož−
ným prostorem, malý mra−
zicí zásuvkový box, vše za
cenu
dohodou,
Tel.:
602614480. RR 80797

51

ŘÁDKOVÁ INZERCE
SAUNU – nová, nepoužitá
cena 6 tis. Kč, tel.:
733644581. RR 80781

KOUPÍM staré plechové
šlapací autíčko i poškoze−
né, nekompletní. Děkuji.
Tel.: 721127427. PM
180003
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KOUPÍM jakoukoliv tahací
harmoniku i v nálezovém
stavu. Tel.: 728209526.
PM 180196

KOUPÍM mobilní buňku
nebo maringotku, i v hor−
ším stavu. Možno i více ku−
sů. Nabídněte – doprava
zajištěna. Tel.: 603383211.
PM 180031
KOUPÍM po českoslo−
venské armádě a pohra−
niční stráže do r. 1970
maskované oděvy, saka,
čepici, rajtky, vyzname−
nání za obranu vlasti
a za službu vlasti, od−
znak NB, odznaky vzor−
ných vojáků do r. 1960 –
až 3000 Kč, pilotní od−
znaky, odznaky vojen−
ských učilišť, těžítka ve
formě modelů děl, tan−
ků, letadel, letecké uni−
formy a vše z pozůsta−
losti po pilotech apod.
Tel.: 721730982. PM
180085
KOUPÍM šavli, bajonet,
letecký kordík, lovecký te−
sák, lesní roh, housle,
vzduchovku, poplašňák,
celtu, odznaky, medaile,
vyznamenání (vzorný vo−
ják, za obranu vlasti, vo−
jenské učiliště, za budo−
vání vlasti aj. ČSSR vy−
znamenání, kovový model
děla, tanku, automobilu,
parní stroj apod. Tel.:
603872698. PM 180021
STARÉ fotoaparáty (Fle−
xaret, Mikroma, Stereo−
mikroma, Leica, měchové
aj.) , náramkové a kapes−
ní hodinky, barometr, the−
odolit, vánoční ozdoby,
loutky, panenky a dětské
pokojíčky, vláčky, plecho−
vá a bakelitová autíčka,
litinové formy na bábov−
ku, lívanečník apod. Tel.:
603872698. PM 180022
52

KOUPÍM staré jízdní ko−
lo do roku výroby 1950,
reklamní cedule, mo−
saznou pumpičku, staré
lampy, zvonky, starého
i nepojízdného Pionýra,
moped S11, S22, JA−
WETA i na náhradní díly,
Škoda 120 a Škoda
130,Škoda 1000 MB,
Škoda Octavia, náhrad−
ní díly, celé auto i vrak.
Též náhradní díly na
Jawa panelku nebo ký−
vačku, pionýr 550, 555,
05,20 i vrak. Návody na
obsluhu, katalogy, dobo−
vé prospekty. Tel.:
721730982. PM 180015
KOUPÍM po Vašich babič−
kách vše staré – zajímá mě
smaltované nádobí, formy
na pečení, kameninové hrn−
ce, hodiny na zeď, hodinky
na ruku, dětské plechové a
bakelitové hračky, obrazy,
rádia, sklo, figurální porce−
lán a také různé staré díly na
motorky, mopedy, pionýry.
Prostě vše, co se Vám již
nehodí. Platím ihned – dě−
kuji za nabídky. Tel.:
605080878. PM 180011

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍM kovářskou výheň,
sloupovou vrtačku, bru−
sku, kovadlinu a další ko−
vářské nářadí, truhlářskou
hoblici, soustruh. Tel.:
721087888. RR 80763

KOUPÍM betonové panely,
větší množství, případně
panelové silážní jámy
i panelové cesty. Tel.:
736139113 PM 180032
KOUPÍM vše z pozůstalos−
ti – nábytek, chromové
lustry a lampičky, sklo,
porcelán (hrnky s moti−
vem Prodané nevěsty, dě−
tí, kytičky), kořenky, sošky
tanečnic, figurky zvířá−
tek, svícny, obrazy, kres−
by, i samotné rámy, hodi−
ny, lampová radia, staré
housle, violu, vše skaut−
ské a junácké, pohledni−
ce, odznaky a starou bižu−
terii. Tel.: 603872698. PM
180023
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KOUPÍM elektrické a me−
chanické vláčky všeho
druhu jako Piko, Merkur,
Husch, Igra a jiné, i ve
špatném stavu. Nebo jen
příslušenství. Dále koupím
trafa, domečky a vše co
souvisí se železnicí. Tel.:
731064361. PM 180075
KOUPÍM staré bankovky,
mince, pošt. známky, vy−
znamenání, odznaky aj.
sběratelské předměty, sta−
ré bakelit. rádio Talisman,
Philips, Telefunken aj. Sta−
ré hodiny, hodinky náram−
kové a kapesní: Omega,
Heuer, Glasshütte, Doxa,
Prim aj., se stopkami
i bez. Porcelánové a kovo−
vé sošky, sklo, lustr +
lampičky, obrazy, hračky
plechové a bakelit., náby−
tek, knihy, housle, trum−
petu aj. staré věci do
r. 1960. Vykoupím i celou
sbírku nebo pozůstalost.
Sběratel. Nabízím solidní
jednání. Tel: 608979838.
Email: antikvs@seznam.cz
PM 180005
NÁBYTEK našich ba−
biček vyr. do r. 1965
VÝKUP – RENOVACE –
(chromovaný, dýhova−
ný, selský), lustry, lam−
py, obrazy, hračky, ho−
dinky, vyznamenání, od−
znaky, fotoaparáty a ji−
né. Možnost vyklizení
celé pozůstalosti. Zn.
PŘIJEDU Tel. 603512322
pavel.rejsek@seznam.cz
PM 180034
Z VAŠÍ POZŮSTALOSTI
koupím vše staré: Ple−
chové reklamní cedule,
sklo, porcelán, veškeré
staré hračky, figurální por−
celán, vánoční ozdoby,
betlém, obrazy, rámy, ho−
diny, hodinky na ruku, po−
hledy, rádia, mlýnek,
hmoždíř, lampu na petro−
lej, drobný nábytek, chro−
mový lustr, formy na pe−
čení, kamenné hrnce,
smaltované nádobí, vše
ze staré domácnosti co
bylo k dekoraci. Motorky,
moped, Pionýr i jen díly
na tyto moto! A různé jiné
věci, které již nepotře−
bujete. Tel.: 737903420.
PM 180012

VYKOUPÍME za velice
slušné ceny do vojenské−
ho muzea okupace a osvo−
bození západních Čech
vojenskou techniku (i čás−
ti), motocykly, automobily,
helmy, dalekohledy, kordí−
ky, bajonety, tesáky, uni−
formy (i části), voj. boty,
vysílačky, vyznamenání,
opasky, pouzdra na pisto−
le, plyn. masky, zásobníky,
kanystry, ešusy, čutory, lo−
patky, torny, telata, spacá−
ky, šavle apod. Zájem má−
me i o fotografie, doku−
menty a časopisy. Velice
děkujeme za nabídky i pří−
padné dary. Army mu−
zeum tel.: 731454110.
KOUPÍM různé předmě−
ty ze starého koloniálu,
restaurace, obchodu, or−
dinace, kanceláře – ná−
bytek, osvětlení, reklam−
ní materiál – cedule, ná−
doby, plechovky, plakáty,
flašky, atd. o Starém Pl−
zenci – vše staré: po−
hlednice, foto, plakáty,
obraz a jiné. Tel.
603512322. PM 180036
POZOR PŘÍLEŽITOST:
Sběratel stále hledá a do−
bře zaplatí za plechové
cedule, plakáty, staré po−
hlednice či určené foto−
grafie do roku 1945, uví−
tám sbírku či pozůstalost,
po dohodě mohu přijet za
vámi. Mobil: 602486490.
RR 80192
SBĚRATEL – koupím staré
pivní lahve s litými nápi−
sy, dále sodovkové lahve,
cedule, bedničky od piva
a limonád, půllitry, pod−
tácky, sudy a vše, co je
spojené s pivovarnictvím
na okrese Klatovy. Za
nabídku předem děkuji,
zajímavé věci dobře oce−
ním. Tel.: 722720295,
606482803. RR 80533
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PENÍZE za vaši rekreační
nemovitost ihned! Vykou−
píme vaši chalupu či chatu
v okrese Plzeň – jih, Plzeň
– sever. Podmínkou pouze
vlastní pozemek a zavede−
ná elektřina. Peníze vyplá−
címe do tří dnů. Právní
servis zajištěn. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180058

KOMPLETNÍ SERVIS
– příprava vaší nemovi−
tosti k prodeji, předání.
Vyklizení, likvidace od−
padu, vymalování, úklid
okolních prostor – zahra−
dy, papo9@seznam. cz
tel.: 603512322 PM
180146A

KOUPÍM les za nejvyšší
možnou cenu (smrk, bo−
rovice), může být vy−
těžený i po kalamitě.
Seriózní jednání, platba
hotově. Tel.: 731027795.
RR 80088
HOLÝŠOV – prodám ne−
movitost: 1. SUPER sta−
vební parcelu u lesa, vý−
hled. 2. BYT 2+1 v OV, 85
m2 + garáž. KONTAKT:
majitel +420602266098.
Přímý
majitel.
RK
NEvolat!!!
PRODÁME RD Klatovy−
Slavošovice. Krásný, zá−
novní a udržovaný. En.
tř. C! Bazén, studna, poze−
mek velký, skalka, zahrád−
ka. Klidná lokalita. Tel.:
724315682. RR 80801

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

PRODÁME zemědělskou
půdu v Bezděkově u Klatov
asi 4 ha. Tel.: 602490070.
RR 80743
NUTNĚ poptáváme ke kou−
pi pro rodinu lékaře byt
3+1 s lodžií v Plzni. Pod−
mínkou je pouze vyšší pa−
tro, nikoli přízemí. Byt mů−
že být v jakémkoli stavu
i rekonstrukci. Cena do 1,8
mil. INSTINKT 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 podmín−
kou výtah. Cena do 1 mil.
Peníze k dispozici ihned.
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180047

HLEDÁM pronájem pokoje
u hodných lidí. Ubytování
mimo Plzeň na vesnici ne−
vadí. Ráda Vám pomůžu.
SMS celý den, volat po
18,30 hod. Děkuji za po−
moc a nebo radu, kde
hledat. Tel.: 776361102.
PM 180204
PRONAJMU nebytové pro−
story v Klatovech pod kinem
Šumava. 80 m2 nebo 240
m2. Cena dohodou. Tel.:
376313696. RR 80767

PRONAJMEME váš byt do
14 dnů. Oslovte prostřed−
nictvím naší kanceláře ti−
síce zájemců o pronájem.
Úzce
spolupracujeme
s velkými firmami, pro je−
jichž zaměstnance hledá−
me čisté byty k dlouho−
dobému pronájmu. Zaru−
čujeme pouze solidní klien−
telu, jejíž výběr můžete
sami ovlivnit. Právní servis,
převody energií a klientský
servis po celou dobu náj−
mu je samozřejmostí.
Prázdný byt vám nevydělá!
INSTINKT REALITY s.r.o.,
VOLEJTE ZDARMA 800
73 73 09 PM 180060

KOUPÍM staré pivní lahve
a sklenice s nápisy pivova−
rů. Tel. 732170454, sběra−
tel. RR 80572

KOUPÍM les i s pozem−
kem. Může být malá vý−
měra, zanedbaný nebo na−
padený kůrovcem. Platím
ihned a hotově. Tel.:
773585290. RR 80444
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PRO ZAMĚSTNANCE ob−
chodních firem hledáme
byty k pronájmu po celé
Plzni. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty.
Záruka platební schopnosti
a právní servis po celý ná−
jemní vztah samozřejmos−
tí. Provizi máme zajištěnu
od nájemců. INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180040
HLEDÁM pronájem bytu
1+1 nebo garsonky
v Plzni. RK nevolat. Tel.:
704333212. PM 180203

PRODÁM náhradní díly na
AUDI A6, stříbrná metalíza,
2,4 benzín, manuální pře−
vodovka. Tel.: 736139113
PM 180027
KOUPÍM LADA, VAZ, ŽI−
GULI 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
Koupím Š: 1000MB, 100,
110R, 120, Rapid a nové
náhradní díly. Na SMS od−
povím 603535061.
PRODÁM 4 ks zimních
pneumatik na ocelových dis−
cích, málo jeté na ŠKODA
OCTAVIA. Cena 4.000 Kč.
Tel.: 777358742. RR 80752
PRODÁM disky kol 4ks
Renault Master 6Jx16H
ET88 Tel. 603535061.
PRODÁM Škoda Fabia 1.2
HTP (47 kW) elegance,
2. majitel, rok výroby
11/2005. STK 11/2019, kli−
matizace, tažné zařízení, udě−
laná hlava – ventily, rozvody.
KT. Cena 48.000 Kč. Tel.:
606740175. RR 80756
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PRODÁM Citroen C4 Picas−
so, 1.6 Hdi, 80 kw, r. v.11 /
2007, najeto 123000 km,
servisní kniha, modrá meta−
líza, klima, el okna, rdio, tem−
pomat, servo, velmi pěkný
stav, nová stk a emise,
Klatovy, Tel:723439518, ce−
na: 105.000 Kč. RR 80784
KOUPÍM Jawa 250, 350
v nálezovém stavu, přijedu,
platím
hotově,
tel.:
608241655. RR 80564
PRODÁM Škoda Fabia kom−
bi 1.9 tdi, r. v. 2005, 74 kw,
klima, servo, centrál, šedá
metalíza, pěkný stav, nová
stk, Klatovy, Tel:723439518,
cena:75.000 Kč. RR 80785
PRODÁM Škoda Fabia 1. 4
benzim, r. v. 2001 velmi pěk−
né auto, najeto cca 153tkm,
servisní kniha, nová stk
a emise, alu kola, Klatovy,
telefon: 723439518, cena:
62.000 Kč. RR 80786
PRODÁM Citroen C1 r. v.
2009, obsah 999cm, 5 dveří,
červená barva, nový model,
najeto pouze 93 tkm, servisní
kniha,
Klatovy,
Tel:
723439518, cena: 68.000
Kč. RR 80787
PRODÁM Ford Fiesta, r. v.
2004, obsah 1, 3 benzin,
servo, centrál, dobrý stav,
sříbrná, nová stk a emise, zá−
novní pneu, velmi dobrý stav,
cena: 37.000 Kč, Klatovy:
723439518. RR 80788

PLZEŇAN 59/176/80, roz−
vedený hledá plnoštíhlou
pohl. ženu, která nechce žít
sama. Do 60 let. Pro hezký
vzájemný vztah a spoko−
jený život ve dvou. Plzeň
a okolí. Tel.: 777614994
PM 180191
RÁD POZNÁM obyčejnou
ženu, štíhlejší postavy, ko−
lem 60 let do 165 cm vý−
šky, která je sama a má zá−
jem to změnit. Plzeň a blíz−
ké okolí. tel.: 776310146.
PM 180193
51/178 štíhlý nekuřák
z Plzně hledá partnerku ke
společné cestě životem.
Tel.: 605080878. PM
180194
MUŽ 64/178 nekuřák se
zájmy o rekr. sport, kolo,
procházky přírodou a ces−
tování. Rád bych touto
cestou poznal hodnou,
usměvavou, příjemnou že−
nu pro krásný trvalý vztah.
Těším se na odpověď.
Volejte, pište na tel.:
721532299. PM 180197
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52/180 sportovního typu,
hledá ženu, které by mohl
nosit
květiny.
Tel.:
735083718. PM 180167
HLEDÁM touto cestou dív−
ku nebo mladou ženu
k diskrétním intimním
schůzkám. Rád finančně
vypomůžu. SMS na tel.:
605014820. PM 180206
59LETÝ muž, nekuřák, absti−
nent hledá nezadanou ženu
nekuřačku ve věku 36–58 let
pro vážné seznámení, spo−
lečný rodinný život. Nehle−
dám majetek ani finanční za−
bezpečení. Výhodou: malé
dítě v péči, popř. těhotná či
toužící po společném dítěti.
Podmínkou: bydliště v dosa−
hu vlaku, ochota po sezná−
mení se přistěhovat, velký
zájem o sex. Nabízím lásku,
věrnost, oporu, pomoc. Ozvi
se, lásko, nebudeš litovat.
Tel.: +420 705404111. RR
80379

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
MUŽ 50/180 hledá hodnou,
upřímnou ženu se srdíčkem
na pravém místě pro hezký,
trvalý společný život. Děti
vítám. Minulost i bydlení
mám vyřešeno. Jen vážně.
Když se neozveš, nemám
šanci Tě najít. Tel.:
728652058. RR 80790
HLEDÁM sympatickou a pří−
jemnou ženu okolo 40 let,
nekuřačku se zájmem o ces−
tování. Tel.: 607289646. RR
80791
JSEM štíhlý nekuřák 46/
180/84 a hledám touto ces−
tou štíhlejší sympatickou že−
nu do 48 let z KT a okolí.
Jestli jsi veselá optimistka
a máš ráda přírodu, výlety,
cestování a drobné radosti
života, ozvi se mi na čísle
728304625. Díky. RR 80802

HLEDÁM normální fyzicky
a trochu sportovně udržova−
nou ženu, co má ráda sex
a mám zdravý rozum. To sa−
mé nabízím, uvítám diskrétní
trvalý vztah, sympatický
48/180/82 sport. postavy.
Možný je i kolo, plavání, fit−
ness a turistika – není pod−
mínkou. KT, DO. Tel.:
721460064. RR 80773

56/189 HLEDÁ přítele
k vážnému seznámení, kte−
rý má rád děti a hlavně kte−
rý ví co chce. Vím že někde
jsi, ale nedaří se mi tě najít.
Auto vítáno. Mám ráda pří−
rodu a výlety. Jen vážné
nabídky. Zn.: Upřímnost
a tolerance. Odpovědi zasí−
lejte poštou do redakce
pod č. inz. PM 180198

SEZNÁMÍME Vás s mužem
z Bavorska. www.vdejsedo−
bavorska.cz 720409101.

PLZEŇAČKA 47/160, hně−
dé vlasy, hledá spolehli−
vého sympaťáka do 55 let
z Plzně a okolí, s vlastním
autem a bydlením k vy−
tvoření fungujícího vztahu
a společně strávených
dní, protože dva jsou více
než jeden. Pokud jsi to
právě ty, tak odepiš. Pá−
nové nudící se, hledající
milenku, popř. hospodyni,
prosím nereagujte na ten−
to inzerát. Děkuji. Tel.:
774261040. PM 180207

RÁD bych se seznámil se
štíhlejší ženou z Klatov a oko−
lí, která také touží se sezná−
mit. Mám rád hudbu, tanec,
cestování, přírodu a hlavně
zvířátka. Jsem sportovní typ
– vdovec 76/170 štíhlé po−
stavy – vzhledově mladší.
Ladislav. Tel.: 606794505.
RR 80774
36LETÝ, štíhlý, bez závazků
hledá milou a upřímnou dívku
pro vážný, dlouhodobý vztah,
ve věku 33–39 let. Odpovědi,
prosím, zasílejte na adresu
redakce. RR 80776
ROZVEDENÝ SŠ 48/178 hle−
dá milou, sympatickou ženu
pro trvalý vztah a rodinný ži−
vot. DO a okolí. Jen vážně!
SMS – 702633343. RR
80778
59LETÝ muž by rád našel
slušnou ženu, která už také
nechce být sama a ráda zaj−
de na kafe. Sušice a okolí.
Tel.: 607863707. RR 80782
HLEDÁM ženu kolem 60 r. ke
společnému životu v RD. Se
zájmem o přírodu, cestování,
chalupaření a rod. život.
Zn.: Spolehlivost. Tel.:
723387698. RR 80789

ŽENA 63 r., 173, plnošť., po−
hledná a romant. pozná mu−
že vyš. post. do 63 r., sebe−
vědomého, int., společ., ro−
mant., s autem pro vytvoření
hezkého vztahu s láskou
a výlety. Tel.: 604442915. Jen
Sušice – Žel. Ruda. Uvítám
mluvící i německy. RR 80748
HLEDÁM přítele, který je
sám a je mu smutno, aby ten
život byl veselejší ve dvou.
Jsi nekuřák, věk 68–75,
Domažlicko – Tachovsko?
Volej na číslo 702746825.
Jen vážně. Najdu Tě? RR
80765
HLEDÁM muže 69–75 let
vyšší postavy, který nechce
být sám a rád by sdílel život
ve dvou. Zn.: Se to lépe
táhne. RR 80772
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PRO VÁŽNÝ vztah hledá
štíhlá 70/171 muže 70–75
let, který se nebojí dávat a
přijímat vše, co život přináší.
Zn.: Najde se takový?
Odpovědi prosím do redak−
ce. RR 80770

PENÍZE IHNED za Vaši ne−
movitost: okamžitý výkup,
výplata exekucí, expresní
půjčka. Peníze do 48 ho−
din. Volejte MM reality
holding 602 853 803. KŘI
PM 180192

VYKLÍZECÍ PRÁCE
– kompletní vyklizení,
odvoz a likvidace různého
odpadu, dále možnost vy−
malování. Nezávazná pro−
hlídka je zdarma. Tel.
603512322,
e−mail:
pavel.rejsek@seznam.cz.
PM 180035

NABÍZÍM zednické, obkla−
dačské, malířské a sádro−
kartonové služby, kvalitní
provedení, spolehlivost.
Tel.: 735886212.

ZEDNICKÁ PARTA
provádí rekonstrukce
strojní omítání,
obklady, dlažby,
jádra a veškeré
zednické práce,
tel.: 723136228.
RR 80052
Kurzy GDPR, DPH, mzdy,
EET. PC programy účet−
nictví/mzdy, EET. Počítače
prodej/opravy.
www.
SoftAg.cz, 374 623 540.
KŘI PM 180202
NABÍZÍME bagrování, vý−
kopové práce, kopání ba−
zénů, uložení bazénů, od−
vodňovací drenáže okolo
domů, případně zeměděl−
ské drenáže, terénní a za−
hradní úpravy. Dále nabí−
zím ukládku zeminy i větší
množství cca 3000 tun.
Cena při menším množství
100Kč/t, při větším množ−
ství sleva až na 55 Kč/t.
Plzeň, Klatovy. Přeštice.
Tel.:
603383211,
604867469. PM 180033
TRÁPÍ Vás hrozící exeku−
ce nemovitosti. Bojíte se,
že přijdete o majetek. Vše
se dá řešit, nikdy není poz−
dě. Naše právní oddělení
zdarma zanalyzuje Vaší
situaci a najde optimální
řešení. Důležité je nebát se
a začít jednat! INSTINKT
REALITY s.r.o., VOLEJTE
ZDARMA 800 73 73 09
PM 180041

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

STAČÍ nám jeden měsíc
na prodej vaší nemovitos−
ti. Svěřte nám k prodeji
svou nemovitost a pře−
svědčte se o rychlém jed−
nání a solidním přístupu
našich obchodníků. Dnes
zavoláte, zítra jsme u vás
a do měsíce máte prodá−
no. INSTINKT REALITY
s.r.o., VOLEJTE ZDARMA
800 73 73 09 PM 180042
HLEDÁTE rychlé a bez−
pečné řešení? Bojíte se
nevýhodných půjček? Ja−
ko jediná realitní kancelář
v Plzeňském kraji Vám vy−
platíme 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
KUPUJETE
NEMOVI−
TOST? Provedeme vás
složitou transakcí krok za
krokem. Nemovitost pro−
věříme technicky i právně
a navíc vyjednáme maxi−
mální SLEVU! A nezapla−
títe ani korunu navíc! Více
na www.zkontrolujto.cz
nebo volejte zdarma
na 800 888 957. PM
180044aaa
NABÍZÍM stříhání živých
plotů, prořezávání ovoc−
ných stromů, sekání trávy
a údržbu i realizaci zahrad.
Tel.: 606943086. RR
70435

ÚČETNICTVÍ
Klášterková,
tel. 721

943 234

OCEŇOVÁNÍ nemovitostí –
znalecké posudky. Dráb−
ková, tel.: 608117789. RR
80050
KLÁŠTERKA – revize a čiš−
tění komínů a kotlů. Tel.:
604871028. RR 80275
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DOUČUJI český jazyk. Uči−
telka českého jazyka v dů−
chodu – Klatovy. Tel.:
704089056 – volat kolem
20. hod. RR 80779

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
80764

HLEDÁTE−LI
odpověď na otázku:
„Odkud přicházím, proč
jsem tu a kam jdu?“
Cítíte, že i u Vás zapo−
čal syndrom vyhoření!
Pomůžeme Vám najít
odpovědi a znovu
začít žít naplno.
www.vecnesveto.cz
RR 70880

!

HLEDÁM kamarádku z Kla−
tov a okolí 65–75 let, která
také zůstala sama. Tel.:
723048366. RR 80771

KARTY nelžou, kyvadlo
odpoví na otázky a magie
pomůže při řešení potíží.
Výklad karet, roční předpo−
vědi, pomoc v mezilid−
ských a milostných vzta−
zích, při finančních a zdra−
votních problémech. Věšt−
ba podle Knihy proměn,
zrušení negací kletby.
Osobně nebo písemně –
volejte, pište na tel.
775901978. PM 180038
EKOLOGICKÁ likvidace
vraků osobních a náklad−
ních aut, vraky odvezeme
a vše potřebné rychle vyří−
díme. Vykoupíme starší
stavební stroje, nákl. auto−
mobily a zemědělské stro−
je. Dále provádíme demon−
táž ocelových konstrukcí
a budov (sila apod.) a vý−
kup železného šrotu. Tel.:
604867469. PM 180030

OKAMŽITÉ Hotovostní
Půjčky! Netřeba účet!
Stačí OP ČR, příjem.
Přijďte: Pražská 41, Pl−
zeň, PO, ST, PÁ 10−16 h,
t.:605760958, www.az−
profin.cz KŘI PM 180179

POHLEDNÁ blondýnka
s pěknými přírod. čtyřka−
mi, postavička tak akorát,
tě provede do všech tajů
rozkoše. Volej a přijeď
(SMS ne). Tel: 704553956
KŘI PM 180199

l

ŘÁDKOVÁ INZERCE
PŘÍJEMNÁ baculka 55 let,
prsa č. 5, přírodní klín.
Útulnost, diskrétnost. Pl−
zeň. Volat 7−22 hod na
tel.: 773153057. KŘI PM
180076

Vydává Vogel Medien International, s. r. o., se sídlem
Vídeňská 218, 339 01 Klatovy, IČ: 25207113
Zakladatel: Ing. Richard Vogel

Jednatel: Mgr. Josef Šesták − mobil: 732 906 269
e−mail: sestak@vmi−rozhled.cz

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

l

tel./fax: 377 221 765

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

Vídeňská 218, 339 01 Klatovy

JSEM NOVÁ tmavovlá−
ska, 30 let, mám krásné
pevné přírodní šestky.
Vstřícná,
miloučká
s ohnivým temperamen−
tem a těším se už na te−
be, (možná je i trojka ne−
bo lesbo show). Zavolej
Samantě 730509461 KŘI
PM 180200
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

Měsíčník rozšiřovaný zdarma
do domácností a firem

POHLEDNÁ černovláska
Žaneta nabízí erotické
masáže v příjemném pro−
středí. Info na tel. :
605429770 KŘI PM
180210
40LETÝ muž poskytne
erotické služby ženám
a mileneckým párům.
Volejte a pište SMS kdy−
koliv. Zdraví a 100% dis−
krétnost zaručuji. Tel.:
728829462. RR 80794

ŘÁDKOVÁ INZERCE

l

tel.:

376 360 311 fax: 376 360 312
l

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

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

Další číslo

Plzeňského
rozhledu
vyjde

3. 12. 2018

Technický redaktor:
Korektor:

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

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

Uzávěrka řádkové inzerce je 22. listopadu 2018
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